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Faro rd 

Professor Carl F. Hallencreutz avled i mars 2001, un der pagaende slutredi
gering av en forskarbiografi om Yngve Brilioth. Han lamnade efter sig ett i 
clet narmaste tryckfardigt manuskript. 

Namnas bor att nagra bocker av intresse for denna biografi - Tisdagsklub
ben av Rune Bokholm och Tage Erlanders Dagbocker 1950-1951- publiee
rades sa sent un der ar 2001 a tt forfattaren in te fick tillfalle a tt ta del av dem. 
Axel Weebes krigsdagbok daremot var till storre delen kand innan den kom 
ut av trycket. 

Som ansvarig for den postuma utgivningen av boken om Yngve Brilioth 
vill jag tacka Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien samt 
Svenska lnstitutet for Missionsforskning, som tillsammans gjort clet mojligt 
att publicera biografin i serien Studia Missionalia Svecana, for vilken Carl F. 
Hallencreutz var redaktor under mer an tjugo ar. 

Jag tackar Samfundet Pro Fide et Christianismo, Vilhelm Ekmans uni
versitetsfond samt Vitterhetsakademien for tryckningsbidrag. 

Ett tack riktar jag aven till Vaxjo stift samt Àrkebiskopen, som stoder 
riktad spridning av Briliothbiografin och darmed visar sin uppskattning av 
genomfort arbete. 

Docent Sigbert Axelson, Svenska Institutet for Missionsforskning, har 
tagit ett stort ansvar for clet redaktionella arbetet. Det ar hans fortjanst att 
publiceringen av Yngve Brilioths biografi sludigen kunde foras i hamn. 

Uppsala i maj 2002 

Katharina Hallencreutz 
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Inledning 

Yngve Brilioth har en given plats i kretsen av Sveriges larde. Hans vetenskap
liga produktion ar omfattande och fullodig. Ett av hans specialomraden var 
medeltidsforskningen. Brilioth borjade i Harald Hjarnes skola och dispute
rade tjugofyraarig i december 1915 pa en uppslagsrik och sjalvstandig av
handling om den pavliga beskattningen av Sverige intill tidigt 1400-tal. 

Darefter skrev Yngve Brilioth tre betydande medeltidshistoriska arbeten, 
varav det mest kanda ar hans stora studie av svenskt kyrkoliv fran det utga
ende 1200-talet till reformationen. Sarskilt intresse agnade han den heliga 
Birgitta. Som nyvald ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien hosten 1947 fick han detta larda sallskap att ta ansvar for en 
vetenskaplig utgava av den latinska texten till Birgittas Revelaciones. 

Efter hand framtradde Yngve Brilioth aven som banbrytande praktisk 
teolog. Han var var framste kannare av anglikanskt kyrkoliv och skrev 
epokgorande arbeten om nattvarden i evangeliskt gudstjanstliv och om pre
dikans historia. Hans Svensk kyrkokunskap fran 1933 raknas som en klassi
ker i studiet av vad Brilioth sjalv kallade Svenska kyrkans forfattnings
problem.1 

Men Yngve Brilioth var inte snavt kammarlard. 1 sjalva verket blir spann
vidden i hans vetenskapliga produktion annu mer forvanande nar vi tar 
hansyn till hans verksamhet som kyrkoman. Under studietiden i Uppsala 
kom Yngve Brilioth under Nathan Soderbloms inflytande. Han fick tidigt 
uppgifter som arkebiskopens personlige sekreterare. Som docent i kyrkohis
toria under 1920-talets forra halft var han aktiv inom Uppsala Kristliga 
Studentforbund (UKSF). Dessa erfarenheter lade grund for hans insatser 
som ekumenisk kyrkoledare. 

Fran hosten 1925 till utgangen av 1928 fick Yngve Brilioth en vetenskap
ligt mycket verksam tid som professor i kyrkohistoria i Abo. Darefter uppe
holl han under mer an atta ar professuren i praktisk teologi med kyrkoratt i 
Lund samtidigt som han var domprost. Hans arbete satte markbara spar i 
saval den teologiska fakulteten som i domkyrkoforsamlingen och stiftet. 

1 Jfr O. Bexelll997, 9. 
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Dartill blev Brilioth under aren i Lund alltmer tongivande inom den kyrko
teologiska Faith and Order-rorelsen. 

Yngve Brilioth var biskop i Vaxjo fran varen 1938 till sitt tilltrade som 
arkebiskop i maj 1950. Han fortsatte att vara vetenskapligt verksam. Med 
sin ekumeniska kringsyn bidrog han till att Svenska kyrkan under andra 
varldskriget kunde uppratthalla sina kontakter med de ovriga nordiska folk
kyrkorna utan att frestas att bli forledd av den Hider-trogna tyska rikskyr
kans locktoner. Efter ett besok i Kopenhamn i mars 1942 fick han senare 
under samma ar fungera som formedlande lank mellan tyska motstands
man och engelska ekumener. Efter andra varldskriget blev Brilioth en av 
ledarna inom det framvaxande Kyrkornas Varldsrad. 

Yngve Brilioths kapacitet togs tidigt i bruk i varjehanda rikskyrkligt 
utredningsarbete. Han ledde 19 34 ars domkapitelsutredning. Und er 1940-
talet vackte han stor uppmarksamhet, nar han som enmansutredare utveck
lade nya forslag till upplaggning av den teoretiska och praktiska prastutbild
nmgen. 

For Svenska kyrkan var 1950-talet en veritabel brytningstid. Yngve Brili
oth avslutade sin aktiva kyrkogarning som arkebiskop i Uppsala fran maj 
1950 till den 1 oktober 1958. Han agnade sig at fortsatt vetenskapligt 
arbete sa langt hans tid och krafter medgav. Ar 1956 kom Varden om kyr
kan, som skulle bli Yngve Brilioths sista tunga praktisk-teologiska bidrag. 

Yngve Brilioth vinnlade sig mer an de fiesta om sin egen predikan. Till 
hans insatser som kyrkoman hor ocksa de fern samlingar tal och predik
ningar som publicerades under tjugo ars tid. Den forsta samlingen kom 
1924 med titeln Tidernas konung. Den andra, Den eviges ansikte, kom fern 
ar senare. Den samlingen dedicerade han till sin hustru Brita efter tio ars 
aktenskap. 2 Kyrkokristendom, den tredje samlingen foredrag och predik
ningar, tillika den samtidshistoriskt och kyrkoteologiskt mest uppslagsrika, 
gavs ut 1935. Den fjarde predikosamlingen publicerades 1940 och fick 
titeln 1 S:t Sigfrids stift. Den illustrerar val hur Yngve Brilioth som ny biskop 
i Vaxjo motte sitt stift. Det levande ordet, den sista samlingen i denna serie, 
utgiven 1943, ar av vidare intresse an rent stiftshistoriskt. 

Tidigare Briliothforskning och min uppgift 
Som Oloph Bexell framhaller i sin introduktion till samlingsverket Yngve 
Brilioth - historiker, teolog, kyrkoledare. Texter, studier och minnen, som kom 
1997, saknas annu "boken om Yngve Brilioth i magistralt definitiv 
mening".3 Det ar forvanande att Brilioth blivit sa foga uppmarksammad i 

2 Jfr UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 7 september 1929. 
3 O. Bexell1997, 10. 
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studiet av svensk kyrko- och lardomshistoria. Den senaste oversikten av 
svensk teologi under 1900-talet rymmer endast tre allmanna referenser till 
Yngve Brilioths ekumeniska engagemang. 4 

lnte desto mindre har vissa sidor av Brilioths verksamhet blivit foremal 
for storre uppmarksamhet. 1 Kyrkohistorisk arsskrift (KÂ) 1959 gav exempel
vis Sven Goransson sin bild av Yngve Brilioth som kyrkohistoriker. 
Namnda text aterkommer i Oloph Bexells minnesbok.5 Goransson ar for
hallandevis summarisk i sin teckning av Brilioth som svensk medeltidsfors
kare. Han forbigar helt den stora studien "Hogmedeltiden" i tredje bandet 
av Lindblads Varldshistorien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang. Det 
ar clet tredje av Brilioths medeltidsarbeten, som han skrev under tiden i 
Abo.6 Av olika skal publicerades detta arbete inte forran 1932. 

Fina skisser av Yngve Brilioth som praktisk teolog har givits av sentida 
foretradare for hans disciplin i Lund och Abo. Carl-Gustaf Andrén har givit 
en pregnant bild av hur Brilioth sag den praktiska teologin forena historisk 
forskning med tillampad kyrkovetenskap utan att forfalla till normativ teo
logi.l 

Tva av Yngve Brilioths kyrkliga och akademiska specialintressen har bli
vit foremal for mer ingaende studier. Den forsta ror mycket valmotiverat 
hans ekumeniska insats. Brilioths egen samtida, Nils Karlstrom, som var 
Soderbloms siste internationelle sekreterare, gav en forsta oversikt i KA 
1959.8 

Pa basis av egna arkivstudier i bland annat London och Genève har Rag
nar Persenius fordjupat Karlstroms studie vad galler Yngve Brilioths insats 
inom den internationella Faith and Order-rorelsen.9 Persenius har emeller
tid varit sparsam i sitt bruk av brevvaxlingen mellan Brilioth och Kyrkornas 
Varldsrads generalsekreterare, hollandaren WA. Visser't Hooft. 10 Vidare ar 
han pafallande summarisk i si tt bruk av den omfattande brevvaxlingen mel
lan Yngve Brilioth och Erling Eidem. 11 Redan i sin avhandling 1987 har 
Persenius dock pa ett klargorande satt analyserat Brilioths kyrkoteologiska 
mellanstallning mellan den uppsvenska sa kallade Runestam-linjen och den 
bibelteologiskt inspirerade nya kyrkosyn som bland andra Gustaf Aulén 
paverkades av och sjalv paverkade. 12 

4 Lindberg & Nilsson (utg.) 1999, 294, 306 och 310. 
5 Goransson 1960, 1-39, och idem 1997, 37-79. 
6 1 Krister Gierows Briliothbibliografi i KA 1959 (1960), 92, har insmugit sig ett forargligt 
tryckfel. Dar anfors detta arbete om 410 sidor sasom omfattande blott 140 sidor! 
7 C.-G. Andrén 1996, 45-47.- Jfr H. Nyman 1974, 299-307, och idem 1997, 80-88. 
8 Karlstrom 1960, 40-72. 
9 Persenius 1997, 89-147. 
10 Se vidare WCCA. General Secretariat. General Correspondence. 
11 Se Persenius forteckning av sina otryckta kallor, idem 1997, 304-305. 
12 Persenius 1987, 50-56 och 114-118.- 1 sitt senaste arbete, Persenius 2000, 23-26, ger 
Persenius en kort sammanfattning av Yngve Brilioths kyrkotankande. 
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Med tanke pa den betydelse som Yngve Brilioths stora nattvardsstudie 
haft for nattvardslivets fornyelse, inte bara i Sverige, ar det inte ovantat att 
hans nattvardsteologi ront intresse. Mest ingaende har saken behandlats av 
Peter Bexell, som helt riktigt har betonat den liturgihistoriska bakgrunden 
for Nattvarden i evangeliskt kyrkoliv. 13 1 sin analys visar Bexell hur den ang
likanskt paverkade Brilioth lat de fornkyrkliga nattvardsmotiven overordnas 
sentida vasterlandska sartraditioner, som ytterligare preciserades efter refor
mationen. Mot denna bakgrund diskuterar han hur Brilioth uppfattade den 
lutherska synen pa Kristi narvaro i sakramentet. 14 Jag fàr anledning att ater
komma till det problemet, nar jag redovisar hur jag sjalv laser de tva uppla
gorna av Brilioths nattvardsbok. 

Den hittills mest ingaende studien av Yngve Brilioth som kyrkoledare har 
presenterats av Carl Strandberg, men vardet av den studien begransas av att 
den av olika skal bygger pa uteslutande tryckta kallor. 15 

En sarstallning i sitt slag intar Eric Carlssons bidrag till Briliothforsk
ningen. 1 sin narmast annalistiska avhandling Sverige och tysk motstands
rorelse under andra viirldskriget behandlar denne Lundahistoriker bland 
annat Brilioths kontakter med tyska motstandsman och hans Englandsresa 
hosten 1942. 16 

Det senaste bidrag till Briliothforskningen som jag har haft tillfalle att ta 
hansyn till ar Sven Thidevalls avhandling Folkkyrkan, vision och verklighet, 
som ventilerades i Uppsala den 6 juni 2000. 17 Den agnas Einar Billing och 
biskopsmotionen till 1929 ars kyrkomote om Svenska kyrkans framtidsvag 
som folkkyrka i ett foranderligt samhalle. Thidevall ar den forste som visar 
hur Brilioths erfarenheter i Finland vasendigt berikat Billings forarbeten for 
biskopsmotionen. 18 

Samlingsverket Yngve Brilioth - historiker, teolog, kyrkoledare. Texter, stu
dier och minnen kommer att fortsatta att vara en ofrankomlig referens i 
framtida arbeten om Brilioths bidrag till Svenska kyrkans historia. Beklag
ligt nog saknas dari en studie av Yngve Brilioth som forkunnare - inte bara 
som kannare av predikans historia. lnte helier jag kommer att i mitt arbete 
fYlla denna predikohistoriska lucka. 1 stallet ar min uppgift att teckna Brili
oths utveckling och insatser som medeltidsforskare, praktisk teolog och 
ekumen. 

13 P. Bexell1997, 151-152. 
14 Ibid., 148-156.- Se aven idem 1994,217-263, och idem 1999,44-45. 
15 Strandberg 1997, 255-297, med notforteckning, 362-366. 
16 E. Carlsson 1998, fr. a. 208-215 och 220-224. 
17 Thidevall2000. 
18 Ibid., 81. 
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Mina forutsattningar 
Jag kande inte Yngve Brilioth personligen. Fran min tid som teologie stude
rande i Uppsala under senare halften av 1950-talet bevarar jag dock minnet 
av den garnie arkebiskopen som med okande svarigheter tog sig fran dom
kyrkan elier sitt domkapitel hem till arkebiskopsgarden. Fiera av Brilioths 
arbeten ingick i litteraturkurserna i kyrkohistoria och praktisk teologi. Jag 
minns sarskilt vilket intryck Nyanglikansk reniissans gjorde, men jag nadde 
aldrig sa Iangt i kyrkohistoria att jag som kurslitteratur fick lasa Yngve Brili
oths Svenska kyrkans historia II. Den senare medeltiden. 

Vid ett tillfalle fick jag sammantraffa med arkebiskopen. Davarande 
UKSF beslot att stodja den betydligt yngre S:t Ansgars stiftelse, som ville 
skapa ett kristet studenthem med kyrka i den allt snabbare vaxande Stu
dentstaden i Uppsala. Vi ville bidra till det pagaende insamlingsarbetet och 
gjorde en folder som skulie tillstallas gamla UKSF-medlemmar. Tillsam
mans med styrelsekoliegan Stig Jansson fick jag i uppgift att soka utverka 
arkebiskopens rekommendation for projektet. Det stallde han sig inte avvi
sande till. 19 Detta minne av den garnie larde arkebiskopen bidrog sakert till 
att jag genast blev intresserad, nar Magnus von Platen introducerade mig 
till Vitterhetsakademiens serie forskarbiografier och vi tillsammans fann att 
Yngve Brilioth horde till Sveriges larde. 

Till mina forutsattningar hor naturligtvis det material som utgor grund 
for min framstallning. Jag har redan i en not aberopat Krister Gierows 
Briliothbibliografi fran 1959. Dar anfors inte mindre an 545 nummer.20 

Ânda ar forteckningen inte fullstandig. Dar saknas t.ex. U ppsalastudentens 
artiklar om sin hembygds kyrkohistoria i Westerviks Veckoblads julnummer. 
Ej helier registreras den svenske arkebiskopens halsning till det finlands
svenska Borga-stiftets forste biskop, Max von Bonsdorff.21 Av Brilioths elva 
understreckare i Svenska Dagbladet ar bara fyra fortecknade. Till exempel 
namns inte hans oppna brev den 26 september 1957 - infor kyrkomôtets 
forestaende slutbehandling av Kungl. Maj:ts forslag till ny behorighetslag 
for Svenska kyrkan. 

Av stôrsta vikt ar det otryckta materialet. Grovt sett ar det av tva slag. Det 
ar fürst fraga om protokollshandlingar fran de institutioner och verksam
heter dar Yngve Brilioth varit aktiv. Det galler studentforeningarna Heim
dal och UKSF, de tva fakulteterna i Abo och Lund, Brilioths tre domkapitel 
samt biskopsmôtet. Som biskopsmôtets ordforande fran 1950 farde Brili
oth vidare traditionen fran Erling Eidem och skrev regelbundna rundbrev 

19 1 ULA. Y. Brilioths arkiv, A:2. Brevbok 1957-1958, finns fortecknat Y. Brilioth till 
C.F. Hallencreutz, 12 februari 1958. 
20 Gierow 1960,79-117. 
21 Se t.ex. "Nicolaus Hermanni-minnen i Tjust-bygden", i Westerviks Veckoblads jul
nummer 1913 och "En halsning fran Sveriges kyrkà' i Borga stift och dess herde 1952, 
8-9. For antydda elva understreckare i Svenska Dagbladet, se bibliografin. 
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till sina biskopskolleger. Dessa rundbrev utgor en viktig kallgrupp for stu
diet av Yngve Brilioth under arkebiskopstiden. 22 

Det ar vidare fraga om privatbrev. Yngve Brilioth horde till en brevskri
vande generation. Han beharskade konsten val med sin drivna, valvardade 
handstil. Av olika skal- in te minst en viss blyghet- var Brilioth inte road av 
vad engelsmannen kallar "small talk". Desto mer uppskattade han att med
dela sig i brev till fortroliga vanner och kolleger. 23 Darfor ar de bevarade 
breven fran Brilioth mycket givande kallor for studiet av hans utveckling 
och insatser som saval medeltidsforskare som praktisk teolog och ekumen. 

Yngve Brilioths adressa ter 
1 England uppeholl Yngve Brilioth mer langvarig brevkontakt med George 
Bell och A.C. Headlam. Brilioth sammantraffade med Bell under sitt forsta 
besok i England varen 1919. Da var Bell en av arkebiskop Davidsons nara 
medarbetare i Canterbury och Lambeth Palace i London. Som biskop av 
Chichester fran 1929 blev George Bell en av de tongivande inom den eku
meniska Life and Work-rorelsen efter Nathan Soderblom. Under andra 
varldskriget var Bell den framste engelske kontaktmannen med kristna mot
standsman i Tyskland. Efter kriget blev Bell sjalvklar ledare inom det fram
vaxande Kyrkornas Varldsrad. 24 

George Bell var "liberal Evangelical" och ekumenisk aktivist medan 
A.C. Headlam var akademiker. Brilioth motte under hosten 1919 Headlam 
som en av de framsta kyrkohistorikerna i Oxford. Denne stallde sig till 
forfogande som den unge svenskens mentor i Oxford. Headlam blev biskop 
av Gloucester 1923 och framtradde som en profilskarp foretradare for den 
anglikanska traditionen inom den kyrkoteologiska Faith and Order-rorel
sen. Som ordforande i den engelska kyrkans ekumeniska namnd agnade 
Headlam stort intresse at fragan om sin kyrkas kontakt med de nordiska 
folkkyrkorna. Hosten 1926 fick Brilioth vara med om att introducera 
biskop Headlam till finlandskt kyrkoliv. 25 

22 Bade Eidems och Brilioths rundbrev finns tillgangliga i BMA. - Som biskop i Vaxjo 
samlade Brilioth sitt material fran biskopsmotet i en sarskild dokumentsamling, som nu 
finns tillganglig i Vadstena landsarkiv. Ibland gjorde Brilioth marginalanteckningar i ut
sanda handlingar, sarskilt i foredragningslistorna. Det gor att jag i studiet av material fran 
biskopsmotet under Brilioths tid i Vaxjo framst hanvisar till detta arkiv. 
23 1 ett brev av den 10 augusti 1938 till A. Runestam, i UUB. A. Runestams brevsamling, 
talar Brilioth om "den gemenskap som brev kunna formedlà'. Ett sent men mycket overty
gande prov pa spannvidden i Brilioths svenska och internationella korrespondens ar arkebis
kopens brevbok fran 1952 till2 oktober 1958, i ULA. Y. Brilioths arkiv, A: 1-2. 
24 Se vidare Jasper 1967. 
25 Se vidare Headlams sjalvbiografi fran 1947 och Brilioths recension darav i Svenska Dag
bladet, 26 oktober 1947. 
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Yngve Brilioths tredje stora brevkontakt i England var Harold Fendick. 
Han och Brilioth blev mycket goda vanner under Brilioths forsta termin i 
Oxford, da Fendick var bibliotekarie vid det anglo-katolska Pusey House. 
Fendick blev senare Canon vid katedralen i Gloucester. Tyvarr har jag inte 
lyckats lokalisera nagra efterlamnade handlingar efter Canon F endick. 

Brilioths fjarde anglikanske brevkontakt och medarbetare var Oliver 
Tomkins. De tva traffades forsta gangen nar Tomkins som ung student 
besokte Lund som deltagare i en internationell kristen studentkonferens i 
borjan av januari 1934.26 lntressegemenskapen de tva emellan fordjupades, 
nar Tomkins varen 1947 assisterade Brilioth som ledare for en ekumenisk 
delegation till kyrkorna i Grekland och Orienten. Darefter samverkade Bri
lioth och Tomkins nara i ledningen av Faith and Order-rorelsen, ocksa 
sedan Tomkins blivit rektor for ett anglikanskt prastseminarium i Lincoln 
och darefter biskop i Bristol. 

Vid tiden for det stora ekumeniska motet i Stockholm 1925 var 
W.A. Visser't Hooft en av ledarna for den krisdiga studentrorelsen i Holland. 
Brilioth fick tidigt ett starkt intryck av den begavade hollandaren. Âr 1937 
forenade han sig med davarande arkebiskopen av York, William Temple, i 
forslaget att Visser't Hooft skulle bli generalsekreterare for den Provisional 
Committee som skulle forbereda konstitueringen av det ekumeniska Kyr
kornas Varldsrad. Efter andra varldskriget adagalade Visser't Hooft en ad
ministrativ malmedvetenhet i ledningen for varldsradet och en sjalvstandig 
och inklusiv tillampning av den dialektiska teologin av schweizaren Karl 
Barths marke. 

Det forsta bevarade brevet fran Yngve Brilioth till Visser't Hooft ar date
rat den 28 december 1938. Dar beklagar den nye Vaxjobiskopen att han 
inte kan delta i ett kommande sammantrade med den ekumeniska forbere
delsekommittén. Samtidigt manar han fram bilden av sin foretradare fran 
1400-talets forra halft, Nicolaus Ragvaldi. Brilioth hoppades att han efter 
hand likt Ragvaldi skulle fà tillfalle att forena sina uppgifter inom stiftet 
med fortsatta internationella ataganden. 27 1 ett av sina sista brev till Visser't 
Hooft fran hosten 1958lovade Brilioth att han skulle forsoka att teckna ner 
nagra minnen av den just avlidne George Bell for The Ecumenical Review.l8 

Fran sin tid i Abo uppeholl Yngve Brilioth brevkontakt med tva ledande 
foretradare for finlandssvenskt kyrkoliv och finlandssvensk teologi. Den ene 
var Max von Bonsdorff Han hade ar 1922 disputerat i Helsingfors pa en 

26 Tomkins i The Ecumenical Review (XI) 1959, 377. - Tomkins missminner sig och anger 
felaktigt att konferensen agde rum i januari 1935. Jfr UUB. G. Rudbergs brevsamling. 
Y. Brilioth till G. Rudberg, 1 januari 1934. 
27 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W. A. Visser't 
Hooft, 28 december 1938. 
28 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W. A. Visser't 
Hooft, 17 november 1958. 
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avhandling om Johannes Chrysostomos som predikant. Foljande ar blev 
von Bonsdorff biskop for det nybildade finlandssvenska Borga stift. Han 
stodde bildandet av den teologiska fakulteten vid Abo Akademi, foljde med 
intresse dess verksamhet och var aven internationellt medveten. Han deltog 
i det ekumeniska stormotet i Stockholm och Uppsala 1925. 1 Kopenhamn 
1929 valdes von Bonsdorff att inga i Lutherska varldskonventets exekutiv
kommitté. Han stod for ovrigt Erling Eidem nara. 29 

Yngve Brilioths andre langvarige finlandssvenske fortrogne var G. 0. (Ole) 
Rosenqvist. Han knots tidigt till den unga teologiska fakulteten i Abo som 
religionspedagog. Under Brilioths handledning fick Rosenqvist ansvar for 
den integrerade praktiska prastutbildningen. Samtidigt fick han tillfalle att 
bredda sin kompetens inom den praktiska teologin. Nar B rilioth i januari 
1929 tilltradde professuren i Lund blev Rosenqvist hans eftertradare i Abo. 
Under kriget fick Rosenqvist det kravande uppdraget att vara rektor for Abo 
Akademi och sa langt mojligt halla verksamheten fri fran tysk inblandning. 
Fran 1940 var han styrelseledamot i Nordiska Ekumeniska lnstitutet i Sig
tuna. Under 1954 eftertradde han von Bonsdorff som biskop i Borga. 30 

Briliohs framste adressat i Danmark var kyrkohistorikern och universi
tetsrektorn Jens N0rregaard. Han hade tidigt vackt internationell uppmark
samhet som Augustinusforskare.31 1923 eftertradde N0rregaard den danske 
ekumenen Valdemar Ammundsen som professor i kyrkohistoria vid Kopen
hamns universitet. Han skulle snart framsta som den framste nordiske kan
naren av allman kyrkohistoria. 

1 oktober 1943 fick N0rregaard iklada sig ansvaret som Kopenhamns 
universitets rektor. Malmedvetet fortsatte han sin foretradares, rektor 
Carl Bloch, kamp for universitetets frihet mot illasinnade anslag fran den 
tyska ockupationsmakten. 32 Brilioth, som fick fordjupad kontakt med N0r
regaard under sin tid i Abo och Lund, upprattholl denna kontakt med 
N0rregaard under kriget. Nar "den patvingade jarnridan mellan Danmark 
och Sverige" brots neri borjan av maj 1945,33 kunde de traffas pa nytt, om 
an N0rregaard under sina sista ar var markt av den press han hade mast 
utsta under kriget. 34 

29 Se den omfattande brevvaxlingen mellan von Bonsdorff och Eidem i ÂAB. Max von 
Bonsdorffs brevsamling. 
30 Om G.O. Rosenqvist som religionspedagog, se vidare 1. Nyberg 1981. 
31 N0rregaard skrev bl.a. artikeln om Augustinus i den andra omarbetade upplagan av upp
slagsverket Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Se N0rregaard 1927b, 656-666. 
32 For ytterligare biografiska uppgifter om N0rregaard se H.H. Koch 1953, 167-172, Han
sen 1953, 172-175, och Lindhardt 1982, 525-626. 
33 DRA.]. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 5 maj 1945. 
34 0verarkivar Sigurd Rarnbusch och professor Holger Bernt Hansen har gjort det mojligt 
for mig att ta del av Brilioths brev till Jens N0rregaard. 
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Yngve Brilioth hogaktade Eivind Berggrav alltifran det ekumeniska star
motet i Stockholm och Uppsala i augusti 1925. Berggrav blev uppmark
sammad biskop i Oslo ungefar samtidigt som Brilioth lamnade professuren 
i Lund for biskopsstolen i Vaxjo. Som arkebiskop i Uppsala utvecklade 
Brilioth fortrolig kontakt med Berggravs eftertradare, Johannes Smemo. 

Brilioth korresponderade ocksa med manga svenskar. Under tiden i Abo 
blev hans brevvaxling med Nathan Soderblom mycket intensiv och tackte 
vida fait. Det galler ocksa brevvaxlingen med Arvid Runestam, som ar 1922 
eftertradde Einar Billing som professor i etik vid teologiska fakulteten i 
Uppsala. Runestam var Lutherforskare. Under 1930-talet framtradde han 
som en av ledarna for den svenska grenen av Oxfordgrupprorelsen. Senare 
blev han mer engagerad i rorelsen for personlig och kyrklig fornyelse, som 
manifesterade sig i de sa kallade Vadstenamotena. Han vigdes till biskop 
efter J.A. Eklund i Karlstad samtidigt som Brilioth blev biskop i Vaxjo. 

Nar Yngve Brilioth kom till Uppsala var Gunnar Rudberg en av 
O.A. Danielssons docenter i grekiska. Fran 1919 till 1933 uppeholl han 
professuren i klassiska sprak vid universitetet i Oslo. 1933 aterkom han till 
Uppsala som professor i grekiska. Brilioth fick tidigt personlig kontakt med 
Gunnar Rudberg. Sommaren 1913 deltog han i en exkursion till Rom som 
Rudberg ledde. Sedan Rudberg nagra ar darefter flyttat till Oslo har de 
regelbundet informerat varandra om sina pagaende vetenskapliga arbeten 
och annat av intresse. 

Ocksa Tor Andrae var en av Brilioths adressater. Han var Soderbloms 
framste elev och skulle fran 1929 till sin utnamning som biskop i Linko
ping 1935 uppehalla sin larares professur i teologiska prenotioner och teo
logisk encyklopedi. Yngve Brilioth var mer liturgiskt medveten an Tor 
Andrae. lnte desto mindre arbetade de val tillsammans med Gustaf Aulén i 
forarbetena for 1942 ar svenska kyrkohandbok. 

Yngve Brilioth larde kanna Erling Eidem redan 1918, da Eidem ansva
rade for kursen i kateketik i den praktisk-teologiska ovningskursen. U nder 
1920-talet knots han till teologiska fakulteten i Lund som professor i ny
testamentlig exegetik. Ar 1929 fick han Brilioth som kollega i fakulteten. 

1 Lund kom Eidem och Brilioth inte alltid overens. Sedan Eidem tilltratt 
som Nathan Soderbloms eftertradare hade han dock ingenting emot att 
forlita sig till Brilioth som sin radgivare i den internationella ekumeniken. 
Bada lade vikt vid Svenska kyrkans kontakter med engelskt kyrkoliv. Det 
forbises ofta i diskussionen om Eidems stallning till den odesdigra utveck
lingen i Tyskland fran 1933 till krigsslutet. Efter andra varldskriget fick 
Eidem en allt starkare stallning i den nordiska folkkyrkogemenskapen. Han 
blev en av det framvaxande Kyrkornas Varldsrads forsta presidenter. 

Under sina forsta ar i Lund hade Brilioth nara kontakt med professorn i 
dogmatik, Gustaf Aulén, som hade varit Nathan Soderbloms docent. Han 
kom redan 1913 till Lund som professor i dogmatik. Han var den forste 
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foretradaren for den sa kallade Lundateologin. Det var Gustaf Aulén som 
inspirerade Brilioth att soka professuren i praktisk teologi, nar Edvard 
Rodhe blev Gottfrid Billings eftertradare som biskop i Lund. Fran 1933 till 
1952 var Gustaf Aulén biskop i Strangnas. Fran den tiden bevaras en livlig 
brevva:xling mellan Brilioth och Aulén, som handlar om betydligt mer an 
om hur Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) skulle redigeras. 

Johannes Lindblom var en annan av Yngve Brilioths meningsfrander i 
teologiska fakulteten i Lund. Nar han annu var dekanus for den unga teolo
giska fakulteten vid Abo Akademi uppmuntrade Lindblom sin nationskam
rat Yngve Brilioth att soka professuren i kyrkohistoria i Abo. Senare skulle 
Brilioth inspirera Lindblom att soka den gammaltestamentliga professuren 
i Lund. Vanskapen mellan de tva bestod sedan familjen Brilioth flyttat till 
Vaxjo. Den halls vid liv ocksa sedan Lindblom tagit avst:lnd fran Brilioths 
forslag till ny upplaggning av den svenska prastutbildningen. 

Einar Billing var den svenska folkkyrkoteologins framste arkitekt. Yngve 
Brilioth hade honom som teologisk larare i Uppsala, innan Billing blev 
biskop i Vasteras. Brilioth ar nagot aterhallsam nar han i Herdabrev till 
Viixjo stift karaktariserar sitt forhallande till Billing under sin tid som Upp
salastudent. 35 Som jag fàr tillfalle a tt narmare belysa var clet i meningsutby
ten om den svenska kyrkans framtidsvag efter clet ekumeniska stormôtet i 
Stockholm och Uppsala 1925 som samsynen mellan Brilioth och Billing 
fordjupades. 

Aven Edvard Rodhe hade varit Brilioths larare i Uppsala, innan han blev 
biskop i Lund. 36 Han var den mest internationellt orienterade i clet svenska 
episkopatet efter Nathan Soderblom. Rodhe och Brilioth fann varandra nar 
de tillsammans ôverlade om hur de skulle inviga Erling Eidem i den inter
nationella och inomsvenska ekumenikens hemligheter. Rodhe och Brilioth 
uppskattade varandra aven om de inte alltid var ôverens i den kyrkopoli
tiska och ekumeniska debatten. Till skillnad fran Brilioth blev Rodhe allt
mer involverad i den svenska landskommittén av Lutherska Varldskonven
tet och i clet kontroversiella insamlingsorganet Kyrkor under korset. 

Sam Stadener hade varit bade kyrkoherde i Paris och kyrkoherde och 
prastutbildare i Lund, innan han blev biskop i Strangnas och ecklesiastik
minister i den andra Ekmanska ministaren. Kart efter Per Albin Hanssons 
segerval hosten 1932 ochArthur Engbergs tilltrade som ecklesiastikminister 
blev Stadener under nagra ar biskop i Vaxjo. Dar fick han Brilioth som sin 
eftertradare. Brilioth doljer inte att han bade i teologiskt och politiskt avse
ende stad ganska frammande for sin foretradare. 37 

Forhallandet mellan Yngve Brilioth och den svenska hogkyrklighetens 

35 Brilioth 1938d, 32. 
36 Brilioth 1938d. Se aven Pleijel1980, 400-416, och O. Bexell1998, 268-276. 
37 Brilioth 1938d, 21-22. 
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framste banbrytare var intrikat. De tva traffades fi:irsta gangen i januari 
1920. Da var Gunnar Rosendal predikobitrade i Vastra Ed och Yngve och 
Brita Brilioth passerade Stara Halleberg pa vag fran Oxford till Uppsala, dar 
Brilioth skulle tilltrada sin docenttjanst. 38 1 den fornyade diskussionen om 
kvinnliga praster efter andra varldskriget skulle de tva komma att ga skilda 
vagar. 

Yngve Brilioth bibehi:ill brevkontakten med nagra av sina studiekamrater 
fran Uppsalatiden. Det galler framst Nils Ahnlund, Axel Boethius och Elias 
Wessén. Ahnlund hade varit andre opponent nar Brilioth disputerade. Han 
delade Brilioths vardekonservativa grundsyn och framstod efter sitt tilltrade 
som professor i historia vid Stockholms hi:igskola som den framste fi:iretra
daren for den uppsvenska historikergeneration som fostrats av Harald 
Hjarne. 

Yngve Brilioth och Axel Boëthius hade traffats nar de bada laste klassiska 
sprak och senare historia i Uppsala. Boëthius fortsatte inom den klassiska 
fornkunskapen och antikens historia. Fran 1926 till 1935 var han forestiin
dare for Svenska lnstitutet i Rom. Fran 1935 var Axel Boëthius professor i 
klassisk fornkunskap och antikens historia vid Gi:iteborgs hi:igskola. Fran 
1945 till1951 var han hi:igskolans rektor. 

Som Yngve Brilioth var Elias Wessén i:istgi:ite och heimdalit. Wessén upp
vaktade som studentkarens ordfi:irande Nathan Si:iderblom nar denne vigdes 
till arkebiskop i november 1914. Fran 1928 var Wessén professor i nordiska 
sprak vid Stockholms hi:igskola. For Brilioth var hans och juristen Ake 
Holmbacks utgava av de svenska landskapslagarna av sarskild vikt. Wessén 
och Brilioth delade ocksa intresset for utgivningen av svenska medel
tidstexter. 

1 sitt herdabrev till Vaxji:i stift antydde Yngve Brilioth hur han under 
1920-talet fick "hemortsratt i den ungkyrkliga bri:idrakrets, som sedan icke 
upphi:irt att omsluta mig med sin vanskap".39 Till den kretsen horde bland 
andra Manfred Bji:irkquist och Olle Nystedt. 

Manfred Bji:irkquist var en av den ungkyrkliga ri:irelsens pionjarer. Under 
forsta varldskriget grundlade han Sigtunastiftelsen. Âr 1942 blev han Stock
haims fi:irste biskop. Brilioth utvecklade en mer sakramental "kyrkokristen
dom" an Bji:irkquist. lnte desto mindre fi:irenades de tva i ett helhjartat 
folkrnoraliskt och ekumeniskt engagemang. 

Olle Nystedt var en popularisator for ungkyrkori:irelsen. Han hade fri
kyrklig bakgrund men fàngades av den ungkyrkliga vackelsen som student 
i Uppsala. Efter olika forordnanden - fürst inom Svenska Kyrkans Diako
nistyrelse och darefter som aktiv forsamlingsprast - blev han 1937 dom-

38 Rosendals karaktaristik av Brilioths tid som arkebiskop ar mycket ogin, idem 1961, 41-
43. 
39 Brilioth 1938d, 33. 
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prost i Goteborg. Fern ar senare blev han pastor primarius i Stockholm. 
Olle Nystedt var en av dem som Yngve Brilioth ar 1926 invigde i sina 
planer for den svenska kyrkans fornyelse. Under Brilioths arkebiskopstid 
fick han och hustru Brita ofta overnatta i Nystedts vaning vid Stortorget i 
Stockholm. 

Aven Emil Liedgren paverkades av den ungkyrkliga vackelsen. Han var 
ostgote och Soderblomelev och blev en av vart lands mest kanda laroverks
larare i kristendom.40 lnspirerad av Nathan Soderblom blev han sin genera
tions framste hymnolog och kannare av Johan OlofWallin. 1 sitt sista brev 
till Emil Liedgren erinrar Yngve Brilioth am hur de tva fürst mottes under 
ett av Soderbloms studentsamkvam i Stabby prastgard hosten 1908.41 Det 
var emellertid inom den kristna studentrorelsen som Brilioth och Liedgren 
under 1920-talet fann bestiende sjalsfrandskap. 

Ytterligare tva av Brilioths manga adressater bor kort presenteras. Den 
forste ar Dag Hammarskjold, som Brilioth larde kanna i arkebiskopsgarden 
i Uppsala. Under det ekumeniska motet i Stockholm 1925 var den unge 
Hammarskjold frivilligarbetare med Yngve Brilioth som ansvarig chef. Infor 
Kyrkornas Varldsrads andra generalforsamling i Evanston i augusti 1954 
fornyades kontakten de tva emellan. 

Den andra ar Marta Lindquist, mer kand som Quelqu'une. Hon hade 
vunnits for ekumeniken av Nathan Soderblom och spelade en viktig roll 
inom Svenska Dagbladets kulturavdelning. Yngve Brilioths brev till Marta 
Lindquist rorde aven andra ekumeniska problem an dem som han behand
lade i sina understreckare. 

Tillkommande material 
Min arkivinventering har varit forhallandevis omfattande och mycket resul
tatrik. Detta till trots gor jag in te ansprak pa fullstandighet. 42 Med tanke pa 
bredden i Yngve Brilioths kontaktnat bade hemmavid och utanfor Sverige 
finns sakert fler givande serier av brev fran honom till andra adressater. Jag 
happas dock att mitt urval ar tillrackligt brett och representativt for att ligga 
till grund for en framstallning av Yngve Brilioths utveckling och insatser 
som medeltidsforskare, praktisk teolog och ekumen. Visserligen maste jag 

40 Om Liedgrens forhallande till Soderblom, se Liedgren 1931, 348-390. 
41 LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 25 september 1955. 
42 Av olika skal har jag inte haft tillgang till t.ex. Eivind Berggravs efterlamnade handlingar.-
1 Torsten Ysanders arkiv i Landsarkivet i Visby finns inga brev fran Yngve Brilioth bevarade 
fran 1925-1930. Som vi kommer att sei det foljande hade Brilioth under denna tid intres
santa kontakter med Ysander. Daremot bevaras brev fran 1950-talet, da Ysander efter hand 
fick allt storre ansvar som arkebiskopens stallforetradare. Landsarkivarie Tryggve Siltberg har 
givit mig tilltrade till Ysanders arkiv och arkivarie Marianne Holm har hjalp mig att finna 
relevanta acta i detta arkiv. 
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beklaga att jag inte f:ltt tilltrade till det Briliotharkiv som ar deponerat i 
Carolina Rediviva. Jag kan i gengald konstatera att den korrespondens som 
finns bevarad i de manga andra arkiv som oppnats for mig à'.r sa utomordent
ligt rik att kallmaterialet ar alldeles tillrackligt for den forskningsuppgift jag 
alagt mig. 

Till mi tt material hor ocksa de upplysningar som jag samlat genom inter
vjuer och samtal med manga som pa olika satt statt Yngve Brilioth nara. Till 
dem som haft viktig information a tt formedla hor bland andra Ake Andrén. 
Han inledde sina studier i Lund medan Brilioth var aktiv professor och 
domprost. Ar 1954 blev Andrén professor i praktisk teologi i Uppsala. I 
1930-talets Lund horde familjen Üsterlin till familjen Brilioths vankrets. 
Lars Üsterlin var son till en av prà'.sterna i Lunds domkyrka och har givit 
fina minnesbilder fran sin utgangspunkt. Tillsammans med bland andra 
Gustaf Wingren var Harald Tigerstrom en av Brilioths medarbetare i led
ningen for Üstgota nation i Lund under 1930-talet. Tigerstrom foljde den 
svenske arkebiskopen under dennes resa till Finska kyrkans 800-arsjubi
leum i Aboi maj 1955. Han har vanligen delgivit mig roande och belysande 
Briliothminnen fran Lund och Abo. 

Karl-Gustaf Hildebrand, som var en av de svenska representanterna i de 
stora ekumeniska konferenserna i Oxford, Edinburgh och Amsterdam, har 
delat med sig av sina och Yngve Brilioths gemensamma ekumeniska erfa
renheter. 

Lars Carlzon var stiftsadjunkt i Vaxjo under efterkrigstiden. Senare blev 
han generalsekreterare i Svenska Kyrkans Sjomansvardsstyrelse och slutade 
som biskop i Stockholm. Sedan han flyttat till Stockholm kunde han ater
knyta sina kontakter med Yngve Brilioth. Han har formedlat viktig infor
mation. Ingemar Glemme har givit belysande inblickar i Diakonistyrelsens 
verksamhet under den tid da Brilioth var dess ordforande. 

Utover vad han redan skrivit om Yngve Brilioth har Carl Strandberg, som 
larde kà'.nna den svenske arkebiskopen i Uppsala under 1950-talet, delat 
med sig av sin kà'.nnedom om Brilioth och av sin kyrkorattsliga sakkunskap. 
Üyvind Sjoholm var Brilioths nara medarbetare i Uppsala domkyrka och 
har haft mycket att ge. 

Jag har haft formanen att ta del av Eva Zethelius-Lindahls erfarenheter 
fran hennes tid som arkebiskop Brilioths personliga sekreterare. En av hen
nes meriter for tjansten, som forutsàtte internationell orientering, var att 
hon forutom att ha goda sprakkunskaper en tid varit lakarsekreterare pa 
Mnene i davarande Sodra Rhodesia. Hon har latit mig f:l ta del av Yngve 
Brilioths brev till henne, sarkilt under slutskedet av framstà'.llningen av 
Herdabrev till Uppsala iirkestift. 

Staffan Runestam, som ar vardaren av Nathan Soderbloms och Arvid 
Runestams arkiv, har visat stor generositet. Carl-Gustaf Andrén har givit 
konstruktiv kritik, ej blott av mitt forsta forsok att teckna Brilioths tid i 
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Lund. Ingrid Schaar har orienterat mig om omfattningen av Briliothdeposi
tionen i Carolina Rediviva i Uppsala. 

Over huvud taget har jag blivit ôverraskad av clet intresse som min upp
gift att skriva en forskarbiografi om Yngve Brilioth môtt pa manga hall. Jag 
tackar alla som bidragit till att gora mitt Briliothstudium sa larorikt. 

Uppsala i maj 2001 

CarlE Hallencreutz 
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KAPITEL 1 

Barndom och skolgang 

1 hjartat av Tjust 
Kyrkoherdebostallet Stara Halleberg vid Storsjon i Vastra Ed var Yngve 
Brilioths barndomshem. 1 sin sjalvpresentation i Herdabrev till Viixjo stift 
vittnar han med tacksamhet om rika minnen fran sina tidiga ar i hjartat av 
Tjust. 1 Nar han som arkebiskop sag tillbaka pa sin barndom, fragade han 
om det inte var den gamla kyrkoruinen i Vastra Ed som satt hans fantasi i 
rorelse och vackt hans fortsatta in tresse for medeltiden. 2 

1 det fornminnesrika Tjust framstar Ed som ett tidigt kristet centrum. 
Kyrkoruinen ar det tydligaste tecknet. 1 det bevarade diplomatariska mate
rialet namns dock Eds socken fürst 1313.3 Ânnu som arkebiskop erinrade 
sig Brilioth hur glad han blev, nar han upptackte att Stara Halleberg i ett 
dokument fran 1300-talet "hade formen Haelgiabiaegh, vari sannolikt 
stammen 'helig' ingar".4 

Redan pa 1300-talet horde Ed till Linkopings stift. Yngve Brilioth fram
holl vardet av att hans fars forsamling horde till "de smalandska bygder, som 
forblivit under Nicolaus Hermanni's biskopsstol".5 Som ung forskarstude
rande i Uppsala hade han i Westerviks Veckoblads julnummer illustrerat hur 
minnet av Linkopingsbiskopen Nicolaus Hermanni, som var heliga Birgit
tas sam ti da, hade bevarats i Tjustbygden. 6 

Under medeltiden var folket i Tjust socialt skiktat. Det gaUde i an hogre 
grad det efterreformatoriska Ed, som fran 1700-talets mitt var delat - med 
Vastra Ed som huvudforsamling och Üstra Ed som annex. Som pa andra 
hall i nordostra Smaland blommade en rik herrgardskultur i Brilioths hem
forsamling. Vinas var ett sarskilt centrum. Herren till Vinas hade som patro
nus ra tt a tt kalla kyrkoherde till forsamlingen. 7 

1 Brilioth 1938d, 23-25. ]fr idem 1950c, 17. 
2 ]fr. Brilioth 1957a, 14-15. 
3 Rydstri:im 1912, 7. 
4 Brilioth 1957a, 15. 
5 Brilioth 1938d, 23. 
6 Brilioth 1913a. Se aven Rydstrom 1921, 24-29. 
7 Utvecklingen sammanfattas i Rydstri:im 1912, 5-19. 
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Det var i egenskap av patronus som brukspatron Alfred de Maré ar 1885 
erbjod davarande komministern i Vreta Kloster, Herman Brilioth, att bli 
kyrkoherde i Vastra Ed.8 Efter faderns dod i februari 1921 fick Yngve Brili
oth en forfragan fran davarande patronus om att bli ny kyrkoherde i sin fars 
forsamling. Som nytilltradd docent i Uppsala avbojde han dock efter sam
rad med biskop Personne i Linkoping. 9 

Eds bruk var en motpol till Vinas. lnte utan protester fran kyrkligt hall 
hade bruket vaxt fram som masugn un der 1670-talet. Det expanderade efter 
hand. 1 borjan av 1800-talet var fyra hardar i drift, men mot seklets slut hade 
konjunkturerna vant. Sedan masugnen tystnat anlades en cellulosafabrik pa 
platsen for det gamla bruket. Dar framstalldes torr sulfi tmassa som kunde 
skeppas ut via Vastervik. 10 

Forutom av herrgardar och industri praglades Vastra och Ostra Ed av 
jordbruk och fiske. Sjofarten erbjod viktiga forbindelser med yttervarlden 
aven sedan jarnvag dragits fran Vastervik till Atvidaberg. 

Under 1800-talet hade den kyrkliga enhetskulturen borjat luckras upp i 
Tjustbygden. lnomkyrkliga rorelser, som Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
och Nordostra Smalands Missionsforening, forverkligade sina lagkyrkliga 
lekmannaideal. 11 Ocksa baptismen hade tidigt gjort sig gallande. 1 sin verk
samhetsberattelse for ar 1888 noterade kyrkoherde Brilioth att det fanns 21 
icke av Svenska kyrkan dopta barn i forsamlingen. Av dem hade 19 baptis
tiska foraldrar, de ovriga tva var mormoner. 12 Utvecklingen rimmade illa med 
den forsamlingssyn som Herman Brilioth fltt del av som student i Lund. 

Yngve Brilioths foraldrar 
Kyrkoherde Herman Brilioth kom ursprungligen fran Vastergotland. Han 
foddes i ett smabrukarhem i Dimbo forsamling i Falbygden och visade 
tidigt lashuvud. De ekonomiska omstandigheterna i familjen tillat honom 
inte att omedelbart ge utlopp for sina intellektuella intressen. Konfirma
tionstiden med kyrkoherde Anders Lundholm som vagledare gav livsavgo
rande intryck. lnte forran vid tjugotva ars aider kunde smabrukarsonen 
Herman Larsson forverkliga sina drommar om fortsatta studier. Ekono
miskt stod fran Lundholm och dennes eftertradare, Magnus Flodell, gjorde 
det mojligt for honom att lasa vidare. Han avlade studentexamen i Jonko-

8 Linkopings stifts herdaminne IV:1 1933, 31. 
9 Brilioth 1957a, 15. 
10 Rydstrom 1921, 3-6. 
11 Fint sammanfattat i Andrae 1937, 44-52. Jfr Brilioth 1957a, 14.- 1 UUB. T. Andraes 
brevsamling. Y. Brilioth till T. Andrae, 5 mars 1937, dar Brilioth kommenterar Tor Andraes 
herdabrev, fragar Brilioth om inte Andrae "mojligen overskattar deras [Nordostringarnas] 
betydelse for det nuvarande laget". 
12 R. Lindeskog 1962, 57. 
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ping, dar han tycks ha tagit sig namnet Brilioth, nar clet blev klart att han 
skulle fortsatta till Lund for att studera teologi. 13 

1 1870-talets Lund stod fortfarande clet statskyrkliga arvet fran den s.k. 
stora fakulteten hogt i kurs, aven om ocksa nya teologiska tendenser borjat 
gora sig gallande. Bland sina larare kunde Herman Brilioth rakna bade da
varande docenten i praktisk teologi, Gottfrid Billing, och Pehr Eklund, som 
borjat sin akademiska bana som docent i exegetik. 14 Herman Brilioth prast
vigdes den 22 januari 1878 i Linkopings domkyrka av biskop Ebbe Gustaf 
Bring. 15 Denne hade varit en av de framsta i den datida fakulteten i Lund. 
Ar 1861 hade han lamnat Lund for att bli biskop i Linkoping. 

Efter forordnande som brukspredikant och larare i hl. a. Reijmyre till
tradde Herman Brilioth ar 1881 komministraturen i Vreta kloster, som han 
innehade till dess han ar 1885 mottog kallelsen till Vastra Ed. Aren i Vreta 
var de lyckligaste under hans ambetsgarning. 1 kyrkoherde Stenhammar 
hade han en chef som forstod att ta vara pa sin yngre ambetsbroders sar
skilda gavor. 16 1 Vreta fick han ocksa tid att fortsatta sina kyrkohistoriska 
studier. 

Under sin tid i Lund hade Herman Brilioth blivit fortrogen med profes
sor, sedermera arkebiskop Henrik Reuterdahls Svenska kyrkans historia, vars 
forsta del utkom 1838 och vars fjarde och sista del publicerades trettio ar 
senare. 1 detta arbete var Reuterdahl pafallande summarisk i sin redogorelse 
for Vreta klosters tidiga historia. 17 Han var mera utforlig i sin teckning av 
klostrets utveckling under senare medeltid. 18 Det bidrog till att Herman 
Brilioth fordjupade sig i nunneklostrets historia. 1 Vastra Ed fick han sedan 
tillfalle att stalla samman resultatet av sina larda modor. 19 

Liksom Henrik Reuterdahl var Herman Brilioth kallkritiskt medveten, 
om an han inte var lika energisk i sin redovisning av clet varierade under
laget for sin framstallning. 1 sin korta beskrivning av Vreta klosters grund
laggning hade Reuterdahl nojt sig med Alvastrapriorn Petrus Olai uppgifter 
och fastslagit att clet var under Karl Sverkerssons tid pa 1160-talet som 

13 Om Herman Brilioth, se Brilioth 1921a, idem 1938d, 25-27, och Borje Brilioth 1948, 
79-86. - Leif Lindin, Lund, har visat att Herman Larsson tagit sig namnet Brilioth redan 
innan han skrevs in vid universitetet i Lund. 
14 Ett intressant belagg ar LUB. G. Billings brevsamling. H. Brilioth till G. Billing, 12 april 
1893, dar kyrkoherde Brilioth vander sig till davarande biskopen i Vasteras, Gottfrid Bil
ling, "Wordade Broder" och fragar om dennes intresse av att komma ifraga vid biskopsval i 
Linkoping. Han undertecknar "En tacksam f.d. larjunge Herman Brilioth". Han vande sig 
med en likartad forfragan till sin tidigare studiekamrat i Lund, biskopen i Goteborg, Edvard 
Rodhe. 
15 Linkopings stifts herdaminne IV:1 1933, 31. 
16 Linkopingsstiftsherdaminnell:11919, 132-137. 
17 Reuterdahl1838, 495, och idem 1843, 199-200. 
18 Reuterdahl1850, 485-487, och idem 1863:11, 197-198. 
19 H. Brilioth 1892. -Herman Brilioth ansvarade sjalv for marknadsforingen och korre
sponderade i detta arende med bokhandlare Alfred Lindberg i Stockholm. Se K. B. Ep. L.32. 
H. Brilioth till A. Lindberg, 22 september och 28 oktober 1894. 
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klostret uppfordes. 20 Pa denna punkt gick Herman Brilioth langre. Han 
provade den lokala traditionen i Vreta, som knot klostrets grundlaggning 
till Inge den yngre un der tidigt 11 00-tal. Mot den bakgrunden sag han 
klostrets tidiga historia som en gradvis process, dar "Kan. Inge d.y. borjat 
dess grundlaggning omkring 1127 och Kan. Karl Sverkersson bragt clet 
paborjade verket till en relativ fullbordan omkring 1162".21 Han avvisade 
tanken a tt klostret skulle ha grundlagts av Erik den helige pa 1150-talet. 22 1 
bada dessa avseenden kunde Yngve Brilioth folja sin far, nar han ar 1948 
skrev del en om medeltiden i Handbok i svensk kyrkohistoria. 23 

Under sin tid som komminister i Vreta larde Herman Brilioth kanna 
regementsskrivare Karl Abraham Ekemans yngsta dotter Gertrud. De in
gick aktenskap i Ledbergs kyrka den 3 juli 1883. Da var Herman Brilioth 
trettiosex ar. Gertrud Ekeman var tio ar yngre. 24 

Yngve Brilioth har karaktariserat sin mor som herrgardsflickan, som blev 
prastfru.25 Gertrud var rikt utrustad och sjalvstandig. Hon fick tidigt in
tresse for engelska spraket och skattade hogt clet engelska lexikon som hon 
redan som ung hade kopt for egna sparade pengar. 26 Hemma pa herrgarden 
Odensfors hade hon gad hand med hastar och var raad av att rida. Hon fick 
tidiga erfarenheter av tradgardsskotsel, vilket skulle komma val till pass pa 
Stara Halleberg. 

1 sina sjalvbiografiska anteckningar var Gertrud Brilioth aterhallsam i 
fraga om clet religiosa livet pa Odensfors. Hon talade emellertid med upp
skattning om Ledbergs vackra, nybyggda kyrka, som var latt att na om man 
rodde over an. 27 Hon antydde aven viss indirekt paver kan fran den upp
burne vackelseprasten Anders Andrae, vars son Tor skulle bli en av Yngves 
nagot aldre studiekamrater i Uppsala. 28 Hennes egen konfirmationslasning 
tycks dock inte ha lamnat nagra bestaende intryck. 29 

Detta till trots kun de Yngve Brilioth visa att hans mor i andliga ting var 
bade serios och uppslagsrik. Han hanvisade till en bevarad citatbok fran 
1877-1879, som "vittnar om en andlig livaktighet, som man knappast 
skulle ha vantat hos den ridande och vavande herrgardsflickan".30 Han hade 
sarskilt fast sig vid hennes forkarlek for engelska forfattare. Ofta forekom 
citat fran den engelske predikanten F.W Robertson. Honom skulle Brilioth 

20 H. Brilioth 1892, 8. Jfr Reuterdahl 1838, 495. 
21 H. Brilioth 1892, 8. 
22 H. Brilioth 1892, 7. 
23 Brilioth 1948a, 40. 
24 Ett fint prov pa hur Gertrud Ekeman uppskattade Herman Brilioth ar KB. Ep. CS. 
G. Brilioth tillE. Casparsson 24 juli 1883, och 19 juli 1888. 
25 Brilioth 1947g, 46-51.- Se aven idem 1938d, 27-28. 
26 Brilioth 1947g, 49. 
27 G. Brilioth 1928, 4. 
28 Om A. Andrae, se Linkopings stifts herdaminne IV:2 1933, 42-44. 
29 G. Brilioth 1928, 36. 
30 Brilioth 1947g, 49. 
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sjalv aterkomma till i sin Predikans historiaY Fran sina tidiga ar pa Stara 
Halleberg kom Yngve ihag hur hans mor om kvallarna ôversatte for ho nom 
H. W Longfellows indianberattelse [The Song oj] Hiawatha. 32 

1 Vastra Ed med annexforsamlingen Ostra Ed stalldes Herman och Ger
trud Brilioth infor nya gemensamma arbetsuppgifter. Bada kom utifran och 
hade annan bakgrund an andra prastpar, som var mer samstamda med den 
fromhet i Tjust som praglats av Nordôstra Smiilands Missionsforening.33 

Kyrkoherdeparet Brilioth visade i handling att de ville vara hela det 
mangskiftande pastoratet till tjanst. De nojde sig inte med att bara betjana 
Herr Patronus och det sociala skikt i forsamlingen som han representerade. 
Som kyrkoherde engagerade sig Herman Brilioth inte minst for arbetarna 
vid Eds bruk. Arbetarnas gensvar tog sig ett fint uttryck i samband med 
hans jordfastning i februari 1921. Efter begravningsgudstjansten, som for
rattades i Vastra Eds kyrka av Yngve Brilioth, fardes kistan fran kyrkan till 
graven genom dubbla led av arbetare fran bruket. Med blottade huvuden 
gav de Korkherrn en sista hyllning. 34 

Kyrkoherdens sociala engagemang tog sig ocksa uttryck i att han ordnade 
hem i pastoratet for barn som utackorderats av Stockholms barnavards
namnd. 35 Oaktat det sociala engagemanget var Herman Brilioths framsta 
bidrag till Tjusts kyrkohistoria hans plikttrogna garning som forkunnare. 1 
sin korta beskrivning av sin far i Herdabrev till Viixjo stift antydde Yngve 
Brilioth, hur under den strava ambetsmannafromheten, som studierna i 
Lund befast, "innerlighetens kallsprang" porlade. "1 forkunnelsen brot det 
stundom fram i dagen."36 Det tycks ha varit ett herrnhutiskt inslag bakom 
den lundensiska skolteologin. 

Ânda var kyrkoherde Brilioth kanske mer framgangsrik som larare och 
folkbildare. 1 Herdabrev till Viixjo stift lade den nye Vaxjobiskopen vikt vid 
sin fars levande in tresse for folkundervisningen i Vastra Ed. 37 Han engage
rade sig ocksa i prastrekryteringen. 1 detta stycke kunde han forlita sig till 
ekonomiskt stad fran den store donatorn, godsagare Oscar Ekman pa 
Bjarka-Saby. lnte utan viss tillfredsstallelse kunde Herman Brilioth konsta
tera att han fàtt vara med om att "bereda annu en ung man - den fjarde i 
ordningen- mojligheten att intrada ivar gamla alskade kyrkas tjanst". 38 

31 Brilioth 1945a, 161-162. 
32 Brilioth 1947g, 49. 
33 Brilioth 1938d, 27. Jfr Brilioth 1957a, 14. 
34 Ostgota Correspondenten, 23 februari 1921, Brilioth 1921a, och Borje Brilioth 1948, 85. 
35 Brilioth 1957a, 14. 
36 Brilioth 1938d, 27. 
37 Ibid., 26-27. 
38 Arnas AB:s arkiv, Mariestad. O. Ekmans brevsamling. H. Brilioth till "Kare Broder", 
22 december 1917, dar kyrkoherde Brilioth tackar for "Herr Ekmans lofte om hjalp at unge 
[Perl Wivegg".- Torbjorn Fogelberg har gjort mig uppmarksam pa detta material. 
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lnte desto mindre tyngdes Herman Brilioths ar i Vastra Ed av mot
gangar. 39 Med egna erfarenheter fran smabruket i Falbygden sag han att 
Stora Halleberg, med den tillkommande mark som kyrkan agde, kunde 
utnyttjas mer ekonomiskt och ge storre avkastning. Han valvde stora planer 
och tog kostsamma nyodlingsinitiativ, som inte alltid gav avsedda ekono
miska resultat.40 Under dessa omstandigheter var Gertrud Brilioth sin 
makes framsta stod. "Hennes spanstighet rackte till att kasta ett gladjeskim
mer ocksa over provningens ar, och att omgiva torftigheten med behag."41 

Vissa starka vanskapsband bidrog till att forgylla vardagen pa Stora Hal
leberg. Gertrud Brilioth bibeholl kontakten med sina systrar och kyrkoher
dens gamla mor ville gama ho ra fran prastfamiljen i Vastra Ed. Nar Yngve 
Brilioth som arkebiskop sag tillbaka pa sin barndom i Tjust, namnde han 
ocksa att den originella kantorn i Vastra Ed, Terzetta Winge, var en ofta 
sedd gast i prastgarden.42 Aven Tjustbygdens havdatecknare, Ada Ryd
strom, horde till vankretsen. 43 

Nar Yngve Brilioth tecknade sitt portratt av herrgardsHickan som blev 
prastfru visade han till sist hur Gertrud Brilioth i Vastra Ed blev allt tydli
gare kyrkokristen: 

Hon vaxte pa ett naturligt satt in i sin uppgift, men blev aldrig en prastfru av 
traditionell typ: hon maste alltid i viss man ha verkat som en grande dame i 
forkladnad. Men clet fanns i hennes vasen en inre varmekalla. Hon hade en 
som jag tror for henne sjalv nastan smartsam oformaga att fora andliga talesatt 
pa tungan. Men i Bibeln, psalmboken och Hammarsten fann hennes sjal sin 
dagliga naring. Gudstjansten, den ratt torftiga gudstjansten i en stor, glest 
besatt landskyrka, f)rllde henne med gladje. Hon levde i kyrkoaret. Ordet 
advent framkallar for mig alltid minnet av en kyrkvandring vid hennes sida, 
da vagen var vit av den forsta frosten. Det var for henne en av alderns tyngsta 
provningar, nar hon inte langre orkade vandra kyrkvagen. Men da kom ra
dion som trostare, liksom for sa manga andra gamla.44 

Yngve Brilioths barn dom och forsta skolar 
Herman och Gertrud Brilioth fick tre soner, varav Yngve var den yngste. 
Han foddes den 12 juli 1891. I sitt Herdabrev till Viixjo stift karaktariserade 
han hemmiljon pa Stora Halleberg: 

39 Brilioth 1938d, 25. 
40 Borje Brilioth 1948, 79-80. 
41 Brilioth 1938d, 27. Se aven Borje Brilioth 1948, 80. 
42 Brilioth 1957a, 14. 
43 I forordet till Boken om Tjust forklarar hon hur hon funnit si tt specialintresse. Se darom 
Rydstrom 1912, 3-4. 
44 Brilioth 1947g, 50-51. 
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Av de skuggor, som folio over hemmet och tidvis gjorde det torftigare an 
manga andra prastgardar, markte gossen foga. Den nastan totala franvaron av 
nojen i vanlig mening var snarast en forman, da den gav rikare tillfallen till 
inre samling och ro, till tankande over det vasentliga, an vad som forunnas 
den ungdom, som nu vaxer upp. 

Yngve var fylld av tacksamhet mot sina foraldrar. 45 

Nar Yngve Brilioth som arkebiskop narmare tjugo ar senare formedlade 
minoen fran hembygden var han mer konkret. Han talade om hur han 
ibland fick folja med sin far pa dennes resor ut till de skargardsoar som 
tillhorde anne:xforsamlingen Ùstra Ed. Torra sag han som sin barndoms 
sarskilda paradis. Dar var fiskaren Sigfrid Mattsson en av hans favoriter.46 

Han berattade ocksa om sitt forsta mate med en hog kyrklig dignitar. Som 
sexaring fick han namligen vara med nar davarande domprosten i Linko
ping, Carl Vilhelm Charleville, besokte Vastra Ed.47 

Yngve Brilioth fick tidigt bestii.ende prov pa sin fars utforsgavor som 
larare. 1 sitt forsta herdabrev erkande han: "Efter smaskolan i kyrkbyn var 
han min forste larare, och enbart hans pedagogiska formaga, som farde mig 
direkt in i laroverkets fjarde klass, har jag att tacka for en ovanligt tidig 
studentexamen. "48 

Kyrkoherde Brilioths helhjartade ambetsgarning och erkanda pedago
giska handlag liksom hans hustrus trofasta stad lade en god grund for sonen 
Yngves framtida yrkeskarriar. Nar han som nyutnamnd biskop i Vaxjo sag 
tillbaka pa sin barndom, kunde han val inte vittna om, som han uttryckte 
clet, hastiga och vildsamma genombrott i andligt avseende. Han berorde sin 
egen konfirmation med tacksamhet, om an han inte sag denna utgôra 
nagon avgorande grans i sin andliga utveckling. 1 stallet talade han om "ett 
langsamt ôvervaldigande av en ofrankomlig makt, som fattar utan att 
nagonsin bli till fullo fattad".49 

1 denna andliga mognadsprocess har ocksa hans regelbundna kyrkogang 
tillsammans med modern spelat en viktig roll. Den nybyggda kyrkan i 
Vastra Ed blev for den unge Yngve "evighetens port" .50 Dar borjade han fa 
insyn i clet nattvardens mysterium som han under sin tid som professor i 
Abo skulle komma att ge bestii.ende uttryck for. 

45 Brilioth 1938d, 24. 
46 Brilioth 1957a, 14. 
47 Ibid., 14-15.- Charleville var 1883-1903 domprost i Linkoping och darefter till sin dod 
1906 biskop i Linkopings stift. 
48 Brilioth 1938d, 26. - Herman Brilioth hade pa samma satt forberett Borjes och Akes 
laroverksstudier. Se darom Borje Brilioth 1948, 82-83. 
49 Brilioth 1938d, 24. 
5o Brilioth 1938d, 29. 
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Fortsatt skolgang i Visby 
Nar kyrkoherde och fru Brilioth planerade sina soners fortsatta skolgang 
hade de atminstone tre laroverksstader att valja mellan. De tre orterna var 
stiftsstaden Linkoping, det angransande Vastervik och Visby. Likt Linko
ping var Visby stiftsstad och hade ett val ansett latinlaroverk, vars rektor var 
den garnie Gustaf Jacobson, som innan han kom till Visby en tid varit 
tillforordnad professor i grekiska vid Uppsala universitet. 51 

Vid sekelskiftet var Visby lattillgangligt fran Ed genom sjoleden fran 
Vastervik. Forutom Borje och Ake Brilioth var bl.a. Harald Engquist fran 
Vastra Ed elev vid laroverket i Visby, nar Yngve kom till den gotlandska 
stiftsstaden. 52 Efter sin fars grundliga undervisning hemma i Vastra Ed 
kunde Yngve tentera in i fjarde klassen i realskolan. Det var adjunkt Lars 
Kolmodin som ansvarade for intradesproven.53 

Med sina tre pojkar vid samma laroverk fann Gertrud Brilioth det vara 
andamalsenligt att sjalv ta ansvaret for skolhushallet. Nar Yngve Brilioth 
minnestecknade sin mor drojde han ocksa i tacksamhet "vid de tva Visby
aren i detta sekels borjan, da hon hade skolhushall for sina soner i den 
gamla garden under domkyrkan, som ar kand genom en ofta reproducerad 
tavla av Louis Sparre".54 

Under 1900-talets forsta decennier var domkyrkan S:ta Maria och laro
verket de avgorande kulturhardarna i Visby. Staden praglades aven av sina 
manga ruiner och andra minnen fran Visbys storhetstid. Laroverket var 
fortfarande bara for pojkar. Det fanns ocksa en flickskola i staden. 

lnom det lilla Visby stift var biskopen annu kyrkoherde i domkyrkofor
samlingen, vilket gav sarskild glans at kyrkolivet i staden. Som biskop 
kunde Henning Gezelius von Schéele mata sig med sin kollega Gottfrid 
Billing i fraga om ecklesiastik magnificens. Jamford med Billing var von 
Schéele mer internationellt orienterad. Han hade besokt bade Amerika och 
Palestina. Ar 1898 tog han initiativ som ledde till grundandet av Svenska 
Jerusalemsforeningen. 

Biskop von Schéele var eforus for laroverket i Visby. Som gammal akade
miker tog han den uppgiften pa storsta allvar. Han uppskattade att med 
vederborlig halsning pa latin ta emot scolares, nar de enligt traditionen upp
vaktade sin eforus utanfor biskopsgarden. Samtidigt besokte han ofta sin 
skola och forhandlade med rektor Jacobson om sadant som bada var intres
serade av. 

Den forste biskop som Yngve sag i funktion var von Schéele, sa val pa 

51 Dahl1900, 580. 
52 Se darom Sillén 1929, 89-90. 
53 Om Kolmodin, se Dahl1900, och Kolgren 1905. 
54 Brilioth 1947g, 50.- Det galler de tva lasaren 1901/02 och 1902/03. Borje tog studenten 
som 18-aring i juni 1902, mellanpojken Âke som 16-aring i juni 1903. 
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laroverket som i domkyrkan, och detta gav best:iende intryck. Som arkebis
kop berattade Brilioth om hur hans "skolar upplevdes i Visby pa biskop 
K.H.G. von Schéeles tid, och jag horde till den ganska lilla skara, ôver 
vilken denne sirlige eforus utgôt sin valtalighets skalar".55 

lnfor Yngves sista ar pa gymnasiet gick rektor Jacobson i pension och 
eftertraddes av litteraturvetaren Richard Steffen. Han hade undervisat pa 
Lundellska laroverket i Uppsala och representerade andra bildningsideal an 
sin foretradare. Samtidigt som rektor Steffen bibeholl Visbylaroverkets 
starka traditioner i fraga om undervisning i latin och grekiska, var han in
tresserad av att forstarka undervisningen i de maderna spraken. Detta med
forde efter hand ett generationsskifte i kollegiet som helhet. 

Brilioths larare i kristendom viixlade snabbt under aren i Visby. Herman 
Levin hade ar 1896 fàtt lektorskompetens med en avhandling om religions
tvang och religionsfrihet enligt 1686 ars kyrkolag. Darefter hade han agnat 
sig at gotlandsk kyrkohistoria och publicerat viktiga studier i Kyrkohistorisk 
arsskrift. Ar 1902 fick kyrkoherde Levin lektorat i Vasteras. Han lamnade 
dock inte Gotland for gatt. Han aterkom t.ex. i samband med prastmôtet 
1907 for att forsvara sin prastmôtesavhandling. 56 Vid laroverket eftertrad
des han fürst av Ernst Gustaf Edling och darefter av lektor Gustaf Fritiof 
Grath, som var Brilioths kristendomslarare pa gymnasiet. Grath hade dis
puterat for lektorskompetens i Uppsala pa en avhandling om brudvigseln i 
Svenska kyrkans tradition. 1 slutet av april 1905 blev han prastvigd i Visby 
domkyrka av biskop von SchéeleY 

Yngve Brilioth hade rektor Jacobson som larare i grekiska till dess att 
denne lamnade sin tjanst och lektor Johan August Gylling tog hand om de 
tva elever i studentklassen som valt helklassiskt alternativ. Gylling hade dis
puterat i Lund 1886. Vid prastmôtet 1901 behandlade han i sin oration 
nagot sa vasentligt som kyrkotanken i Augustinus De Civitate Dei.58 Han 
var aven journalistiskt lagd, nagot som kom tidningen Gotliinningen till del. 

Den av lararna som mest fangat Y ngves intresse var hans larare i latin, 
Erik Lindskog. Richard Steffen minns Lindskog som studiekamrat fran 
Uppsala, en god musiker och vardefull som kollega. 59 Yngves larare i histo
ria var lektor Hjalmar Jansson, som ar 1893 hade disputerat i Uppsala for 
Harald Hjarne pa en avhandling med titeln Sveriges accession till Hannover
ska alliansen. Jansson var kannaren av Visby domkapitel under den danska 
tiden.60 

55 Brilioth 1957a, 14. 
56 Se Herman Lindqvists rapport om Visby allmanna laroverk 1901-1902. Rektor Lennart 
Bohman, Visby, har gjort mig uppmarksam pa lektor Levins larda insatser. 
57 Om Grath, se Kolgren 1909. 
58 Kolgren 1905. 
59 Steffen 1947, 132. 
60 Jansson 1908, 161-196.- Den klassiska bilden av lektor Jansson ges av Folke Hellgren 
1930, 120-126. 
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Den sextonarige Yngve Brilioths studentexamen 
Ett prov pa vad Yngve Brilioths studier i Visby gav ar den sextonarige abitu
rientens studentuppsats om hugenotterna- fran varen 1907.61 Den ar ett 
litet lardomsprov, dar forfattaren utan vidare gatt raln in i den snariga fran
ska reformationshistorien. 

Brilioth tog sin utgangspunkt i Zwinglis reformation i Zürich och sum
merade den fortsatta utbredningen, "sedan dennes laror modifierats af 
Kalvin". Larorna hade na tt forhallandevis langt i sodra F rankrike, dar de 
aven vackt gensvar i vissa skikt av den franska aristokratin. Efter denna 
ansats tecknade den unge Brilioth valbalanserat hur olika grenar av det fran
ska kungahuset spelat ut sina religionspolitiska intressen mot varandra 
genom att utveckla olika allianser, som emellertid hotade att spranga den 
franska nationen. Han gick igenom hugenottkrigen under 1500-talets se
nare halft. Henrik av Navarra karaktariserade han som den som visserligen 
vacklade i konfessionellt avseende men som anda till en tid lyckades for
verkliga religionsfrihet for de reformerta trosbekannarna i Frankrike. Brili
oth lyfte fram ediktet i Nantes 1598 som ett avgorande gransmarke. 1 sin 
genomgang av den fortsatta, alltmer restriktiva tillampningen av religions
frihetslagstiftningen utvecklade han sin kritik av Ludvig XIV och framfor 
allt av kardinal Richelieu. 

Yngve Brilioths studentuppsats passerade inte helt utan anmarkning. 
Lektor Jansson hade reagerat mot pastaendet att Ludvig XIII ''forcle styrel
sen" efter Henrik IV. Vidare framholls i marginalen att forhallandet mellan 
Zwingli och Calvin inte var av den arten att Calvin blott modifierade sin 
foregangares reformatoriska ansats. 62 

Som betyg pa sitt skriftliga prov i Modersmalet fick Yngve Brilioth AB. 
Han lyckades battre i latinskrivningen, dar han fick betyget a. Det betyget 
fick han ocksa i det muntliga provet. Samma betyg fick han aven i grekiska 
liksom i kristendom, historia och franska. Bast lyckades han i Filosofisk 
propedevtik, dar han fick A, medan betygen i matematik och fysik var mer 
slatstrukna. Yngve Brilioth och Karl Hellmuth Wohler var de en da av de 
femton elever som avlade studentexamen den 13 juni 1907 som fick Ai 
Mogenhetsbetyg. 63 

Fern elever ur 1907 ars studentkull skulle efter sommarlovet fortsatta sina 
studier i Uppsala. Forutom Yngve Brilioth var det latinstudenterna Thore 
Lindfors och Karl Hellmuth Wohler samt de tva realstudenterna Karl Emil 
Smith och Einar Ytterberg. Av dessa fyra blev Lindfors vaxtpatologisk ex
pert vid Lantbrukshogskolan i Uppsala. Efter juridiska studier atervande 
Wohler till Gotland. Han avslutade sin juridiska karriar som haradshovding 

61 Visby LA. Y. Brilioths studentuppsats 1907. 
62 Visby LA. Marginalanteckningar till Y. Brilioths studentuppsats 1907 av Hj. J. 
63 Visby LA. R. Steffen, Forteckning av betyg for studenter vid Visby laroverk 13 juni 1907. 
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i Alingsas. Smith blev framstaende forsakringsman. Ytterberg slutade som 
generalkonsul i Marseille. 

Yngves studentkamrat fran Vastra Ed, Harald Engquist, fortsatte dar
emot inte sina studier i Uppsala. Han blev affarsman och nadde posten som 
direktôr i Stockholm med ansvar som sekreterare och ombudsman i Sveri
ges bekladnads- och manufakturhandlarforbund. 64 

Gymnasiearen i Visby gav Yngve Brilioth inte bara mogenhetsexamen 
och en liten grupp studentkamrater. Stadens manga ruiner och andra min
nen fran medeltiden forstarkte hans intresse for den epok i svensk kyrkohis
toria som skulle komma att bli ett av hans specialomraden som mogen 
forskare. 

64 Sillén 1929, 45-46. 
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KAPITEL2 

Student i Uppsala 

Fran klassiska sprak till historia 
1 sitt Herdabrev till Vi:ixjo stift framholl Yngve Brilioth foljande: 

For min akademiska utbildning har jag framfor allt att tacka Uppsala filoso
fiska fakultet. Greken O.A. Danielsson stiir for mig som den fullandade 
humanisten. Jag tillhorde Harald Hjarnes sista seminarium. Kanske att jag i 
ali anspraksloshet vagar rakna mig till hans skola. Han horde till de stora 
lararna, som verkade som andlig makt hos och genom dem, som kommit 
under hans inflytande. Bakom den karva realismen och clet obonhorliga kra
vet pa exakthet lag en djup vordnad for de andliga vardena, utan vilka allt 
historiskt skeende blir ett meningslost gyckelspel. Hjarne hade bakom histori
ens stormmoln upptackt clet outgrundliga ansiktet. De klassiska och histo
riska studierna aro en tillgang, som jag ej ville vara utan, - om jag ocksa vet att 
de inkraktat pa min teologiska utbildnings grundlighet. De ha lart mig akt
ning for forskningen som sjalvandamal, och inbrant i medvetandet en out
planlig respekt for noggrannhet i uppgifter och omdomen. 1 

Han beskriver ocksa sitt forsta môte med Uppsala: 

Hosten 1907 kom jag till Uppsala. Allmanna svenska prastforeningen hall sitt 
arsmote i universitetsstaden, under biskop Ahnfelts ordforandeskap. Min far 
var bland deltagarna. Da jag vid hans sida intradde i Uppsala domkyrka, stod 
J .A. Eklund pa predikstolen och talade om "den inre manniskan". 2 

Under hostterminen 1907 gjorde Johannes Lindblom sin andra termin som 
Ostgota Nations forste kurator. Darfor var han en av de forsta som motte 
den unge studenten fran Vastra Ed. Det inledde en livsliing vanskap. Efter 
att ha gjort parallella karriarer i Uppsala skulle Johannes Lindblom och 
Yngve Brilioth komma att dela akademiska erfarenheter i bade Abo och 
Lund. 

1 Brilioth 1938d, 30-31. 
2 Brilioth 1938d, 30. Se aven Brilioth 1950c, 23. - Otto Ahnfelt eftertradde 1907 Carl 
Wilhelm Charleville som biskop i Linkoping. J.A. Eklund blev samma ar biskop i Karlstad. 
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1 och med varterminen 1908 tog Tor Andrae over som Üstgota Nations 
forste kurator. Aven Yngve Brilioth och Tor Andrae skulle forenas i en be
staende vanskap, om an de som forskare och kyrkoman valde olika special
omraden och foretradde olika liturgiska och teologiska ideal. 

Nar Yngve Brilioth skrevs in i Üstgota nation var professorn i grekiska, 
O.A. Danielsson, nationens inspektor.3 Professor Danielsson tillhorde de 
framsta foretradarna for det datida Uppsala universitet. Nar historikern och 
bibliotekarien Adolf Schück i samlingsverket Min for skrev om sin far, uni
versitetsrektorn, gav han en mycket erkannsam bild av professor Danielsson: 

Vid sondagsmiddagarna var den larde klassikern O.A. Danielsson en hogt 
skattad gast. Han hade utseende av en sjalfull katolsk prelat, och hela hans 
livsforing var i stil darmed: ogift bodde han i nagra enkla moblerade rum pa 
Johannesgatan, intog sina dagliga maltider i "Gastis" studentmatsal och gick 
for ovrigt helt upp i sin vetenskap. Det var en sallspord njutning att hora hans 
spirituella konversation. Efter intaget kaffe med conjak brukade "Daniel" ga 
fram till bokhyllorna och lana arbeten av nagon fransk klassiker, jag minos 
sarskilt att han alskade kritikern Sainte-Beuve.4 

Danielssons kollega i latin var Per Persson. Han anlade vittomfattande 
indoeuropeiska perspektiv i sin forskning och undervisning. Hans docent 
var fran 1906 Gosta Thornell. Denne var Uppsalas framste kannare av den 
nordafrikanske kyrkofadern Tertullianus. Brilioth orienterade sig tidigt om 
kursfordringarna ocksa i professor Perssons amne. Forutsattningarna var 
goda for fortsatta resultatrika studier i klassiska sprak 

Efter hand borjade Brilioth kanna sig mer hemtam som student i Upp
sala. 5 Han hade rikt ut byte av Ernst Nachmanssons seminarium om 
Thukydides och larde aven kanna Gunnar Rudberg. Bland ovriga deltagare 
marktes Nils Ahnlund och Axel Boëthius. Brilioth tillhorde for ovrigt 
samma matlag pa Borjegatan som den tva ar aldre Nils Ahnlund.6 

Yngve Brilioth och Axel Boëthius blev snart goda vanner. Axel Boëthius 
var son till professor Simon Boëthius, som inte hade nagot emot att sonen 
bjod hem sin nyvunne studiekamrat. Nar Brilioth tankte tillbaka pa sina 
tidiga Uppsalaar, kunde han vittna om hur hedrad och uppmuntrad han 
blivit av denna vanlighet. 7 

3 Uppgifterna ar hamtade ur Ostgota nations matrikel for berorda ar. 
4 A. Schück 1948, 210. 
5 1 Brilioth 1950c, 22, sager han: "Studentikos har jag val aldrig varit- men student har jag 
varit, kanske mer an de fiesta, och hoppas att sa forbliva. Jag tror mig veta nagot om studen
tens !iv och villkor- de villkor, som foga komma till synes i litteraturens banala student
skildringar. Jag vet nagot om studentens moda, om hans ensamhet, hans vemod, hans 
kamp. Jag vet nog for att kunna med varmt deltagande betrakta de unga skaror, som hasta 
mellan arkebiskopsgarden och Gustavianum till Alma maters kyliga palats - over parken 
som gommer resterna av S:t Eriks gard." 
6 Cornell1975, 84. 
7 GUB. A. Boëthius arkiv. Y. Brilioth till A. Boëthius, 29 juli 1949. 
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Vanskapen mellan Boëthius och Brilioth fordjupades genom deras 
gemensamma uppskattning av Gunnar Rudberg. De fick bada utbyte av 
Rudbergs vagledning i den klassiska paleografin. Brilioth engagerade sig 
dartill i Foreningen for klassisk filologi, dar han tidigt fick uppdrag som 
sekreterare. 8 

Varterminen 1910 avlade Yngve Brilioth filosofie magisterexamen. Han 
hade Laudatur i grekiska och latin. Han hade ocksa hunnit med att tentera 
for tva betyg i historia for Harald Hjarne. 1 maj 1910 fick han aven tillfalle 
att via Nathan Soderblom traffa den tyske bibelforskaren AdolfDeissmann, 
som kallats att h:illa en serie Olaus Petri-forelasningar om Paulus. Deiss
mann r:idde Brilioth att i sina fortsatta licentiatstudier agna sig at det 
johanneiska ordforr:idet. 9 

Brilioth kande dock ganska snart att han inte var amnad for en framtid 
som renodlad klassiker eller nytestamentlig exeget. Visserligen inledde han 
sina licentiatstudier i grekiska hosten 1910, men tanken pa fortsatta studier 
for Harald Hjarne hade ocksa sin lockelse. Vid sidan av sina spr:ikveten
skapliga studier hojde han darfor sitt betyg i historia. Under den foljande 
varterminen bytte han amne och forskarseminarium. Hos Hjarne fanns 
redan Axel Boëthius och Nils Ahnlund. Samtidigt larde Brilioth kanna 
andra lavande Uppsalahistoriker som Hugo Valentin, Sven Tunberg och 
Gottfrid Carlsson. 

Nar Sven Goransson i sin tolkning av Yngve Brilioth som kyrkohistoriker 
kommenterade Brilioths byte av studieinriktning, menade han att "hans 
sinne for sammanhang och mening i tillvaron mera tillfredsstalldes av att 
studera det historiska skeendet an av epigrafik och ordetymologi". 10 Det 
later sig sagas. Fr:igan om Brilioths nya forskningsinriktning kan emellertid 
preciseras, nar den ses i ljuset av det inflytande som Harald Hjarne utovade 
pa manga Uppsalastudenter under de laddade aren mellan unionsupplos
ningen 1905 och forsta varldskriget. 11 

Harald Hjarne och Yngve Brilioths vetenskapliga 
vagval 
Yngve Brilioth fangslades tidigt av Harald Hjarnes historieuppfattning och 
formaga att aven behandla kyrkohistoriska problem. Det forekom menings
brytningar om bl.a. statskyrkosystemet mellan det aldre kulturradikala Ver-

8 Gôransson 1960, 3-4, och idem 1997, 40. 
9 Uppgift fran Ingrid Schaar, Lund. 
10 Gôransson 1960 4, och idem 1997, 41. 
11 Se Brilioths redan citerade karaktaristik av Harald Hjarne. Jfr Hildebrand 1992, 21-22, 
dar Brilioth ej omnamns. 
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dandi och den yngre konservativa foreningen Heimdal. Dar hade den allt
mer tongivande professor Hjarne tratt fram som forsvarare for kristen tro 
och gallande kyrkoordning. 12 

Harald Hjarne forenade klassisk bildning med en vid internationell ut
blick. Han tog tidigt viktiga initiativ for att stimulera svensk medeltids
forskning.13 Rent historiografiskt har Hjarne karaktariserats som en svensk 
foretradare for Ranke-renassansen i tysk historieforskning. 14 Nar han nar
made sig kyrkohistoriska fragor, gav han uttryck for ett narmast hermeneu
tiskt betraktelsesatt. Ett expressivt exempel finner vi i artikeln "Bysantinsk 
kultur" i Svenskt och frammande: 

Det ar darfor stadse tryggare, liksom utom ali fril.ga vetenskapligare, att soka 
begripa, innan man fordomer, till ock med vid afventyr, att man omsider finner 
sig foranlaten att blygsamt afsaga sig sin domsratt. Det forefaller, som om 
manga forebraelser emot byzantinerna vore grundade pa nagot missforsrand 
af deras historiska stallning, och clet kan mahanda icke skada att korteligen 
papeka atskilliga omstandigheter, som man aberopat till deras forsvar. 15 

Denna hermeneutiska grundhallning hos historiker praglade aven Hjarnes 
politisk-historiska forskning, dar han gjorde tydliga avgransningar dels mot 
Ryssland, dels mot Frankrike. Han gav dessutom utrymme at en personhis
torisk accent och forteg inte sin beundran for saval Gustaf II Adolf som 
Karl XII. 16 

Hjarnes allmanna historiografiska arsenal praglade ocksa hans kyrko
historiska bidrag, framst Stat och Kyrka. Historiska utkast fran 1912.17 1 fern 
kraftfulla kapitel med en personligt anlagd inledning och avslutning redovi
sade Hjarne en sammanhallen tolkning av den europeiska utvecklingen 
med hansyn till vad han uppfattade som "spanningen emellan hvarje slags 
stat sasom sadan och kyrkan, i hvars samfundsmakt nagonting sa irratio
nellt som tron pa Kristi uppstandelse ingar sasom sjalfva clet grundlaggande 
elementet". 18 

Med sin kyrkohistoriska inriktning kom Harald Hjarne att ocksa tangera 
overgripande historiefilosofiska fragor. Han skiljde tydligt mellan den rent 
historievetenskapliga uppgiften och tolkningen av historiens drivkrafter och 
andamal som ar foremal for tro. Han sag exempelvis forestallningen om 
Kristi uppsdndelse som nagot kannetecknande for kristen tro och historie-

12 Se vidare Land berg 1951 a och Hess! er 1964, 120-121. - Om polariseringen i student
varlden, se aven Skoglund 1991, 71-79. 
13 Hjarne 1895. 
14 Om Hjarne som historiker se vidare Torstendahl1964, 249-261. 
15 Hjarne 1908, 182. 
16 Se hans installationsforelasning i Hjarne 1908, 80-106, och uppsats om Karl XII, ibid., 
107-146. 
17 Hjarne 1912, som bygger pa Hjarnes Olaus Petri-forelasningar aret innan. 
18 Ibid., xi. 
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tolkning, samtidigt som han menade att det lag utanfor historievetenska
pens kompetens att belagga uppstandelsens fakticitet. 19 lnte alltid lyckades 
val Hjarne uppratthalla skillnaden mellan den rent historievetenskapliga 
uppgiften och den mer historieteologiska. 20 Yngve Brilioth var val medve
ten om att hans beundrade larare i historia faktiskt hade upptackt det out
grundliga ansiktet bakom historiens stormmoln . 21 

Harald Hjarne och Nathan Soderblom kande varandra alltsedan de bada 
var hogtidstalare, nar Uppsala studenter den 7 september 1893 firade 300-
arsminnet av Uppsala mote. 22 Nar Soderblom ar 1901 aterkom till Uppsala 
som professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi, kunde 
han aterknyta kontakten med den frejdade Uppsalahistorikern. 1 april 1908 
dedicerade Hjarne sin samling uppsatser Svenskt och friimmande till Nathan 
Soderblom med tack for mangarigt tankeutbyte. 23 Tre ar senare svarade 
Nathan Soderblom genom att promovera Harald Hjarne till teologie 
hedersdoktor.24 Oet gav Hjarne anledning att ar 1911 infria sitt lofte att 
halla en serie Olaus Petri-forelasningar om stat och kyrka. Han dedicerade 
den tryckta utgavan till teologiska fakulteten "sasom en gard af tacksamhet 
for den heder, som blifvit mig bevisad genom tilldelandet af dess doktors
grad".25 Nar Stat och kyrka. Historiska utkast publicerades hade Yngve Brili
oth redan avbrutit sina licentiatstudier i grekiska och blivit en av de yngre 
forskarna i Harald Hjarnes hogre seminarium. 

Yngve Brilioth, Harald Hjarne och forsvarsfragan 
Harald Hjarnes inflytande var emellertid inte blott inomvetenskapligt. 
Efter upplosningen av den svensk-norska unionen paverkade Hjarne stu
dentopinionen i Uppsala i konservativ och forsvarsvanlig riktning, aven om 
han tog avst:ïnd fran talet om storsvensk mobilisering efter unionsupplos
ningen. Kretsen kring kamporganet Vardkasen, med Harald Hjarnes son 
Erland som en av de mer tongivande, gick annu langre i forsvarsaktivistisk 

19 Se t.ex. clet pregnanta uttrycket for Hjarnes historiefilosofi, Hjarne 1908, 147-167. Jfr 
Landberg 1951a, 45-75. 
20 Elvander 1961, 337. 
21 Brilioth 1938d, 30. 
22 Sundkler 1968, 34-35.- Hjarnes fi:irelasning vid detta tillfalle hade titeln "Renassans och 
reformation" och aterges i idem 1908, 1-15. 
23 Hjarne 1908, iii. 
24 1 inbjudningsskriften till 1911 ars promotion illustrerade Soderblom sin syn pa uppenba
relsehistoria, som kni:it an till bade Geijers och Hjarnes historiesyn och som fick sitt full
li:idiga uttryck i hans stora teologiska och religionsvetenskapliga testamente. Si:iderblom 
1932, 434-439 och 453-457. Se vidare Hallencreutz 2000, 44-45. 
25 Hjarne 1912, v. 
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riktning. 26 Nar Verdandi och Labo remus engagerades i fragor om allman 
rostratt och om inneborden och effekterna av storstrejken 1909, var konser
vativa studenter darfor mer upptagna av unionsupplosningen och den 
svenska forsvarspolitiken. 

Under 1910 forcies forhandlingar i syfte att integrera clet aldre och mer 
nationalistiska Fosterlandska studentforbundet i Foreningen Heimdal. Re
sultatet blev en omformulering av Heimdals andamalsparagraf i tydligare 
nationell riktning. 27 Samtidigt inleddes en mer omfattande medlemsvarv
ning. Med sjutton andra invaldes Yngve Brilioth som ny medlem i Heimdal 
den 2 mars 1911.28 

Aven Uppsala Krisdiga Studentforbund paverkades av de forsvarsvanliga 
stamningarna bland Uppsala studenter, oman man foredrog att folja Harald 
Hjarnes nagot mer aterhallsamma linje. Den 10 december 1912 var den 
uppburne historikern ocksa inbjuden till UKSF for att kommentera fragor 
som vackts av hans Stat och kyrka. Han uppeholl sig sarskilt vid sin distink
tion mellan statsreligion och statskyrka. 29 Foredraget gjorde intryck och 
Einar Billing inbjod sin garnie professorskollega att vara hogtidstalare vid 
den krisdiga studentrorelsens sommarmote i Strangnas i slutet av juli 1913. 
Un der varen 1913 beslot Brilioth a tt bli medlem aven av UKSF. 30 

Den forsvarspolitiska mobiliseringen bland Uppsala studenter fortsatte, 
nar Nils Ahnlund i borjan av februari 1914 tilltratt som Heimdals ordfo
rande. En kommitté hade tillsatts med uppgift att forbereda en studentupp
vaktning till stod for kungen i den konstitutionella krisen om forsvaret. 31 

Studenternas kungauppvaktning den Il februari 1914 blev en omfat
tande manifestation med deltagande fran olika karorter. Studentkarens ord
forande, ostgoten Elias Wessén, var Uppsalastudenternas talesman. Yngve 
Brilioth var en av deltagarna. Han engagerade sig ocksa i den foljande val
kampanj som ledde till att davarande landshovdingen i Uppsala, Hjalmar 
Hammarskjold, eftertradde Karl Staaff som statsminister.32 

lnte alla Uppsala-akademiker var lika uttalade forsvarsvanner som Elias 
Wessén, Nils Ahnlund elier Yngve Brilioth. Universitetsrektor Herman 

26 Skoglund 1991, 124-125 och Svenson 1994, 25-26.- Om Harald Hjarnes forh:lllande 
till Sven Hedin och kretsen kring Vardkasen, se Elvander 1961, 415-445. Om forsvarsakti
vistiska opinioner i den framvaxande ungkyrkori:irelsen, se Tergel1974, 71-78. 
27 UUB. Foreningen Heimdals protokollsbok, 3 och 16 november och 6 december 1910. Se 
vidare Tergel 1969, 302-304. 
28 UUB. Foreningen Heimdals protokollsbok, 2 mars 1911. Enligt foreningens kartotek 
1891-1930 ar aret for Brilioths inval1910.- Elias Wessén valdes in i Heimdal samma ar. 
29 UUB. UKSF:s arkiv. UKSF:s protokoll, 10 december 1912, och Hjarne 1913. 
30 Se UUB. UKSF:s matrikel, enligt vilken Y. Brilioth ar registrerad som foreningens 845:e 
medlem. 
31 UUB. Foreningen Heimdals protokollsbok, 7 och 9 februari 1914. - Der ar vart att 
notera att Manfred Bjorkquist, som ej var medlem i Heimdal, valdes att inga i denna kom
mitté. SeTergel1974, 76. 
32 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 25 oktober 1914. 
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Schück stod avvaktande. Den liberale juristprofessorn Nils Alexanderson 
var direkt avvisande. Arthur Engberg, som paverkats av Axel Hagerstrom, 
var de vansterinriktade studenternas mest valtalige kritiker av studentkolle
gernas uppvaktning for kungen. 33 lnte heller den lavande Lutherforskaren 
Arvid Jonsson - senare mer kand som Arvid Runestam- ville folja med vad 
han kallade fyllet:iget till Stockholm. 34 

Yngve Brilioths avhandlingsarbete 
Det ar inte markligt att Yngve Brilioth valde att fordjupa sig i svensk 
medeltidshistoria, nar han blev en av Harald Hjarnes doktorander. Redan 
1895 hade Hjarne utarbetat en sarskild handledning for studiet av medel
tida statsskick. Nar Hjarne i april 1919 infor Kungl. Vetenskapssocieteten i 
Uppsala summerade det nya laget i "forskningen angaende medeltidens 
samhallsordningar"' kunde han ocksa konstatera a tt manga av hans elever 
hade tagit vara pa de rad och uppslag som han utvecklat i sin handledning. 
Han namnde dock inte Yngve Brilioth i detta sammanhang. 35 

Forutom av Hjarnes handledning betingades den svenska medeltids
forskningens landvinningar kring sekelskiftet och de forsta decennierna 
darefter av att Leo XII ar 1881 beslutat oppna Vatikanarkivets samlingar, 
bade for italienska lokalhistoriker och for internationella forskare. For Riks
arkivets rakning genomforde Karl Henrik Karlsson, sedermera chef for 
Kungl. Biblioteket, under tiden 1894-1900 en forsta inventering av det 
material som var av omedelbart intresse for svensk historisk forskning. Dar
med gavs andra forutsattningar for studiet av den svenska kyrkans historia 
an dem som praglat Henrik Reuterdahls Svenska kyrkans historia. 

En tidig nyansats utgjorde Torvald Hojers doktorsavhandling fran 1905 
om Vadstena klosters utveckling och paverkan pa kyrkoliv och politik under 
unionstiden. Sex ar senare kom K.B. Westmans mer religionspsykologiskt 
anlagda Birgitta-studier !. Darefter satsade Westman pa en nytolkning av 
11 00-talets grundlaggningsskede i svensk kyrkohistoria, som han satte in i 
ett stort internationellt sammanhang. 1915 disputerade Gottfrid Carlsson 
pa en studie av Hemming Gadh, Sturetidens larde men kontroversielle 
biskop av Linkoping. 

Sedan Yngve Brilioth inlett sina doktorandstudier i historia un der varen 
1911, gjorde han sig snart fortrogen med Karl Henrik Karlssons samlingar 
fran Vatikanarkivet. Han hade ocksa mojlighet att under en ltalienresa som-

33 Tergel1974, 203-207, och Runeby 1995, 180-185. 
34 Staffan Runestam har gett mig uppgiften om hans fars bristande intresse for studentupp
vaktningen i Stockholm. 
35 UUB. H. Hjarnes samling. H. Hjarne, "Nyare forskningar angaende medeltidens sam
hallsordningar", Foredrag infor Kungl. Vetenskapssocieteten, Uppsala, 4 april 1919. 
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maren 1913 besoka arkiven i Rom med Gunnar Rudberg som ciceron.36 

Brilioth fick dock in te atnjuta Harald Hjarnes forskarhandledning under mer 
an fyra terminer. Sedan Hjarne gatt i pension 1913, fortsatte Brilioth sitt 
avhandlingsarbete med den mer liberait sinnade Nils Edén som handledare. 37 

Som amne for sin doktorsavhandling valde Yngve Brilioth den narmast 
kyrko- och ekonomi-historiska uppgiften att klarlagga den pavliga beskatt
ningen av Sverige fran 11 00-talets mi tt till 1300-talet. 38 Uppgiften lag in te 
riktigt inom de ramar som Harald Hjarne angivit. 39 Efter avslutad militar
tjanst, fürst pa Gotland och darefter i Uppsala hosten 1914-varen 1915, 
disputerade Brilioth den 7 december 1915. 

Med modernt sprakbruk kan Yngve Brilioth sagas ha lagt ett overgripande 
centrum-periferi-perspektiv pa den tidig-medeltida utvecklingen i Sverige. 
Han frilade de centralkyrkliga forutsattningarna for olika beskattningsiniti
ativ, framst den narmast feodalt motiverade Peterspenningen och olika kors
tagstionden. Darefter gick han vidare till en systematisk genomgang av be
skickningarna till Sverige for den pavliga · uppborden. Han agnade sarskild 
uppmarksamhet at de svenskar som fick ansvar for genomforandet av olika 
palagor. 1 ett avslutande kapitel redovisade han en samlad genomgang av 
forvecklingar i samband med nyutnamnda biskopars inleverering av forvan
tade servitier till paven. Till huvudtexten fogade han ett uppslagsrikt appen
dix om omfattningen av den pavliga beskattningen inom olika stift. 

Brilioth var pafallande erkannsam om Avignonpavarnas fortjanster. Hans 
favorit var Johannes XXII, som trots sin hoga aider lyckades bringa reda och 
effektivitet i den centralkyrkliga byrakratin. Brilioths karaktaristik av denne 
innovator i den pavliga administrationens historia lyder: 

Hans bild star ganska klar for oss, denne lille magre bleke gubbe med clet 
eldiga sinnet ("vir ardentis ingenii") och jarnviljan; han forenade darmed en 
klar, skarp intelligens och omfattande andliga intressen, liflighet i umgange 
och samtal. Slug politiker och diplomat, var han dock starkast i att konse
kvent och outtrottligt fullfolja clet mal, han en gang fattat i sikte. Hans upp
fostran hade varit ofvervagande juridisk; clet var som kansler hos konungen af 
Neapel, han kommit sig upp. Hans forsok som teolog i fragan om visio beati
fica hade sa nar gjort honom till kattare. Denne realiteternas man, clet pafliga 
finansvasendets store organisator, hade hvarken forstiielse eller medlidande for 
fraticellerna och deras svarmiska fattigdomsideal - och han skydde ej blodiga 
konsekvenser.40 

36 Se Cornell1975, 84-85. 
37 Om Edén som historiker i Uppsala, se Hildebrand 1992, 21 och 23-24. 
38 Brilioth 1915a.- Âmnet hade i fraga om Abo stift tidigare behandlats av P.O. von Torne. 
39 Enligt Sven Goransson, som fort vidare en mundig uppgift fran Hugo Valentin om Hjar
nes tai vid Valentins och Brilioths gemensamma disputationsmiddag i december 1915, hade 
Hjarne givit "uttryck iit en viss kritik av art hans bada forna elever valt att disputera over 
amnen elier rider besramda av ekonomiska forestallningar". Goransson 1960, 9, och idem 
1997, 46.- Om Valentins avhandling, se Hildebrand 1992, 24-25. 
40 Brilioth 1915a, 123-124. 
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Brilioth kunde visa hur den pavliga beskattningen av Sverige inletts i sam
band med engelsmannen Nicolaus Breakspears pavliga mission pa 1150-
talet.41 Under 1300-talet hade verksamheten intensifierats. Brilioth registre
rade inte mindre an tio pavliga beskickningar: tre under Johannes XXII och 
sju under dennes eftertradare Clemens VI. lnte mindre an tre ganger har 
Johannes Guilaberti besokt Sverige.42 Bland de svenskar som engagerats i 
verksamheten framholl Brilioth framst den forste kande svensken i kurians 
tjanst, Nicolaus Sigvasti, och Vasterasbiskopen Egisl, som varit svenskt om
bud i Avignon i narmare tjugo ar.43 

Vid disputationen fungerade Gottfrid Carlsson som fakultetsopponent. 
Han var inte helt okritisk. Han fann Brilioths disposition nagot oklar. 
Vidare kande han sig inte overtygad av Brilioths senarelaggning av tidpunk
ten for den pavliga beskattningens inforande i Sverige. Carlsson menade att 
den gamla traditionen om Olof Skotkonung fortfarande hade visst fog for 
sig. Sammanfattningsvis uttryckte Carlsson emellertid den forhoppningen 
att Yngve Brilioth, som med sin avhandling "utfort ett af de basta hittills 
framlagda forarbetena till den skildring av Sveriges kyrkolif under medel
tiden, som i en snar framtid bor aflosa Reuterdahls trots alla fortjanster 
numera foraldrade verk ... matte fora fram sin redogorelse for Sveriges mel
lanhafvanden med den pafliga kammaren till tiden for medeltidskyrkans 
fall" .44 

Som Brilioths egen opponent fungerade matlagskamraten Nils Ahnlund 
och som tredje opponent upptradde Henrik Cornell. Han har berattat om 
hur han beslot sig for att soka spela respondenten ett spratt. Tillsammans 
med Axel Boëthius hade han forberett ett inlagg pa latin. Brilioth fann sig 
emellertid och "borjade sitt alskvart ironiska anforande med en skamtsamt 
nedlatande vandning: 'Oratiuncula tua mihi gratiosissima fuit' (pa svenska 
ungefar: Ditt lilla valtalighetsprov har jag med storsta tacksamhet tackts 
mottaga). "45 

1 sina memoarer har Henrik Cornell givit den mest intrangande bilden av 
den unge Uppsala-akademikern Yngve Brilioth: 

Om man genast kunde bekrafta att den unge mannen motsvarade sitt rykte 
som studiegeni sa framtradde snart helt andra egenskaper, da man larde kanna 
honom liter narmare. Visserligen hade han sina stunder av tystnad och fran
varo, men han var inte nagon varldsframmande stugsittare. Med ali sin !ar
dom, som hade sin tyngdpunkt i de klassiska spraken, var han glad och 
oppen, gama skamtsam, icke sallan alskvart ironisk. Han hade skarp blick for 
manniskors bade svaga och starka sidor. Han var full av hansyn till an dra men 

41 Ibid., 5-9 och 81-82. 
42 Ibid., 204-220. 
43 Ibid., 128-144 och 183-191. 
44 Carlsson lat publicera sin opposition i KA 1917,41-57. Cit. fran ibid., 56-57. 
45 Cornell1975, 87-88. 
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dolde darunder sin mycket medvetna livsinstallning och en bestamdhet, som 
stundom maste kallas envetenhet. I det profana sallskap som studentkretsarna 
oftast utgjorde, ingick han inte i meningsutbyte om djupare fragor. Vid tillfal
len, da han inte gillade samtalstonen, hande det att han hastigt forsvann ur 
sallskapet. 46 

Cornells personkaraktaristik ar val vard att lagga pa minnet. 

46 Ibid., 84. 
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KAPITEL 3 

Nathan Soderbloms sekreterare 

Tidiga moten med Nathan Soderblom 
Som professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi var 
Nathan Soderblom aven prebendekyrkoherde i Helga Trefaldighets forsam
ling i Uppsala. Han bodde med sin stara familj i Stabby prastgard utanfor 
sjalva staden. 1 

Yngve Brilioth mottog som student sina forsta bestaende intryck av pro
fessor Soderblom, nar denne forrattade gudstjanst i sin forsamlingskyrka. 1 
Herdabrev till Vaxjo stift framhaller Brilioth att han "varit bland dem som 
frojdats, da hans [Soderbloms] rost i predikan och i altartjanst fylit aldriga 
former med ande och sprudlande liv". 2 

Hosten 1908 deltog Brilioth i en av Nathan och Anna Soderbloms stu
dentmottagningar i Stabby prastgard.3 Ânnu mer genomgripande for 
honom var motet med professor Soderblom under clet kristliga student
motet i Huskvarna sommaren 1909.4 Soderblom var en av huvudtalarna vid 
detta studentmote. Han behandlade amnet "Ensamkristendom och sam
fundskristendom", som han tolkade i termer av "Den enskildes kristendom 
och kyrkan".5 Som motvikt mot en kristendom pa egen hand elier en from
het som nojde sig med religios uppbyggelse i kretsen av likasinnade tecknade 
han clet historiskt givna kyrkosamfundet som ramen for ett sunt vaxande 
kristenliv. Han sag kyrkan som andligt hem, som gudstjanstrum elier 

1 Sundkler 1968, 13-81, och Sjoholm 2000, 26-29 och 31. 
2 Brilioth 1938d, 34. 
3 I LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 25 september 1955, erinrar Brilioth 
om hur han i samband med ett studenrsamkvam i Stabby prastgard hosten 1908 for forsta 
~angen mott Emil Liedgren. 

Brilioth ingick inte i den stora delegationen fran Uppsala Kristliga Studentforbund utan 
hade rest till studentmotet i Huskvarna pa eget bevag. Han namns inte bland deltagarna 
fran Uppsala i UUB. UKSF:s styrelseprotokoll, 8 maj 1909. 
5 Foredraget ar publicerat under rubriken "Den enskilde och kyrkan" i Soderblom 1916, 
65-94. Citat fran ibid., 65. 
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andaktsrum och som arbetsrum.6 Darmed foregrep Soderblom den kyrko
teologiska fornyelsen inom den kristliga studentrôrelsen i Uppsala? 

Yngve Brilioth har sjalv vittnat om hur berikande han fann Nathan 
Soderbloms foredrag vid Huskvarnamôtet 1909.8 Vid det kristliga student
môtet i Visby sommaren 1935 hade Brilioth kallats att behandla amnet 
"Kyrkokristendom".9 Da utgick han fran Soderbloms foredrag om den 
enskilde och kyrkan. 10 

Brilioths tidiga môten med Soderblom medforde ingen omedelbar ny
orientering av hans akademiska studier. Lasningen av Nathan Soderbloms 
omfattande Religionsproblemet inom katolicism och protestantism, som ut

kom 1910 och som byggde pa forelasningar fran varterminen 1909' gjorde 
dock ett bestaende intryck. Brilioths formulering darom i Herdabrev till 
Viixjo stift har blivit klassisk: "Studiet av,'Religionsproblemet' hade gjort ett 
studentrum pa Sysslomansgatan till ett hogvalvt tempelrum." 11 

Soderbloms professur var vittomfattande. Den kom efter hand att delas 
upp i tre sjalvstandiga discipliner: religionshistoria med religionsfenomeno
logi, religionspsykologi och religionsfilosofi. Med nuvarande amnesbenam
ningar vid svenska teologiska fakulteter falier Religionsproblemet inom kato
licism och protestantism narmast inom tros- och livsaskadningsvetenskapen. 
Arbetets senare del har en tydlig religionsfilosofisk karaktar och redovisar en 
ingaende jamforelse av modernistiska stravanden inom katolsk teologi och 
den samtida protestantiska liberalteologin. Fôrutom en sjalvstandig be
handling av tongivande teologer fran den europeiska kontinenten agnade 
Soderblom stort utrymme at den engelske mystikern och mystikforskaren 
Friedrich von Hügel. 12 1 bokens senare del tolkade Soderblom sina resultat 
i linje med sin syn pa Martin Luthers kristendomssyn och sitt satt att skilja 
mellan personlighetsmystik och oandlighetsmystik. 

Nar Yngve Brilioth under varterminen 1911 valt att ge foretrade at fort
satta studier i historia kan han inte ha undgatt att mar ka att Nathan Soder
blom och Harald Hjarne hogaktade varandra. Med tanke pa Brilioths 
senare referenser till Harald Hjarnes Stat och kyrka ar det mycket troligt att 
Brilioth tillhorde kretsen av uppmarksamma ahorare, nar hans larare ar 

6 Soderblom 1916, 68. 
7 Redan i sin Sveriges kyrka fran 1908 hade Soderblom utvecklat en kyrkosyn som paverkade 
den framvaxande ungkyrkororelsen. Se darom Aulén 1931, 86-87. JfrTergel1969, 132-
133. 
8 Brilioth 1935a, 84. Se aven Brilioth 1938d, 34. 
9 Brilioth 1935a, 84-103. 
10 Brilioth 1935a, 84-85. 
11 Brilioth 1938d, 34.- Aven Jens N0rregaard, som for forsta gangen traffade Soderblom 
vid ett kort besok i Uppsala i juli 1906 och som tidigt blev en av Yngve Brilioths danska 
vanner, sager i en minnesteckning att Religionsproblemet "for mig oppnade dorren till en ny 
varld". Citat fran N0rregaard 1931, 89. 
12 Soderblom 1910, 221-283. 
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1911 hall sina Olaus Petri-forelasningar. Sannolikt var han aven med nar 
Hjarne i december 1912 infor Uppsala Kristliga Studentforbund klargjorde 
sin syn pa statsreligion och statskyrka. 

Ett hedrande uppdrag 
1 december 1913 dog arkebiskop Johan August Ekman. Den 18 mars 1914 
forrattades val till ny arkebiskop och Nathan Soderblom nadde tredje for
slagsrum. Efter krisen i forsvarsfragan i februari clet aret hade landshov
dingen i Uppsala, Hjalmar Hammarskjold, fàtt hilda regering. Han hade 
till ecklesiastikminister valt professorn i rattshistoria i Uppsala, Karl Gustaf 
Westman. Det verkade till Soderbloms forman. Den 20 maj utnamndes 
Soderblom till ny arkebiskop. 13 

Vid tiden for sin utnamning till Svenska kyrkans arkebiskop var Nathan 
Soderblom gastprofessor i Leipzig, samtidigt som han uppeholl sin under
visningsskyldighet i Uppsala. 14 Han lamnade inte sitt uppdrag i Leipzig 
forran i borjan av augusti, da forsta varldskriget redan brutit ut. Biskopsvig
ningen agde rum den 8 november, som var hans fars fodelsedag. 

1 mars 1914 genomforde Nathan Soderblom den varterminens forelas
ningsprogram i Uppsala. 1 samband darmed och sedan han i maj utnamnts 
till arkebiskop har han borjat prova mojligheten att - utover medarbetarna 
i domkapitlet - fà nagon som kunde betjana honom i de tillkommande 
inhemska och internationella uppgifter som laget kravde. Under varen 
1914 aktualiserades fragan om Yngve Brilioth kun de stallas till forfogande 
som den nye arkebiskopens sekreterare. 15 Det var emellertid sedan Brilioth 
inkallats till militartjanst pa Gotland som han en sommardag 1914 "fàtt 
mottaga ett brev fran Sveriges nyutnamnde arkebiskop med forfragan om 
den unge mannen - i clet civila filosofie licentiat - ville bli hans sekrete
rare".16 

Fran sin nya utsiktspunkt pa Gotland registrerade Brilioth med intresse 
Nathan Soderbloms utnamning till arkebiskop. Enligt den ursprungliga 
planen skulle Brilioth rycka ut den 15 oktober. Han hoppades att kart 
darefter vara i Uppsala. 17 Brilioth sag ocksa fram mot Soderbloms biskops-

13 Sundkler 1968, 101-105 - Sundkler antyder, ibid., 105, att Harald Hjarne, som vid 
denna tid satt i riksdagens forsta kammare, var aktivt intresserad av att Soderblom blev 
utnamnd. 
14 Om Soderbloms Leipzigtid, se Rendtorff 1933, 101-109, Kittel1933, 110-118, Hempel 
1933, 119-126, och Sundkler 1968, 84-88. 
15 1 brev till Soderblom 13 september 1914 fran F:irosund, UUB. N. Soderbloms brevsam
ling, hanvisar Yngve Brilioth till att han "i varas mottog erbjudandet att fran och med i host 
bli Eder sekreterare". 
16 Brilioth 1938d, 34. 
17 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 13 augusti 1914. 
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vigning. Han forutsatte att den skulle bli en internationell manifestation 
750 ar efter arkebiskop Stefans vigning i Sens. 18 

Krigsutbrottet paverkade i grun den Yngve Brilioths planer och forhopp
ningar. Militartjansten overgick i beredskapstjanst pa Faro. 1 det uppkomna 
laget kande han sig moraliskt forpliktigad att anmala sig till befàlsutbild
ning. Han fruktade att han skulle ga miste om det hedrande uppdraget att 
bli Nathan Soderbloms sekreterare. 19 En ny mojlighet oppnades dock nar 
han kun de fullgora sin befalsutbildning i Uppsala och pa sin fritid betjana 
den ekumeniskt engagerade arkebiskopen. 20 Efter militartjansten var Brili
oth inackorderad i arkebiskopsgarden. Dar avslutade han arbetet med sin 
doktorsavhandling och forberedde sig for disputationen i borjan av decem
ber 1915. 

1 Nathan Soderblom. His Lift and Work har Bengt Sundkler givit en ut
trycksfull bild av vad Yngve Brilioths uppgifter som Soderbloms sekreterare 
innebar: 

From June, 1915, Brilioth worked for Archbishop Soderblom. There are four 
big books of letter drafts extant in which, at Soderblom's dictation, Brilioth, 
in pencil now very faint, had taken down messages in Swedish, German, 
English, French, and not a few in Latin and Greek. Between June, 1915 and 
December, 1916, Brilioth wrote- according to these drafts- 1,328letters, of 
which 1,061 were in Swedish and 267 in English, German and French. 
Soderblom's activity and energy are legendary, but the young secretary's achie
vement was hardly less amazing, particularly in view of the fact that at the 
same time he prepared his doctoral thesis and his Cand. Theol. examinationY 

Soderblomkannaren Staffan Runestam, som genomfort den slutgiltiga kata
logiseringen av de efterlamnade handlingarna, har kunnat ta ytterligare ett 
steg. Han kan visa hur det tillgangliga materialet vittnar inte bara om vad 
Brilioth skrivit efter Soderbloms diktamen. Ofta har arkebiskopen nojt sig 
med a tt ange tema for vissa brev och latit sin sekreterare utforma texten. 22 

Yngve Brilioth har sjalv givit ett intressant exempel pa hur det kunde ga 
till. 1 ett PS till ett innehallsrikt brev till Soderblom skrev han den 8 januari 
1917: "Jag har gjort nagra forsok med brefvet till hans helighet, men det ar 
ytterst svart att fà nagon fason pa. Jag tror anda att vore det sakraste att 
skrifva franska." 23 

Forutom av Brilioth tog Nathan Soderblom hjalp av Krmt B. Westman, 
som emellertid fran hostterminen 1917 fick tillkommande ansvar som till-

18 GUB. A. Boëthius arkiv. Y. Brilioth till A. Boëthius, 22 maj 1914. 
19 UUB. N. Siiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Siiderblom, 13 september 1914. 
20 UUB. N. Siiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Siiderblom, 25 oktober 1914 och 
6 januari 1915. 
21 Sundkler 1968, 168. 
22 Ett tack till Staffan Runestam for denna uppgift. 
23 UUB. N. Siiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 8 januari 1917. 
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forordnad professor i kyrkohistoria. 24 Fran 1919 kunde arkebiskopen med 
hjalp av den store donatorn Oscar Ekman anstalla Gerda Rodling som 
sekreterare pa heltid. 25 Brilioth fortsatte att ocksa darefter betjana Soder
blom i hans ekumeniska program. 

Dr Brilioth som teologie studerande 
Vid sidan av sina uppgifter som arkebiskopens sekreterare inledde Brilioth 
teologiska studier under varterminen 1916. Han borjade med kurserna i 
hebreiska och filosofi som ingick i den forberedande teol.fil.-examen. 

Yngve Brilioth har inte alltid funnit sina studier for teologisk ambetsexa
men sarskilt inspirerande.26 1 sitt Herdabrev till Viixjo stift konstaterade han: 
"Att efter avlagd filosofisk doktorsgrad overga till de elementara teologiska 
studierna ar intet latt steg. Det ar icke blott den humanistiska sjalvgod
heten, en ganska inpiskad form av den gamla manniskan, som behover 
kvasas. Det finns allvarligare svarigheter. "27 

Ett av skalen till att Brilioth inte fann sina forberedande studier i teologi 
riktigt tillfredsstallande var det forhallandet att fakulteten hade forlorat i 
bredd och lyskraft sedan Nathan Soderblom lamnat sin professur. Fakulte
tens framste profil var Einar Billing, som dock kan de sig hammad av den nya 
filosofi som Axel Hagerstrom foretradde. 28 Billings kollega i dogmatik dar
emot, Nils Johan Goransson, fortsatte stadigt i Friedrich Schleiermachers 
spar. Efter hand skulle Brilioth fà narmare kontakt med Einar Billing. 

Soderbloms eftertradare pa professuren i teologiska prenotioner och teo
logisk encyklopedi var Edgar Reuterskiold. Han saknade sin foretradares 
kringsyn och briljans. Han skulle emellertid agna den samiska religionen 
in tresse. Vidare gjorde han fakulteten betydande tjanster som dess ekonomi
ansvarige, till dess han ar 1925 tilltradde biskopstjansten i Vaxjo. 

Bibelvetenskapen foretraddes av den narmast biblicistiske Adolf Kol
modin och den bibelarkeologiskt intresserade Erik Stave. Av dessa tva var 
det den sistnamnde som Brilioth hade de storsta sympatierna for. 

Kyrkohistorien foretraddes av Herman Lundstrom. Han var nog battre 
som forskarhandledare an som sjalvstandig forskare. Han saknade Harald 
Hjarnes spannvidd. Lundstrom dog hastigt i maj 1917, varefter Knut B. 
Westman fick vikariera pa professuren. 29 Efter en infekterad konkurrens 
blev Emanuel Linderholm utnamnd till ordinarie professor ar 1919. Det 

24 Sundkler 1968, 168-169. 
25 Sundkler 1968, 147, och Fogelberg 1995, 313 och 322-323. 
26 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 8 juni 1917. 
27 Brilioth 1938d, 35-36. 
28 Om forhallandet mellan Billing och Hagerstrom, se Tergel1969, 218-221 och 226-227. 
29 Om K.B. Westman som Brilioths larare i kyrkohistoria, se Brilioth 1938d, 31. 
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skulle Bi foljder for Yngve Brilioths fortsatta kontakter med teologiska 
fakulteten. 

Den kyrkohistoriskt val bevandrade Edvard Rodhe var Brilioths larare i 
praktisk teologi med kyrkoratt. Han tilltradde emellertid ar 1919 motsva
rande professur i Lund, som han innehade till 1925 da han eftertradde 
Gottfrid Billing som biskop i Lunds stift. Efter ett langt utdraget tillsatt
ningsarende skulle Brilioth varen 1929 eftertrada Rodhe pa den praktisk
teologiska professuren i Lund. 30 

Genom Edvard Rodhes kontakter med docenten i Nya Testamentets exe
getik i Lund, Erling Eidem, kom denne att under nagra terminer ansvara 
for undervisningen i kateketik inom den praktisk-teologiska ôvningskursen 
i Uppsala. 1 sitt Herdabrev till Uppsala arkesti.ft namner Yngve Brilioth med 
tacksamhet sin foretradare som arkebiskop. Han snuddar ocksa vid sin per
sonliga kontakt med Eidem som larare i kateketik i Uppsala. 31 

Under 1916 klarade Brilioth att vid sidan av sina sekreteraruppgifter hos 
arkebiskopen ta betyg i religionshistoria, Nya Testamentets exegetik och 
kyrkohistoria.32 Samtidigt borjade han ôversatta Martin Luthers De Capti
vitate Babylonica till svenska. 33 Han kande sig dock frestad att aterga till 
medeltidssrudiet och an mal de sig till provar varterminen 1917.34 

1 sam band med nyarshelgen 1916/17 hade fragan om en framtida tjanst 
som prast blivit mycket personlig for Yngve Brilioth. Han hade i sin fars 
stalle Bitt ta ansvar for hogmassan i Vastra Ed nyarsdagen 1917. Tydligare 
an tidigare forstod han svarigheterna i en tjanst som kravde regelbunden 
och helhjartad predikan ôver texter som in te alltid ar lattillgangliga. 35 

lnnan Brilioth atervande efter sitt innehallsrika jullov fick han vara med 
om ett uppfriskande miljobyte. Tillsammans med nationskamraten Elias 
Wessén genomforde han en langre skidtur fran Duved i vastra Jamtland till 
clet legendariska Stiklestad i Trôndelagen och darefter till Trondheim. 36 Ater 
i Uppsala kunde han ta del av arkebiskopens "uppmuntran och fore
dôme". 37 Brilioth skôt upp provaret till kommande lasar och satsade un der 
varterminen 1917 pa tre forelasningsserier vid teologiska institutionen, 
namligen pa Billings fortsatta behandling av karaktarsutvecklingens beting-

30 Brilioth 1938d, 32. 
31 Brilioth 1950c, 27-28. 
32 Jfr Goransson 1960, 11, och idem 1997, 48. 
33 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 8 januari 1917. 
34 Ibid. - 1 detta brev snuddar Brilioth aven vid tanken pa eventuel! docentur i kyrkohistoria. 
35 Ibid. 
36 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth och E. Wessén till N. Soderblom, 
20 januari 1917, och K.B. Westmans brevsamling. Y. Brilioth och E. Wessén till K.B. West
man, 20 januari 1917. GUB. A. Boëthius arkiv. Y. Brilioth och E. Wessén till A. Boëthius, 
20 januari 1917.- 1 sitt sista brev tillE. Wessén, LSB. E. Wessén personarkiv. Y. Brilioth till 
E. Wessén, 27 januari 1958, erinrade Yngve Brilioth sig med tacksamhet skidfarden till 
Trondheim. 
37 Cit. fran Brilioth 1938d, 36. 
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elser och hjalpmedel, Goranssons utlaggning av grundkonceptionerna i 
kristendomens idéinnehall och Rodhes presentation av den svenska kyrko
handboken i historiskt perspektiv. 38 

Dartill kom att Yngve Brilioth och Brita Soderblom ingick forlovning i 
mitten av februari detta ar. 1 samband darmed kastade arkebiskopen titlarna 
med Herman Brilioth. Aterkommen till Stora Halleberg inledde kyrkoher
den sitt tackbrev: 

Arade broder! 
Enligt Ditt vanliga forslag begagnar jag detta fortroliga tilltal, ehuru honoris 
causa, nagot brydd. Tack emellertid!39 

Efter nagra sommarveckor pa Stora Halleberg, som var fyllda av arbete med 
clet hebreiska Gamla Testamentet, atervande Brilioth till Uppsala.40 Under 
hostterminen 1917 fortsatte han sitt arbete hos arkebiskopen. Samtidigt 
avslutade han sina studier for teologie kandidatexamen. Han foljde Erik 
Staves forelasningar over hebreisk arkeologi samt "inledningen till profetian 
och de aldsta profeterna". Vid terminens slut klarade han av sin sista tenta
men inom clet teologiska amnesstudiet. 41 

Efter ett nytt jullov hemma pa Stora Halleberg, som av olika skal inte 
blev vad Yngve Brilioth vantat sig, 42 tog ett mycket dramatiskt ar 1918 vid. 
Under varterminen genomforde han sitt uppskjutna provar med gott resul
tat. Rektor Liljeblad vid Lundellska laroverket var sa erkannsam att han 
erbjod Brilioth att under kommande lasar ta ansvar for hogsta klassen i 
grekiska. Oet var ett alltfor fint erbjudande att avvisa, aven om clet skulle 
paverka Brilioths deltagande i den praktisk-teologiska ôvningskurs som 
foregick prastvigningen. Dessutom farde Brilioth vidare sin Luther-over
sattning, till dess han upptackte att lektor Gustaf Norrman kom med sin 
svenska utgiiva av De Captivitate Babylonica. 

Sommaren 1918 stalldes familjen Brilioth infor ett svart trosprov. 1 mit
ten av juni omkom Ake Brilioth i en flygolycka pa Malmslatt. Han hade 
efter en fin studentexamen i Visby gjort militar karriar, fürst inom armén 
och darefter i flygvapnet. Nu lamnade han en ung hustru och liten dotter, 
sina foraldrar och tva broder i en forlamande sorg. 

Yngve Brilioth forstod att hans far inte orkade forratta begravningen. 
Darfor van de han sig till Nathan Soderblom och bad ho nom a tt trots sin 
tunga dagordning jordfasta Ake Brilioth. 43 Det var mojligt for arkebiskopen 
att bistii sina vanner i Vastra Ed.44 

38 Jfr Goransson 1960, 11, och idem 1997, 48. 
39 UUB. N. Soderbloms brevsamling. H. Brilioth till N. Soderblom, 16 februari 1917. 
40 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 juli 1917. 
41 UUB. A. Soderbloms brevsamling. G. Brilioth till A. Soderblom, 31 december 1917. 
42 UUB. A. Soderbloms brevsamling. G. Brilioth till A. Soderblom, 31 december 1917. 
43 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 14 juni 1918. 
44 UUB. N. Soderbloms brevsamling. A. Brilioth [den unga ankan] till N. Soderblom, 25 
juni 1918. 
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Under hosten 1918 fortsatte Brilioth sin undervisning i grekiska pa Lun
dellska laroverket. Sarntidigt klarade han av nodvandiga delar av den prak
tisk-teologiska ovningskursen. Hans prograrn hade gjorts upp av Nathan 
Soderblom och den kursansvarige professor Rodhe med hansyn till vad Bri
lioth kunde tillgodorakna sig fran sitt provar. Han befriades fran delar av 
Erling Eidems kurs i kateketik. Daremot skulle han folja Oscar Hippels 
undervisning i kyrkoratt. 

Nathan Soderblom hade bestamt prastvigning till den 15 december 
1918. Under den hosten vardades Hippel emellertid for sviterna efter ett 
anfall av spanska sjukan. 1 ett skede var clet faktiskt oklart om Brilioth skulle 
hinna klara av den nodvandiga, mycket dramatiska tentarnen i kyrkoratt 
fore den tilltankta dagen. 45 Risken for forsening kunde dock undanrojas. 
Vid prastvigningen var kyrkoherde Herman Brilioth en av assistenterna. 46 

Soderbloms representant till England 
1 borjan av januari 1919 fick Yngve Brilioth vid sidan av sin fortsatta tim
undervisning i grekiska pa Lundellska laroverket ett forordnande som 
adjunkt i Heliga Trefaldighets forsamling. Dar var vice pastor Nathanael 
Sandberg hans handledare. 47 Brilioth hade ingen mindre an arkebiskopen i 
forsarnlingen under sin forsta hogmassa. Soderblom noterade i sin dagbok 
att Brilioth var en "hogst ovanlig predikobegavning".48 

Efter fredsslutet i november 1918 och infor Versailles-forhandlingarna 
foljande var hade Nathan Soderblom intensifierat sitt ekumeniska engage
mang. Han stodde Woodrow Wilsons planer pa ett nationernas forbund. 
Samtidigt konkretiserade han sin syn pa evangelisk katolicitet som den in
spirerande malsattningen for clet kristna enhetsarbetet. Ett viktigt inslag dari 
var fordjupade kontakter mellan den svenska och den engelska folkkyrkan. 49 

For att sondera forutsattningarna for att slutfora de avbrutna forhand
lingarna om nattvardsgemenskap mellan Svenska kyrkan och Church of 
England san de den svenske arkebiskopen Yngve Brilioth till England. Han 
skulle under sommaren 1919 ta kontakt med ledande engelska kyrkoman 

45 GUB. O. Hippels brevsamling. Y. Brilioth till O. Hippel, 28 november 1918. 
46 Om prastvigningen, se Brilioth 1938d, 36, och idem 1950c, 21. Se aven UUB. A. Soder
bloms brevsamling. G. Brilioth till A. Soderblom, 20 december 1918. 
47 Brilioth 1938d, 33.- Se aven idem 1950c, 27-28, dar Yngve Brilioth noterar att han, 
stalld infor valet att efter sin prastvigning "mottaga ett missiv till Helga Trefaldighet, som da 
tycktes ganska vagsamt", sokte rad hos Erling Eidem. 
48 Notering fran den 26 januari 1921, i UUB. N. Soderbloms dagbok, 1907-1931.- Staf
fan Runestam, Uppsala, har vanligen givit mig denna information. 
49 Se senast Hallencreutz 2000, 37-43, och Furberg 2000, 81-88.- Soderblom var intres
serad av att sa snart som mojligt besoka England for att overlagga med sin kollega, arkebiskop 
Davidson. 
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och samtidigt i Oxford forbereda egna fordjupade studier i engelsk kyrko
historia. Darmed kom han att bli Svenska kyrkans expert pa engelskt kyr
koliv. 

Brilioths "underdaniga rapport" till arkebiskop Soderblom visar att han i 
sluter av juli haft mycket berikande utbyte av sin forsta resa till England.50 

Vad fürst galler de mellankyrkliga kontakterna lyckades Brilioth fa overty
gande bevis pa intresset inom den engelska kyrkan for fornyelse av de 
svensk-engelska kyrkoforhandlingarna. Den gamle arkebiskopen av Canter
bury, Randall Davidson, var dock framst intresserad av det kommande arets 
anglikanska biskopskonferens. Darfor hade han avratt fran ett besok av 
Nathan Soderblom redan 1920. I stallet forordade han fortsatt brevvaxling 
i fragan om forutsattningarna for nattvardsgemenskap. 

Arkebiskop Davidson hade gjort ett starkt intryck pa Brilioth. Det gallde 
i an hogre grad hans kaplan, George Bell. Brilioths forsta mote med denne 
lade grunden for ett flerarigt samarbete i ledningen for den internationella 
ekumeniska rorelsen. Brilioth kommenterade ocksa sitt mote med Lady 
Davidson. Han uppskattade den gamla clamens vanlighet och noterade att 
hon var angelagen om av fa traffa Brita Soderblom, nar Brilioth skulle ater
vanda till England for att under hosten 1919 fortsatta sina kyrkohistoriska 
studier i Oxford. 

Val medveten om Nathan Soderbloms intresse for von Hügel gav Brili
oth en fyllig redovisning av sitt sammantraffande med denne engelske mys
tiker. I Oxford hade han vidare fatt rikt utbyte av bibliotekarien pa Pusey 
House, Harold Fendick. Han var Brilioths introduktor till den hogkyrkliga 
grenen av den anglikanska kyrkan. Ânnu hade Brilioth inte fatt traffa dava
rande Regius Professor in Divinity, Arthur C. Headlam. 

Under sina forberedande sonderingar i Oxford hade Brilioth ganska snart 
blivit klar over hur han skulle lagga upp sin kommande stora studie av 
Oxfordrorelsen. Det arbetet skulle bygga pa de efterlamnade "litterara 
monumenten" fran den anglikanska fornyelserorelsen fran 1800-talet. Han 
skulle koncentrera sig pa rorelsens forutsattningar och framvaxt fram till 
den kris som foranleddes av att nagra av de ledan de mann en - framst John 
Henry Newman - konverterade och upptogs i den romersk-katolska kyr
kan. Brilioth skulle aven karaktarisera rorelsens teologiska grunder. Darvid 
skulle han inte avsta fran att anlagga kritiska perspektiv utifran sin egen 
lutherska utgangspunkt. 51 Brilioths vetenskapsideal gick hari dagen. 

I sina forsok att orientera sig i aktuellt engelskt kyrkoliv kom Brilioth att 
sarskilt intressera sig for den nya Life and Liberty-rorelsen som hade bisko
pen av Manchester, William Temple, som inspirerande ledare. Den rorelsen 

50 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 30 juli 1919, som ligger 
till grund for den foljande redovisningen. 
51 UUB. E. Linderholms brevsamling. Y. Brilioth tillE. Linderholm, 5 augusti 1919. 
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forenade liturgisk fornyelse med krav pa demokratisering av beslutande 
organ inom forsamlingar och stift och pa nationell niva. Ater i Sverige pre
senterade Brilioth Life and Liberty-rorelsen i Svensk Tidskrift. 52 

Nar Yngve Brilioth aterkom till Uppsala stalldes han infor en ny uppgift. 
Medan han annu var i Oxford hade han blivit ombedd av professor Linder
holm att forelasa for docentur i kyrkohistoria, nagot som Nathan Soder
blom livligt bitradde. 53 Den 17 september 1919 behandlade han i si tt larar
prov anglikanska kyrkoproblem under desista hundra aren. 54 Nagra dagar 
darefter forrattades vigseln mellan Brita Soderblom och Yngve Brilioth i 
Uppsala domkyrka.55 

Kart efter brollopet atervande Yngve med sin hustru Brita till Oxford. 
Liksom under sin tidigare studieresa var hans uppgift tvafaldig. Han fort
satte att representera Nathan Soderblom i formella kyrkokontakter med 
Church of England. Bland annat formedlade han den preliminara skrivelse 
om kyrkokontakter med den engelska kyrkan som Einar Billing formule
rat.56 Brilioth inbjods ocksa av professor Headlam att i The Church Quar
ter/y Review presentera Svenska kyrkan och hennes forhallande till anglika
nismen.57 Vid det forsta sammantradet efter kriget med den ekumeniska 
World Alliance i Holland i borjan av oktober 1919 utvecklade Soderblom 
sin syn pa evangelisk katolicitet. 58 Brilioth representerade sedan den 
svenske arkebiskopen vid en uppfoljningskonferens i Paris i november 
samma ar. 59 

Vid sidan om dessa ekumeniska ataganden hann Brilioth under hosten 
1919 forhallandevis langt i sitt arbete med Oxfordrorelsens forutsattningar. 
Han fornyade tidigare kontakter med professor Carlyle, som varit Olaus 
Petri-forelasare i Uppsala. Mycket berikande var det intresse som professor 

52 Brilioth 1919, 448-456.- Se aven Goransson 1960, 14, och idem 1997, 52. 
53 UUB. E. Linderholms brevsamling. Y. Brilioth tillE. Linderholm, 5 augusti 1919, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 25 augusti 1919. - Enligt UUB. 
N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 14 augusti 1918, hade Yngve 
Brilioth infor lasaret 1918/19 aterkommit till fragan om docentur i kyrkohistoria. 
54 Se darom UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 9 och 18 septem
ber 1919. 
55 Om brollopet, se bl.a UUB. A. Soderbloms brevsamling. G. Brilioth till A. Soderblom, 
1 oktober 1919. 
56 LUB. E. Billings brevsamling. Y. Brilioth till E. Billing, 30 oktober och 27 november 
1919. 1 sistnamnda brev uttalar Brilioth sin forhoppning om positivt stallningstagande fran 
Lambethkonferensen 1920. Sundkler 1968, 317, antyder Brilioths roll i forspelet till den 
svensk-engelska overenskommelsen om nattvardsgemenskap. 
57 Brilioth 1920c, 1-18.- Om bakgrunden till denna artikel och dess mottagande i Eng
land, se UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 21 maj 1920. 
58 Om motet i Oud Wassenaar och Soderbloms roll dari, se Sundkler 1968, 223-233. 
59 0m motet i Paris den 17 november 1919, se Sundkler 1968,236-239.- Om Brilioths 
deltagande i motet i Paris, se UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soder
blom, 20 november 1919, och G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioh till G. Rudberg, 29 
november 1919. 
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Headlam visade. 60 Brilioths forskningar var resultatrika och den 3 decem
ber kun de han meddela professor Linderholm i Uppsala att han avsag att 
presentera forsta delen av sitt pagaende arbete for publicering i Kyrkohisto
risk arsskrift 1920-1921.61 

Mot slutet av ar 1919 kom Linderholms planer att korsa dem som Yngve 
Brilioth sjalv dragit upp for sina fortsatta studier i engelsk kyrkohistoria. 
Efter sin professorsutnamning var Linderholm inte intresserad av att hans 
framste konkurrent, Knut B. Westman, skulle fà forlangt docentforord
nande. 1 stallet erbjod han Brilioth det ledigblivna docentstipendiet fran 
och med varterminen 1920. Det erbjudandet kunde Brilioth inte avvisa, 
aven om det innebar att han maste skjuta fortsattningen av sitt arbete om 
Oxfordrorelsen pa framtiden. 62 

Yngve och Brita Brilioths forsta gemensamma vistelse i England fick en 
maktig slutvinjett. Pa Lady Davidsons inbjudan var de under nagra dagar 
arkebiskopsparets gaster i Canterbury och Lambeth. De deltog bl.a. i en 
hogtidlig prastvigning i Canterbury och de kunde fordjupa sin intresse
gemenskap med arkebiskop Davidsons kaplan, George Bell, och hans hustru 
Henrietta. De svenska gasterna overvarade aven en session i House of Lords, 
dar arkebiskop Davidson hade en saker stallning. 63 

60 UUB. E. Linderholms brevsamling. Y. Brilioth tillE. Linderholm, 3 december 1919. Se 
aven UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 1 december 1919, 
och G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 29 november 1919. 
61 UUB. E. Linderholms brevsamling. Y. Brilioth tillE. Linderholm, 3 december 1919. 
62 UUB. N. Soderbloms brevsamling, Y. Brilioth till N. Soderblom, 1 december 1919, och 
E. Linderholms brevsamling. Y. Brilioth tillE. Linderholm, 3 december 1919. 
63 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 2 januari 1919.- Pa vagen 
fran Oxford till Uppsala besokte Yngve och Brita Brilioth ater Stora Halleberg. Det var 
un der detta besok, som det mate mellan Yngve Brilioth och Gunnar Rosendal intraffade 
som Rosendal beskrivit i idem 1961, 39-40. 
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KAPITEL4 

Docent hos Emanuel Linderholm 

Undervisning och forskning 
Som docent i kyrkohistoria hade Yngve Brilioth framst tre uppgifter. Den 
forsta omfattade undervisning inom den teologiska grundutbildningen. 
Det gallde bade obligatoriska handbokskurser och egna tematiska forelas
nmgar. 

Som akademisk larare hade Brilioth att ta hand om undervisningen om 
den gamla kyrkans historia. lnte mindre an sju av sina elva terminer i Upp
sala behandlade han fragor inom den amneskretsen. Flest studenter hade 
han varterminen 1924, da han behandlade fornkyrklig apologetik och sar
skilt agnade sig at Justinus Martyren. 1 Arbetet med den gamla kyrkans his
toria gav underlag for Brilioths nytolkning av fornkyrklig nattvardsteologi i 
Nattvarden i evangeliskt gudstjiinstliv fran 1926.2 

Yngve Brilioth gav ocksa egna forelasningsserier, aven om dessa var frivil
liga for studenterna och aldrig blev riktigt val besokta. Efter att under var
terminen 1920 ha inlett med en serie om engelskt kyrkoliv och en annan 
om Svenska kyrkan under medeltiden aterkom han till medeltidsamnen 
under varterminerna 1921 och 1925. Varen 1925, da han slutforde det 
andra stora medeltidsarbetet, behandlade han kallorna for studiet av svensk 
medeltid. 3 Varterminen 1923 hade han agnat sig at den svenska reformatio
n ens historia. 4 

1 Uppsala universitets katalog, vt 1924 (1924), 6, och Goransson 1960, 16--17, och idem 
1997, 54. Goransson framhaller att en av deltagarna i Brilioths seminarium var Gunnar 
Hultgren. - Samma termin holl Torsten Bohlin ett "offentligt kollegium" om Wilhelm 
Herrmanns etik. 
2 Nar Brilioth pa forekommen anledning i brev till Arvid Runestam sammanfattade sin 
undervisning som docent i Uppsala, framholl han sina seminarier i fornkyrkans historia. 
UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 20 december 1926. 
3 Uppsala universitets katalog, vt 1925 (1925), 6.- Samma termin holl Torsten Bohlin en 
serie forelasningar dels om synd- och trosbegreppet hos Kierkegaard, dels om Wilhelm 
Herrmanns etik. 
4 Se darom UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 20 december 
1926. 
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Brilioths andra uppgift var att betjana professor Linderholm i hans 
ambetsaligganden. Det kunde aven innebara praktisk hjalp nar professorn 
var opasslig.5 Ansvaret som sekreterare i Kyrkohistoriska foreningen var 
grannlaga. Den uppgiften inbegrep medverkan vid redigeringen av Kyrko
historisk arsskrift. For Brilioth skulle clet bli annu mer berikande att sam
arbeta med Gustaf Aulén, Erling Eidem och Arvid Runestam i redaktionen 
for den nystartade Svensk Teologisk Kvartalskrift. 6 

Docent Brilioths tredje och viktigaste uppgift var egen forskning. Det 
gallde fürst att slutfôra arbetet om Oxfordrôrelsen. Han kunde gôra nya 
besôk i England saval 1920 som 1922. Fran mitten av maj 1920 till dess 
han av familjeskal maste atervanda till Uppsala i mitten av juli var Brilioth 
ater pa Pusey House i Oxford.? Under sommaren 1922 valde han clet mer 
liberala Ripon Hall som bas for sina fortsatta studier i Oxford. Han agnade 
ocksa viss tid at arkivstudier pa Westcott House i Cambridge och arbetade 
nagon tid i Bristol, dar hans gode van Harold Fen dick fàtt prasttjanst. 8 

Yngve Brilioth publicerade sitt specimen i engelsk kyrkohistoria i tre del
studier i Kyrkohistorisk arsskrift.9 Arbetet utkom som sammanhallen volym 
1924.10 Aret darpa publicerades en engelsk ôversattning med ett uppskat
tande forord av Arthur C. Headlam, som da lamnat sin professur i Oxford 
for tjansten som biskop i Gloucester. 11 

Nyanglikansk reniissans har blivit en klassiker som clet forsta mer ingaende 
arbetet av en icke-anglikan om en karaktaristisk fornyelserôrelse inom 
Church ofEngland. 1 enlighet med den plan som Brilioth sommaren 1919 
dragit upp efter sin forsta inventering av clet tillgangliga materialet anlade 
han i den forsta delen ett Iangt historiskt perspektiv. Han sag hur Oxford
rorelsen vaxt fram som svar pa den nya situation som den engelska kyrkan 
forsatts i genom lagstiftningen om religionsfrihet. Lagen gav ar 1825 katoli
ker erkand ratt att verka i England och Irland. Han karaktariserade vidare 
de teologer och kyrkoman i Oxford som praglade rôrelsen under 1830-

5 Situationen blev akut pa forsommaren 1921, da Linderholm var skadad efter att ha ramlat 
framfor en sparvagn. Se darom UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 
8 juni 1921.- 1 sitt Herdabrev till Vaxjo stift 1938, 31, framha!ler Brilioth: "Hans [Linder
holms] och mina vagar gingo med tiden vi tt isar."- Meningsskillnaderna var av bade teolo
gisk och politisk art. Utover sin egen sjalvforsraelse som kyrkoreformator gav Linderholm 
uttryck for ett slags germansk mytologi, som gjorde honom till en profilerad Tysklandsvan. 
Under 1930-talet tog han oppet stallning for den nya tyska rikskyrkan. 
6 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 4 och 21 december 1924 och 
6 mars, 18 april och 2 maj 1925.- Brilioth bidrog till forsta numret av STK med en recen
sionsartikel om aktuell anglikansk litteratur. Se Brilioth 1925c, 81-91. 
7 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 21 maj 1920, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 3 och 13 juli 1920. 
8 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 18 maj, 8 juni, 6 och 24 juli 
och 26 augusti 1922. 
9 Brilioth 1921b, idem 1922c, och idem 1924a. 
10 Brilioth 1924b. 
11 Brilioth 1925b, med Headlams forord, ibid., v-x. 

62 



talets senare halft. Darvid foljde han bade Nathan Soderblom och baron 
von Hügel i synen pa John Henry Newmans kalvinska arv, som paverkat 
denne att efter hand bryta med anglikanismen och bli romersk katolik. 

Pa basis av sitt sjalvstandiga studium av de traktater och stridsskrifter som 
utgjorde Oxfordrorelsens framsta officiella organ sokte Brilioth narma sig 
rorelsens sjalvforstiielse som foretradare for en anglikansk kyrkofromhet 
som bevarade det apostoliska arvet. Oxfordrorelsen sag sig representera en 
via media i forhallande till saval romersk-katolsk som ortodox kyrklighet, 
papekar Brilioth i den andra delen av Nyanglikansk reniissans. 12 

Nar Yngve Brilioth gick vidare och karaktariserade rorelsens religiosa typ, 
uppmarksammade han medvetet predikohistoriskt material. Han avgran
sade Newman fran John Keble och Edward Pusey, som farde vidare 
Oxfordrorelsen inom den anglikanska kyrkan. Han framholl Kebles anknyt
ning till romantiken och lade vikt vid Puseys oppenhet for mystiken. Han 
noterade aven att Pusey visat pafallande uppskattning av den lutherska 
synen pa nattvarden. 13 

1 den tredje delen redovisade Brilioth sin egen teologiska bedomning av 
Oxfordrorelsen. 1 vissa avseenden utvecklade han en forhallandevis djupga
ende kritik utifrin lurhersk utgangspunkt. Han avvisade Oxfordrorelsens 
renodling av den apostoliska vigningssuccessionen som ett ofrinkomligt 
kyrkligt kannetecken. 14 1 stallet anslot han sig till den syn pa successionen 
som de svenska biskoparna utvecklat ide fortsatta forhandlingarna om natt
vardsgemenskap mellan Church of England och Svenska kyrkan. 15 Brilioth 
patalade ocksa ett drag av exklusivitet i Oxfordmannens hanvisning till det 
gemensamma fornkyrkliga arvet. 16 Han efterlyste storre urrymme for synen 
pa rattfardiggorelsen genom tro i forkunnelsen inom Oxfordrorelsen. 17 

Efter att ha slurfort detta bidrag till studiet av engelsk kyrkohistoria un
der 1800-talet har Brilioth atergatt till medeltidsforskningen. Under ar 
1925 publicerade han den omfattande Svensk kyrka, kungadome och pave
makt 1363-1414 i Uppsala universitets arsskrift. 18 Forordet undertecknade 
han "Uppsala i april 1925". 19 

12 Brilioth 1925b, 127-145 och 257-259. 
13 Om Keble och romantiken, se Brilioth 1925b, 70-76; om clet mystika inslaget hos Keble 
och fr.a. Pusey, se ibid., 296-306, och om Puseys nattvardsteologi, ibid., 124-126 och 318-
322.- Om nattvardsteologin inom Oxfordrorelsen, se vidare Hardelin 1965. 
14 Brilioth 1925b, 182-198. 
15 Om biskopsmotets klargorande av Svenska kyrkans syn pa biskopsambetet och den apos
toliska successionen, se Sundkler 1968, 317-322. Om Brilioths kannedom om de svenska 
biskoparnas srallningstagande, se UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rud
berg, 18 maj 1922. 
16 Brilioth 1925b, 197-206. 
17 Ibid., 274-294.- Se vidare Jens Norregaards mycket uppskattande recension av Nyangli
kansk reniissans i STK(3) 1927a, 79-88. 
18 Brilioth 1925a. 
19 Brilioth 1925a, IX. 
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Yngve Brilioths andra storre medeltidsstudie vittnar om hur han beaktat 
Gottfrid Carlssons uppfordrande opposition fran disputationen i december 
1915. 1 enlighet med de avsikter som Brilioth redan tidigare redovisat ar 
hans andra medeltidsarbete mycket bredare anlagt an avhandlingen. 1 sjalva 
verket foljer det narmare de huvudlinjer som Harald Hjarne redan 1895 
dragit upp for den svenska medeltidsforskningen. Brilioth har ocksa kunnat 
utnyttja andra kallgrupper an det framst kamerala material som han byggde 
pa i avhandlingen. Han har bland annat orienterat sig i det bevarade hand
skriftsmaterialet fran Vadstena kloster och gjort ett erkant skickligt bruk av 
de historievetenskapligt mest innehallsrika volymerna. 20 

1 fraga om den fortsatta pavliga beskattningen av Sverige kunde Brilioth i 
sin nya studie visa hur Linkopingsbiskopen Nicolaus Hermanni tidigt bety
gade Rompaven Urban VI sin tro och loven. Biskop Nicolaus hade ocksa av 
Urban VI fàtt ansvaret for den pavliga uppborden ide nordiska landerna.21 

Senare skulle bl.a. "den peruvianske adlingen och kopmannen Ludovicus 
de Ballionibus" besoka Sverige som pavlig foretradare. 22 

Men den pavliga beskattningen av Sverige ar inte langre Yngve Brilioths 
huvudfraga. Med saker hand har han behandlat de nya forhallandena inom 
den splittrade kyrkliga centralmakten un der den stara schismen mellan Rom 
och Avignon. Han har trangt in i fragan hur den uppsaliensiska kyrkopro
vinsen paverkades av de motsattningar som utvecklades under Kalmarunio
nens forsta tid mellan a ena sidan unionsmonarkin, sarskilt drottning Mar
gareta, och a andra sidan inhemska politiska och kyrkliga intressen i Sverige. 

Under den stara schismens tid har den svenska kyrkoprovinsen genom 
paverkan fran framst Birgitta Birgersdotter och Nicolaus Hermanni statt pa 
Rombiskoparnas sida. Detta har Margareta mast ta hansyn till. lnte desto 
mindre har hon sokt lansera sina egna kandidater vid biskopsvakanser i 
Sverige. Hennes agerande har forstarkt den lokala kritiken mot unions
drottningen, nagot som gick i oppen dag nar J a hannes Gerechini trumfades 
igenom som arkebiskop Henriks eftertradare i Uppsala 1408.23 Samtidigt 
hade tillsattningen av ny biskop i Strangnas blivit odesdiger. Drottning 
Margareta drev lyckosamt igenom att hennes egen kandidat, arkedjaknen 
Andreas, fick tjansten trots det stod som Gjurd Peterson lyckats utverka 
fran saval si tt eget kapitel som fran Vadstena. 24 

Med tydligt personhistoriskt handlag har Brilioth aven sokt frilagga be
rorda biskopskandidaters personliga kannetecken och akademiska bak-

20 Brilioth 1925a, VIII. 
21 Brilioth 1925a, 117-121. - Om Nicolaus Hermanni som arkedjakne i Linkoping, se 
vidare ibid., 47-56 och som biskop, 71-80. Om biskop Nicolaus och varden om Birgittas 
minne, se ibid., 80. 
22 Brilioth 1925a, 183-184. 
23 Brilioth 1925a, 213-221. Jfr Reuterdahls summariska framstallning av denna konflikt, 
idem 1863:II, 6-11. 
24 Brilioth 1925a, 221-228. Jfr Reuterdahl1863 III, 117-118. 
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grund. Han har varit sarskilt intresserad av att spara en eventuell paverkan 
av de for-reformatoriska stamningarna vid universitetet i Prag. 25 

Aven Yngve Brilioths andra stora medeltidsarbete praglas av ett medvetet 
centrum-periferi-perspektiv, om an den mellanniva som foretraddes av uni
onsmonarkin har paverkat utvecklingen. 1 stallet for en sammanhallen kro
nologisk framstallning har han i parallella kapitel behandlat a ena sidan 
unionsmonarkins och den svenska kyrkoprovinsens forhallande till den 
splittrade kyrkliga centralmakten, a den andra sidan den uppsaliensiska kyr
koprovinsens inre forhallanden. 26Denna upplaggning gor redovisningen av 
den banbrytande nytolkningen av unionsdrottningens religiositet och reli
gionspolitik nagot splittrad. Samtidigt kunde Brilioth halla samman sin 
tolkning av Birger Gregerssons insats och betydelsen av olika provinssyno
der, framst i Arboga 1396 och 1412.27 

Brilioths nya arbete vann inget omedelbart gensvar bland samtida kyrko
historiker - av de uteblivna recensionerna i de historievetenskapliga tid
skrifterna och i Kyrkohistorisk arsskrift att dama. lnte desto mindre skulle 
den unge Goteborgshistorikern Erik Lonnroth finna anledning att i sin 
uppmarksammade och internationellt anlagda avhandling fran 1934 om 
Kalmarunionen finna skal att knyta an till Brilioths framstallning. Lann
roth tog bland annat fasta pa den svenska kyrkans avvaktande hallning till 
drottning Margaretas kyrkopolitik.28 

Brilioth satt emellertid inte isolerad i nagot akademiskt elfenbenstorn 
under sin tid som docent i Uppsala. Han fortsatte som regementspastor vid 
Upplands infanteriregemente och han kom a tt bli aktivt engagerad i U pp
sala Kristliga Studentforbund. 29 Han intog en sjalvstandig stallning i den 
fornyade polariseringen i Uppsala studentvarld efter forsta varldskriget. 

Fornyad polarisering bland Uppsala studenter 
Sedan Finland vunnit nationell sjalvstandighet 1917 var stodet for Finlands 
sak starkt bland konservativa studenter. Kontakter utvecklades med finska 
studentkarer i Abo och Helsingfors. Samtidigt anstrangde fragan om Alands 
framtida stallning den konservativa studentopinionen. Yngve Brilioth hade 
for sin del inga problem med det beslut som Nationernas Forbund fattade 
till Finlands forman. 30 

25 Brilioth 1925a, 364-367. 
26 Brilioth 1925a, 165-254 och 255-323. 
27 Om Birger Gregersson, se Brilioth 1925a, 59-99, och om Arboga-koncilierna, ibid., 
269-274 och 313-321. 
28 Se fr.a. Lënnroth 1934, 63, fotnot 2. 
29 Brilioth 1938d, 33. 
30 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 5 juli 1921. 
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1920-talet erbjod aven nya mojligheter for studentopinioner till vanster. 
1 den processen var manga kulturellt och politiskt mer radikala grupper 
paverkade av utvecklingen i Norge. Det framgar av idéhistorikern Christer 
Skoglunds avhandling Vita mossor under roda fonor fran 1991. Laboremus 
vaxte men splittrades pa fr:igan om anslutning till clet socialdemokratiska 
partiet. Erik Blomberg inspirerade bildandet av en frist:iende socialistisk 
studentforening. Den forsvagades i sin tur nar Clarté bildades 1924 under 
paverkan av den radikala norska tidskriften Mot dag, som visade sig ha 
storre inflytande i Lund ani Uppsala.31 

Skoglund har inte beaktat den paverkan pa kristna studenter som sam
tidigt utôvades av professor Ole Hallesby vid den konfessionella Menighets
fakulteten i Oslo. Hallesby var luthersk pietist och konsekvent biblicist. 
Han gav aven utrymme for mattfulla karismatiska tendenser saval i sin teo
logi som i sin personliga fromhet. 32 Fran sin bas vid Menighetsfakulteten 
stimulerade han sin egen evangeliska studentrorelse, som snart vann gensvar 
ocksa i Sverige. En av Hallesbys framsta svenska talesman var Nils Rodén, 
som var den forste forest:indaren for EFS:s studenthem pa Ovre Slottsgatan 
i Uppsala. Yngve Brilioth fick ta stallning till denna nya kristna student
rorelse, nar han i april 1921 valdes till ordforande i Uppsala Kristliga Stu
dentforbund for lasaret 1921/22.33 

Det lasaret blev ett inneh:illsrikt verksamhetsar for UKSF och dess nye 
ordforande. Lokalforeningens ordinarie program var omfattande och varie
rat. Det inneholl bl.a. en valbesokt samvaro med arbetslosa i :ildern 16-50 
ar den 5 april 1922, da Brilioth hall valkomsttalet, 34 samt ett uppmarksam
mat besok av den indiskt kristne mystikern Sadhu Sundar Singh, som 
Nathan Soderblom introducerat.35 Under hostterminen 1921 infoll for
bundets 20-arsjubileum. 36 Dartill kom a tt Brilioth representerade UKSF 
nar dess systerforbund i Lund firade si tt 20-arsjubileum pafoljande v:ir. Han 
deltog aven nar Fria Kristliga Studentforbundet firade si tt 1 0-arsjubileum. 

Kort efter tilltradet som UKSF:s ordforande maste Brilioth ta stallning till 
Ole Hallesbys vaxande inflytande bland Uppsala studenter. Nils Rodén 
sokte engagera UKSF i langt gangna planer pa en kampanj under hosten 
1921 med Ole Hallesby som huvudtalare. Da clet visade sig vara omojligt att 
ge kampanjen stôrre ekumenisk bredd avstod UKSF fran att medverkaY 

31 Skoglund 1991, 133-149. 
32 Thormod Engelsviken, Oslo, har gjort mig uppmarksam pa det karismatiska inslaget i 
Ole Hallesbys teologi. 
33 UUB. UKSF:s sryrelseprotokoll, 26 april 1921, och UKSF:s protokollsbok, 11 maj 1921. 
- Till vice ordforande valdes Arnold Werner som skulle bli en trotjanare inom Sveriges 
Krisdiga Studentrorelse och Svenska Ekumeniska Namnden. 
34 UUB. UKSF:s protokollsbok, 5 april1922. 
35 UUB. UKSF:s protokollsbok, 16 oktober 1921. Singhs besok infoll den 22 april1922. 
36 Om UKSF:s 20-arsjubileum, 27-28 november 1921, se Brilioths utforliga redovisning i 
UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 4 december 1921. 
37 UUB. UKSF:s sryrelseprotokoll, 21 september och 4 oktober 1921. 
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Konflikten mellan kristliga studentforbundets ledning och den av Hal
lesby paverkade evangeliska studentgruppen kring Nils Rodén fortsatte 
under lasaret 1922/23, da Yngve Brilioth valts till radgivande ledamot i 
UKSF:s styrelse efter Knut B. Westman.38 Hosten 1922 drev Rodén ige
nom sina planer pa en ny Hallesbykampanj.39 Samtidigt ville han att UKSF 
skulle ta offentlig süillning i den inflammerade diskussionen om tillsatt
ningen av ny professor i Nya Testamentets exegetik, dar Johannes Lindblom 
forbigatts till forman for Gillis P:son Wetter.40 Brilioth, som sjalv foredragit 
Lindblom pa professuren, avradde UKSF fran att vidta nagon atgard. Han 
menade att det inte lag inom forbundets kompetensomrade att uttala sig i 
ett akademiskt utnamningsarende. Han tillade att UKSF som en ekume
niskt inklusiv organisation inte skulle doma en person ohord.41 

Med sin roll i ledningen for UKSF kom Brilioth att paverka den kristna 
studentrorelsen aven pa nationell niva. Vid studentmotet i Visby i slutet 
juni 1925 var han en av huvudtalarna. 42 Han var vidare en flitig bidrags
givare till den kristna kulturtidskriften Var Losen, dar han bl.a. formedlade 
intryck fran engelskt kyrkoliv.43 1 Var Losen publicerade han ocksa sitt 
recentiorsforedrag fran hosten 1923, dar han anslog sitt tema om den sam
tida kulturens brustenhet, ett tema som han skulle ra tillfalle att fora vidare 
som kyrkoledare.44 Som en av Nathan Soderbloms nara medarbetare pre
senterade han i den ungkyrkliga kulturtidskriften sin syn pa Svenska kyr
kans ekumeniska uppgift. 45 Ocksa i an dra bidrag rojde han sin teologiska 
profil. 

Brilioths teologiska profil 
Till skillnad fran Emanuel Linderholms grumliga antropologi foretradde 
Yngve Brilioth ett tydligt kristet-humanistiskt ideal. Samtidigt drog han sig 
inte for att teckna en ratt mork bild av 1920-talets brustna kultur. Hans 
foredrag for UKSF:s recentiorer hosten 1923 ger ett mycket representativt 
uttryck for hans bedomning. Jag citerar den sammanfattning i UKSF:s pro
tokollsbok som Brilioth sjalv justerat: 

En nutidens recentior ar en helt annan an den som under medeltiden kom till 

38 UUB. UKSF:s styrelseprotokotl, 22 november 1922, och UKSF:s protokollsbok, 9 de
cember 1922. 
39 UUB. UKSF:s styrelseprotokoll, 5 och 30 oktober 1922. 
40 UUB. UKSF:s styrelseprotokotl, 15 mars 1923. 
41 Ibid., och UKSF:s styrelseprotokoll, 22 mars 1923, och G. Rudbergs brevsamling. 
Y. Brilioth till G. Rudberg, 26 mars 1923. 
42 Brilioths foredrag "Golgata kors- hjartats kors" ar publicerat i idem 1929b, 72-83. 
43 Se t.ex. Brilioth 1920d och e. 
44 Brilioth 1923a. Se aven Brilioth 1924c,131-145. 
45 Brilioth 1923c. Se aven Brilioth 1924c, 104-123.- Brilioths ekumeniska bidrag till Var 
Losen framhalls av L. Thunberg 2000, 41, och av Engstrom 2000, 157, 163 och 167. 
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Paris for att borja sina studier. Den senare agde en universell kunskap och 
ordnade in hela sin kunskapsvarld under en enhet. Den forre nutidens recen
tior saknar denna universella kunskap och gar han till en ytterligare specialise
ring. Han saknar ocksa den enande kraften, han har svart att gora en syntes 
och inordna allt i ett universellt sammanhang. Han representerar den 
maderna kulturens brustenhet. Kan da ej en ny kultursyntes skapas? Histo
rien har visat kristendomens makt att skapa sadana enhetskulturer saval som 
den kom i beroring med antikens och germanernas kulturer. Vi ha darfor ratt 
att happas att den ater skall kunna foga samman det brustna och ta varje 
tanke tillfànga under Kristi lydnad och sa en ny kulturens enhet skapas.46 

Brilioth lade i detta foredrag om kulturens karaktar sarskild vikt vid den 
kristna universalismens forutsattningar och mojligheter. Den inspirerade 
bl.a. hans forpliktelse till arbetet for kristen enhet i en sondrad varld. 47 

Det framgar av Yngve Brilioths forsta samling av foredrag och predik
ningar i Tidernas konung fran 1924 att han lade en kristocentrisk historie
uppfattning som grund for sin ekumeniska teologi. Han sag att tanken pa 
Guds manniskoblivande i Jesus Kristus forutsatter att "en ny begynnelse ar 
gjord i mansklighetens liv". Inkarnationstanken uppfattar Jesu fodelse inte 
bara som ett historiskt da. Den erbjuder aven en ny dimension i varldshis
torien som helhet, som bl.a. rymmer ett optimistiskt missionsperspektiv: 

Allra minst bora vi nu forkorta perspektivet for oss, eller stirra oss blinda pa 
nuet. Vi ha ingen anledning att anta, att Kristus annu utfort mer an en brak
del av sitt verk i tiden, men vi ha ali anledning att happas att Han annu skall 
gora storre ting an vad vara havdebocker hittills ha att fortalja. Uppleva vi inte 
just nu, hur Han haller pa att lagga nya tider under sin lydnad, hur Han 
underkuvar nya folk - hur nya historiska perspektiv borja att sammanlopa i 
Honom? Nya kulturer oppna sig for Honom, och finna i Honom avslut
ningen, forklaringen av det hogsta i sitt eget andliga arv. Varldsmissionen har 
lart oss att sei Kristus tidernas konung pa ett satt, som de kristna i aldre tider 
svarligen kunde dromma om. Val kunna vi annu blott i aningen skonja den 
dag da Indien och Kina skola helt boja kna infor Honom, men steg for steg 
kunna vi se och uppleva hur mannen pa korset, genom de ringa redskap, Han 
behagat utvalja, tranger segrande fram pa nya marker och framdrar ur folk
varlden okanda skatter, som arhundraden sammanfort, och infogar dem, som 
kostbara parlor, i den forharligade Herrens kungakrona.48 

1 Brilioths sprakbruk har naturligtvis "underkuvar nya folk" inte nagon 
politiskt triumfatorisk klang utan refererar till Kristi verk. 

46 UUB. UKSF:s protokollsbok, 5 oktober 1923. - Se vidare Brilioth 1923a, och idem 
1924c, 131-145. 
47 Brilioth 1923c, och idem 1924a, 104-113.- Det ar vart att lagga marke till att Brilioth 
~rundar tanken pa den kristna universalismen i Efesierbrevet. Se Brilioth 1924c, 107-108. 
8 Ur predikan "Tidernas konung", i Brilioth 1924c, 159.- P. Bexell har inte tagit hansyn 

till Tidernas konung i sin kritiska genomgang av Brilioths tolkning av inkarnationen, se idem 
1997, 157-164. 
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Denna kristocentriska historie- och kyrkosyn, som reflekterar Yngve Bri
lioths beroende av bade Hjarne och Soderblom, fick tva omedelbara foljder. 
For det forsta medforde den en tydlig avgransning i forhallande till Ole 
Hallesbys biblicism. Brilioth overordnade medvetet sjalva Kristushistorien 
over de historiska dokument som bar vittnesbord om Jesu framtradande i 
mansklighetens historia. Detta gav honom en betydande frihet i bibelsynen. 
Han sag bibeltexterna som manskliga vittnesbord om en overvaldigande 
verklighet.49 Samtidigt drev Brilioth inkarnationstanken i kritik av Mar
burgteologen Wilhelm Herrmann, som paverkade datida svensk universi
tetsteologi. Herrmanns Olaus Petri-forelasningar om religion och historiai 
"den ursprungliga kristendomen" utkom i svensk oversattning 1912.50 

Vidare tillampade Brilioth sin historie- och kyrkosyn med medveten han
syn till den liturgiska ramen for vad han uppfattade vara Kristi fortsatta 
narvaro i historien. Med en ny term skulle vi kunna saga att han foretradde 
en liturgisk teologi for vilken sjalva gudstjansten sags som ett konkret ut
tryck for Kristi fortsatta verk i historien. 51 Darvidlag kunde han tillampa 
lardomar fran engelskt kyrkoliv. 

Ett tidigt och mycket belysande exempel pa den riktning i vilken Yngve 
Brilioth utvecklade sin liturgiska teologi ar ett av hans brev fran 1920 till 
Manfred Bjorkquist. lnfor forest:iende kyrkomote ville han vinna direktorn 
for Sigtunastiftelsen for aktiva insatser i syfte att ateruppratta en samman
hallen svensk hogmassa. 52 Efter hand skulle Brilioth fa tillfalle a tt formulera 
sina onskemal i liturgiska fragor med Nathan Soderblom liksom med Ed
vard Rodhe, som fatt kyrkomotets uppdrag att se over den svenska kyrko
handboken. 

1 Tidernas konung finner vi aven prov pa tidiga uttryck for Brilioths natt
vardsteologi. 1 en Palmsondagspredikan framholl han hur kyrkan i tider av 
existentiell nod och intellektuellt tvivel skall halla fram nattvarden och dess 
nydanande kraft och 

49 Ur predikan "Jul", i Brilioth 1924c, 21-23. 
50 Herrmann 1912. 
51 Brilioth var mest explicit i sin kritik av Wilhelm Herrmann och den av denne beroende 
Einar Billing i sin brevvaxling med Emil Liedgren hi:isten 1927. LSB. E. Liedgrens arkiv. 
Y. Brilioth tillE. Liedgren, 29 september och 24 oktober 1927.- AlfTergel har, idem 1969, 
42-46, och idem 1974, 145, framha.llit Billings och dennes professorskollega i Lund, Mag
nus Pfannenstills beroende av Herrmann pa ett satt som tvingat Gustaf Aulén till genmale i 
idem 1975a, 73-74. -Aven om Nathan Si:iderblom inbji:id Herrmann att halla Olaus Petri
forelasningar i Uppsala 1911 var han inte helt okritisk till sin tyske kollega. Se t.ex. Si:ider
bloms bedi:imning av den engelske mystikern och mystikforskaren von Hügels kritik av 
Herrmann i Religiomproblemet, 240-242 och 247-254. 1 sina postumt utgivna Gifford
fi:irelasningar gick Si:iderblom !angre och karaktariserade kristendomen som "Inkarnationens 
religion", ibid., 389-426. Till termen liturgisk teologi, se Bystri:im & Norrg:ird 1996, 41. 
52 SSB. M. Bji:irkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bji:irkquist, 14 oktober 1920. Brilioth ut
vecklade sin tidiga liturgiska teologi narmare i artikeln "Evangelieboken och hi:igmassan'' i 
Var Losen 1921. Se vidare Brilioth 1921d. 
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peka pa Herrens nattvard - peka pa den djarva linje, som har ar dragen rakt 
genom tiderna, utan ali storande formedling, den linje som binder samman 
Herren sjalv med varje sokande och hungrande sjal i varje tid och a varje ort, 
peka pa hur har, i denna enkla handling, ar sammanbrand liksom i en enda 
punkt hela uppenbarelsens rikedom. Hela den Guds karlek till varlden, som 
han uttalade genom Kristus, hela den karlek, som brann i Jesu eget hjarta
den som inga ord kunde rymma annat an en svag avglans utav - den slot han 
nu inne i denna enkla handling - i den stund, som var i viss mening den 
djupaste pa hans livs bana och tillika den hogsta i hans sjalvuppoffrande gar
ning - hela sitt vasen, sitt blod och sitt kott, det slot han inne i kalken, i 
brodet, som han rackte larjungarna, rackte alla tiders trogna, att atas och 
drickas, att upptas i den innerligaste forening, att rinna ut i deras adror, att bli 
en del av deras vasen.53 

1 sitt foredrag vid 1924 ars allmanna kyrkliga mate fick Brilioth tillfalle att 
ge ett mer utforligt uttryck for denna syn pa nattvarden. 54 Han skulle ytter
ligare utveckla sin nattvardssyn som professor i Abo. 

1 fraga om forhallandet mellan kyrka och stat, som efter hand skulle bli 
en huvudfraga for Yngve Brilioth, farde han vidare lardomarna fran den 
anglikanska Life and Liberty-rorelsen. 1 sin forsta understreckare i Svenska 
Dagbladet tillampade han den rorelsens syn pa engelska kyrkans forhallande 
till staten och argumenterade for fortsatta reformer inom ramen for ett 
bevarat sam band. 55 

Vidgat ekumeniskt ansvar 
Under tidigt 1920-tal konkretiserade Nathan Soderblom sin syn pa evange
lisk katolicitet och utvecklade tanken pa en samkristen varldskonferens for 
Life and Work. Som docent i kyrkohistoria engagerades Yngve Brilioth 
bade i forspelet till och i den slutliga detaljplaneringen av det ekumeniska 
stormotet i Stockholm och Uppsala i augusti 1925. 

Efter de forberedande sonderingarna i Paris i november 1919 blev en storre 
overlaggning i Genève avgorande for Soderbloms fortsatta planering. 56 

Under de forhandlingar som gaUde fragor om Life and Work var Brilioth en 
av tre sekreterare och hade darmed enligt egen uppgift mycket att go ra. 57 

Hans slutintryck var mycket positivt. Darfor blev han ratt besviken, nar han 
i sin fortsatta kontakt med George Bell forstod att protokollet fran denna del 
av 6verlaggningarna i Genève inte vackt sarskilt intresse i England. 58 

53 Ur predikan "Palmsondag" i Brilioth 1924c, 49. 
54 Brilioth 1924g. 
55 Brilioth 1920a, som ej finns anford i Brilioth-bibliografin i KA 1959 (1960). 
56 Om overlaggningarna i Genève, se Sundkler 1968, 239-247. 
57 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 augusti 1920. 
58 LPL. G. Bell's Papers. Vol. 190. Y. Brilioth till G. Bell, 19 december 1920, G. Bell till 
Y. Brilioth, 18 januari 1921, och Y. Brilioth till G. Bell, 29 januari 1921. 
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1 anglikanska kretsar hade planerna pa en varldskonferens for Faith and 
Order bredare forankring. 1 overlaggningarna darom i Genève fick Yngve 
Brilioth och Gustaf Aulén uppdraget att vara Nathan Soderbloms represen
tanter. Brilioth fann den uttalade kyrkoekumeniska ansatsen loftesrik. Han 
var imponerad av den hogkyrklige teologen och biskopen Charles Gare fran 
England. lnte desto mindre tyckte han att Nathan Soderbloms konferens
planer var mer realistiska.59 

Brilioth fortsatte som Nathan Soderbloms representant i den pagaende 
korrespondensen mellan den svenska kyrkan och den engelska. 1 samband 
med sitt aterbesok i Oxford och Cambridge sommaren 1922 hade han 
uppgiften att overlamna de svenska biskoparnas svar pa Lambetkonferen
sens beslut tva ar tidigare om den svensk-anglikanska nattvardsgemenska
pen.6o 

Sedan Yngve Brilioth blivit klar med manuskriptet for sitt andra medel
tidsarbete, fann Soderblom tiden vara mogen att ater engagera honom mer 
direkt i forberedelserna for det forestaende Stockholmsmotet. Han fick 
assistera Soderblom under det sista och avgorande sammantradet med Life 
and Work-rorelsens internationella forberedelsekommitté pa Farnham 
Castle i mitten av juni. Har visade sig uppgifterna vara svarbemastrade. De 
forberedelser som genomforts pa internationell niva - inte minst i Amerika 
- maste samordnas med vad som dittills gjorts av lokalt ansvariga i Stock
holm och Uppsala.61 Laget var i vissa avseenden oklart efter den svenske 
arkebiskopens besok i "Sverige-Amerika'' tva ar tidigare. Dartill kom att 
Soderblom varit tvingad att agna en star del av sommaren 1924 at rekrea
tion i det tyska Nauheim.62 Brilioth ombads ata sig huvudansvaret for 
Stockholmsmotets kansli. Darmed fick han gripa sig an med vad som ater
stod av detaljplaneringen av konferensprogrammet.63 

Brilioths vidgade ekumeniska uppgifter blev av avgorande betydelse for 
utgangen av Stockholmsmotet 1925. Oversattningen av inkomna bidrag 
var en grannlaga uppgift. Den fick Brilioth ansvara for. Dartill kom att 
betydligt mer aterstod av slutjusteringen av programmet an vad nagon var 
helt medveten om. 1 en hittills obeaktad parm i den sa kallade Ekumeniska 
samlingen pa Carolinas handskriftsavdelning finns dokumenterad Brilioths 

59 Se vidare Brilioth 1920b, 406-416.- Om de fortsatta forberedelserna for Stockholmmo
tet 1925, se Soderblom 1926, 7-43, Brilioth 1931d, 297-323, och Sundkler 1968, 247-
252 och 330-363. 
60 Se darom bl.a. UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 maj 1922. 
61 Brilioth 1931d, 321-322. Se aven UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Rudberg, 9 juli 1925. 
62 Om Soderbloms resa till USA 1923, se vidare Sundkler 1968, 298-307. 1 sin genomgang 
av forberedelserna for Stockholmsmotet ar Sundkler benagen att tona ner betydelsen av 
Soderbloms konvalescens sommaren 1924. Se sarskilt ibid., 341. 
63 1 samband med motet pa Farnham Castle deltog Soderblom och Brilioth aven i det 
anglikanska firandet av 1600-arsminnet av kyrkomotet i Nicea. Se Brilioth 1931d, 323. 
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omfattande korrespondens for att fâ in overenskomna bidrag och hitta er
sattare, nar ursprungliga planer av olika skal inte kunde genomforas. 64 

Med tanke pa Brilioths framtida arbetsuppgifter i Abo var hans brevvax
ling med finska medverkande viktig.65 For Life and Work-rorelsens framtid 
var korrespondensen med George Bell av annu storre betydelse. Den gallde 
inte minst hur Bell skulle forma inledningen till slutdiskussionen om rorel
sens fortsatta arbetsuppgifter. 66 Brilioth fick aven ansvara for gruppen av 
unga frivilligarbetare, bland vilken broderna Hammarskjold skulle bli de 
mest bemarkta. 

Det var naturligtvis Nathan Soderbloms karisma som gjorde att Stock
holmsmotet blev en sadan framgang. 67 Men Brilioths insats i slutskedet 
skall inte underskattas. Liksom i overlaggningarna i Genève fern ar tidigare 
hade Brilioth under Stockholmsmotet framst administrativa arbetsuppgif
ter. lnte desto mindre sag han tillbaka pa socialetikens Nicea (Soderbloms 
term) som en forpliktande erfarenhet. 68 

Till Abo 
Yngve Brilioths docentstipendium var tidsbegransat. Redan vid tiden for 
stormotet i Stockholm och Uppsala hade han tagit stallning till fragan om 
vad som for hans egen del skulle folja darefter. Under tiden som docent 
hade han mer forsoksvis provat olika alternativ. Det forsta var lektorat i 
historia och kristendomskunskap vid hogre allmant laroverk. Den vagen 
visade sig vara stangd, eftersom Brilioths filosofie doktorsgrad inte meri
terade for lektorat i kristendomskunskap.69 Det andra alternativet var 
prasttjanst. Den vagen visade sig inte vara sarskilt tillfredsstallande, sedan 
Brilioth misslyckats i kyrkoherdevalet i Helga Trefaldighets forsamling i 
Uppsala.7° 1 juli 1924 tackade Brilioth nej till ett erbjudande att tjanstgora 
som vice pastor i Uppsala domkyrka.71 

1 detta lage kom Johannes Lindblom under hosten 1924 med ett lika 
ovantat som intressevackande forslag. Sedan Lindblom fâtt sta tillbaka for 

64 UUB. N. Soderbloms samling, C. Ekumeniska samlingen. Y. Brilioths korrespondens, 
1925. 
65 Det gaUde framst E. Kaila, J. Gummerus, M. von Bonsdorff och P. Virkkunen. 
66 UUB. N. Soderbloms samling, C. Ekumeniska samlingen. Y. Brilioths korrespondens, 
1925. G. Bell till Y. Brilioth, 8 augusti 1925, och LPL. G. Bell's Papers. Vol. 86. Y. Brilioth 
till G. Bell, 25 juli 1925, G. Bell till Y. Brilioth, 4 och 8 augusti 1925. 
67 Soderbloms egen tolkning av kristenhetens mate i Stockholm utvecklas i idem 1926. 
68 Brilioths bedomning redovisas i idem 193ld, 323-335. 
69 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 15 januari 1922 och 
28 augusti 1924. 
70 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 18 januari och 18 maj 1923. 
Tjansten tillfoll Brilioths tidigare handledare, vice pastor EN. Sandberg. 
71 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 9 juli 1924. 
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Gillis P:son Wetter i konkurrensen om professuren i nytestamentlig exege
tik i Uppsala, hade han antagit kallelse till en professur i bibelvetenskap vid 
den nyinrattade teologiska fakulteten vid Abo akademi. Dar hade han aven 
fàtt ansvar som dekanus. Nu stallde professor Lindblom fragan om Brilioth 
var intresserad av professur i kyrkohistoria i den unga akademin. 

En akademisk tjanst i Finland var val inte det forsta som Brilioth raknat 
med. Han langt ifran avvisade Lindbloms erbjudande. Dock kunde han 
inte tilltrada en tjanst forran hosten 1925, eftersom han maste fullgora sin 
undervisningsskyldighet i Uppsala och avslura sitt pagaende medeltids
arbete.72 

Nar Yngve Brilioth bestamt sig for att tilltrada professuren i Abo i och 
med hostterminen 1925 kom Gustaf Aulén med ett nytt uppslag. Nar 
Gottfrid Billing dog i januari 1925, tog Aulén for givet att Edvard Rodhe 
skulle bli Billings eftertradare som biskop. Nu ville Aulén att Brilioth skulle 
gora sig beredd att soka, nar Rodhes professur i Lund i praktisk teologi med 
kyrkoratt ledigforklarades.73 Auléns uppslag skulle komma att paverka Bri
lioths prioriteringar i AboJ4 

72 LUB. J. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till J. Lindblom, 9 oktober och 12 november 
1924. 
73 Se sammanfattningen i Aulén 1975a, 276-277.- Emanuel Linderholm hade inget emot 
att Yngve Brilioth flyttade till Abo. Nar Brilioth installerades den 9 oktober mottog han ett 
telegram med foljande lydelse: "Tillonskar min forre docent en framgangsrik och livslang 
verksamhet vid Aho akademi till fromma for svensk teologi./ Linderholm." - Brilioth for
stad att Linderholm menade att han inte ville ha Brilioth som sin eftertradare i Uppsala, ej 
helier som professor i Lund. Darfor sande han ett svarstelegram: "Kare professor!l For Din 
vanlighet att ihagkomma mig med ett telegram pa min installationsdag ber jag att fa hjan
ligt tacka. Tyvarr hade ett misstag insmugit sig i telegrammet, annorlunda vill jag ogarna 
tolka onskan om 'livslang verksamhet vid Abo Akademi'. J ag kan ej tro a tt Du vill missunda 
mig hoppet att nagon gang med de mina ater fa bosatta mig i fosterlandet./ Din tacksamt 
forbundne 1 Yngve Brilioth." Se UUB. E. Linderholms brevsamling. E. Linderholm, tele
gram till Y. Brilioth, 9 oktober 1925, och Y. Brilioth telegram tillE. Linderholm, 13 okto
ber 1925. 
74 Yngve Brilioths insatser som docent i kyrkohistoria motiverade teologiska fakulteten att 
erbjuda honom hedersdoktorat i samband med jubileumspromotionen 1927. Brilioth upp
skattade hedersbevisningen men villkorade sitt deltagande vid promotionen. Om Linder
holm skulle vara promotor var han inte villig att narvara. Det var emellertid davarande 
dekanus Edgar Reuterskiold som forrattade promotionen. Se UUB. A. Runestams brevsam
ling. Y. Brilioth till A. Runestam, 20 december 1926 och 20 februari 1927, och G. Rud
bergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 13 februari 1927. 
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KAPITEL 5 

Professor i Abo 

En ny lard miljo 
Abo- pa finska Turku- har en lang men inte helt obruten lardomshistoria 
fran ar 1640. Efter 1808 fick Abo sta tillbaka for Helsingfors med clet nya 
kejserliga universitetet. Som ett led i den finlandska nationalism som vaxte 
fram som svar pa generalguvernor Bobrikovs russifieringspolitik vacktes 
bland finlandssvenskar tanken pa ett eget universitet. Utvecklingen accele
rerade sedan Pehr Edvin Svinhufvud forklarat Finland sjalvstandigt den 
6 december 1917.1 

Redan den 15 december 1917 presenterades forslag till statuter for Abo 
Akademi. Det nya universitetet skulle inleda sin verksamhet med en huma
nistisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Inte fullt tva ar efter 
antagandet av akademins konstitution firades dess invigning. Filosofiprofes
sorn Edvard Westermarck var den forste rektorn. Historikern Per Olof von 
Torne, som Yngve Brilioth fàtt bekanta sig med i sitt avhandlingsarbete, var 
den humanistiska fakultetens forste dekanus. 2 

Grundlaggningen av Abo Akademi foljdes med storre entusiasm i Upp
sala an i Helsingfors. Inom clet nybildade finlandssvenska Borga stift iakt
togs utvecklingen vid den nya akademin med intresse. Snart vacktes tanken 
pa en teologisk fakultet for att tillgodose clet nya stiftets behov av prastut
bildning pa svenska. 

Visserligen var kretsar i Osterbotten overtygade om att Vasa var battre an 
Abo som centrum for en ny finlandssvensk prastutbildning, men en generos 
donation till Abo Akademi av konsulinnan Anna von Rettig avgjorde fra
gan till Abos forman. 3 I si tt donationsbrev uteslot inte fru von Rettig att 
rikssvenska professa rer vid behov kunde knytas till den nya fakulteten. 4 

Vid tiden for den stara donationen hade matematikern Severin ]ahans
son eftertratt Edvard Westermarck som rektor. Han var en medveten fin-

1 Se vidare Klemets 1998, 401-405. 
2 Nordstrom 1968, 120-121, 136. 
3 Mustelin 1997, 7-27. 
4 Nordstrom 1968, 190-192, och Mustelin 1997, 44-52. 
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landssvensk, som stravade efter att sa langt mojligt knyta kvalificerade fin
landssvenska akademiker till sitt larosate. lnfor lasaret 1923/24 hade han 
engagerat Albin Simolin som tillforordnad professor i kyrkohistoria. 5 Den 
inte helt oomstridde Simolin var vid denna tid lektor i religion vid Svenskt 
Normallyceum i Helsingfors. Som redan framgatt kallades emellertid 
Johannes Lindblom fran Uppsala tidigt till den nya fakulteten som profes
sor i bibelvetenskap. Han blev ocksa vald till den teologiska fakultetens 
forste dekanus. Klassikern Johannes Sundwall adjungerades som sarskilt 
ansvarig for undervisningen i grekiska. lnvigningen agde rum den 10 okto
ber 1924 i narvaro av bl.a. universitetskansler Rab be Wrede. 6 

Samarbetet i den nya fakulteten blev inte clet basta. Simolin kande sig 
nedvarderad, nar hans kompetens inte befanns svara mot kraven for ordina
rie professur. Dartill kom att han blev forbigangen i clet forsta dekanusvalet. 
Den 15 oktober 1924 meddelade han att han foredrog att med utgangen av 
hostterminen atervanda till sitt lektorat i Helsingfors.l 

1 detta lage handlade Lindblom snabbt. For att mata undervisningsbeho
ven under varen 1925 tog han hjalp av prosten Konrad Ahlman, samtidigt 
som han sonderade Yngve Brilioths intresse for den kyrkohistoriska profes
suren. Han vande sig ocksa till Torsten Bohlin med tanke pa den nyinrat
tade professuren i systematisk teologi. 8 

Forordnanden for Brilioth och Bohlin utfardades den 25 april 1925.9 1 
borjan av maj besokte de nyutnamnda professorernaAbo i samband med den 
forsta teologiska studiekursen for svensktalande praster i Finland. Brilioth 
forelaste om engelskt kyrkoliv och om aktuella kristna enhetsstravanden. 10 

Den 8 oktober 1925 installerades Yngve Brilioth i si tt nya ambete. 1 sin 
installationsforelasning behandlade han amnet "Stat och kyrka i clet medel
tida Sverige". Brilioth utgick fran Harald Hjarnes Olaus Petri-forelasningar 
ar 1911 om stat och kyrka. 11 Mot denna bakgrund gav han sin sammanfatt
ning av den svenska medeltidshistorien. 12 

5 AboAkademis program for lasaret 1923124 (1923), 19. 
6 ÂACA. Konsistoriets protokoll, 3, 5 och 15 september och 11 oktober 1924. 
7 ÂACA. Konsistoriets protokoll, 1 november 1924, med Simolins hemstallan, 15 oktober 
1924, som bilaga. 
8 ÂACA. Teologiska fakultetens protokoll, 14 november 1924. Se aven Nordstrom 1968, 
194-195, och Lindblom i Teologinen Aikakauskirja!Teologisk Tidskrift (79) 1974, 270-271. 
9 ÂACA. Teologiska fakultetens protokoll, 13 februari 1925, och Konsistoriets protokoll, 
14 februari, 7 mars och 25 april1925. 
10 ÂAB. M. von Bonsdorffs brevsamling, 4 mars 1925. Se aven UUB. G. Rudbergs brev
samling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 15 maj 1925, och Lindblom i Teologinen Aikakauskirjal 
Teologisk Tidskrift(79) 1974,271-272. 
11 Se Brilioth 1926a, 69, dar han sager: "En av den sista generationens storsta historiker, 
Harald Hjarne, som i breda drag tecknat det fangslande skadespelet av statens och kyrkans 
samliv och kamp alltifran alsta [sic) rider, har dari ej kunnat finna annat an en stadse 
fortgaende spanning, en spanning, som varit en av de framsta skapande krafterna i vasterlan
dets urveckling och vars upplosning forgaves vantas av an sa radikala gransregleringsforsok." 
12 Brilioth 1926a, 71-81. 
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For den nya fakulteten var det inte nog att till sig knyta kompetenta 
larare. Lika viktig var fr:igan om examensratt. Den gamle arkebiskop 
Johansson i Abo stod avvisande till den nya teologiska fakulteten. Efter att 
ha granskat det kursutbud som erbjods vid Abo Akademi fann aven konsis
toriet for Helsingfors universitet att det inte var mojligt att pa basis av 
inkommet material rekommendera examensratt. Den nya fakulteten maste 
forsakra sig om tillfredsstallande lararkompetens i praktisk teologi. Dartill 
kom a tt undervisningen i finlandsk kyrkohistoria skulle "meddelas av en 
persan som ager formaga att begagna finskspr:ikigt kallmaterial och pa 
namnda spr:ik avfattad vetenskaplig litteratur" .13 

Detta fick omedelbara konsekvenser for Yngve Brilioth. Konsistoriet gav 
honom i uppdrag att tills vidare foresta professuren i praktisk teologi. 14 

Han forstod ocksa att hans akademiska framtid i Abo kravde att han gjorde 
allvar av sina avsikter att lara sig finska. 15 For att bisd Brilioth i undervis
ningen i praktisk teologi med ansvar for de praktiska ovningarna i homile
tik, liturgik och kateketik anlitade fakulteten lektor Georg Olof (Ole) 
Rosenqvists tjanster. Han skulle aven ansvara for forelasningarna i finsk 
kyrkohistoria. 16 

Dessa malmedvetna insatser gav avsett resultat. Trots arkebiskop ]ahans
sons fortsatta misstro stallde universitetskansler Wrede sig positiv till onske
malen om examensratt, sedan den unga fakulteten forstarkts enligt forsla
gen fran universitetet i Helsingfors. Detta gjorde det mojligt for Lauri lng
man att som nyutnamnd ecklesiastikminister i maj 1926 vinna majoritet i 
regeringen for Abofakultetens eftertraktade examensratt. Beslutet kvalifice
rades genom tillagget for "i forsta hand" en forsoksperiod om fern k 17 

Pa detta sa tt blevY ngve Brilioths undervisningsborda forhallandevis om
fattande aven om antalet studenter inte var sarskilt stort. Tyngdpunkten lag 
i forelasningar om den gamla kyrkans historia, om nordisk medeltid och 
om reformationstiden. Under lasaret 1926/27 valde han ett praktisk-teolo
giskt amne for en av sina forelasningsserier. Pa basis av sin just avslutade 
Nattvarden i evangeliskt gudstji:instliv behandlade han det kristna gudstjanst-

13 ÂACA. Konsistoriets protokoll, 21 november 1925, med skrivelsen fran konsistoriet vid 
Helsingfors universitet, 21 oktober 1925, som bilaga. 
14 ÂACA. Konsistoriets protokoll, 21 november 1925, med protokoll fran teologiska fakul
teten, 16 november 1925, som bilaga. 
15 Redan fore de formella propaerna fran Helsingfors hade Yngve Brilioth inriktat sig pa att 
lara sig finska. Se LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 18 april 1925.
Brilioths nya sprakstudier skulle dock visa sig bli kravande. Se UUB. G. Rudbergs brevsam
ling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 8 januari och 30 december 1927. - Ett fint prov pa att 
Brilioth kunde arbeta med finska texter ar hans referenser till M. Agricolas liturgi fran 1549 
i idem 1926b, 417, och idem 195la, 357.- Om Brilioths syn pa finskan som liturgiskt 
srr:'ik, se aven Rosenqvist 1960b, 74. 
1 ÂACA. Konsistoriets protokoll, 27 februari och 6 maj 1926, med protokoll fr:'in teolo
fiiska fakulteten, 12 februari 1926, som bilaga. 

7 Nordstrom 1968, 196-197. 
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livets historia. Under sina sju terminer i Abo ansvarade han ocksa for en 
propedeutisk kurs i kulturhistoria. 18 

Sa smaningom vaxte antalet elever fran den forsta terminens fern. Lasaret 
1927/28 fick aven kvinnliga elever tilltrade. 1 den lilla fakulteten var forhal
landet mellan larare och studenter personligt. Till detta bidrog att de forsta 
professorerna var aktivt engagerade i det framvaxande kristliga studentfor
bundet. 

Vid fakultetens 70-arsjubileum formedlade nagra av de tidiga kvinnliga 
studenterna personliga minnen fran sin studietid i Abo. De minns med 
tacksamhet den malmedvetne och hjartlige dekanen. Samtidigt gav de fina 
bilder bade av den tillbakadragne, overvaldigande larde Yngve Brilioth och 
av den mer lattillganglige- och mer dansante [sic] -Torsten Bohlin. 19 

Tidiga praktisk-teologiska lardomsprov 
Under sin forsta termin i Abo hann Yngve Brilioth slutfora en mindre stu
die for publicering utover sin installationsforelasning. 1 festskriften till 
Nathan Soderblom pa hans 60-arsdag medverkade Brilioth med artikeln 
Liturgiska reformforslag inom Englands kyrka. 20· 

Pa basis av material, samlat under studier i Oxford och Cambridge och 
kompletterat i korrespondens med George Bell, orienterade Brilioth om den 
samtida liturgiska utvecklingen pa anglikansk mark. Hans framstallning 
hade samtidigt ett praktiskt syfte med hansyn till den pagaende liturgiska 
diskussionen i Sverige. Han tog avstand fran Emanuel Linderholms kyrko
reformatoriska stravanden. 1 stallet registrerade han med intresse nya forsok 
att "atervinna de fornamsta av tidegudstjansterna i fornyad gestalt". 21 

1 sin fortsatta vetenskapliga produktion dokumenterade Brilioth fortro
genhet aven med andra sidor av engelskt kyrkoliv. 1 Nyanglikansk reniissans 
hade han arbetat med homiletiskt material fran 1800-talet. 1 Abo tog han 
itu med mer aktuella texter och redovisade sina resultat i den tvasprakiga 
Teologisk Tidskrift. 1 sin forsta artikel agnade Brilioth stort intresse at de 
utmarkande drag som pa gott och ont skiljde engelsk forkunnelse fran den 
dominerande predikotraditionen i Sverige och Finland. Han fann att de tva 
predikosamlingar som han lagt till grund for sin analys bekraftade iakttagel
ser som han gjort under kyrkobesok i olika delar av England. Han gav prov 
pa den essayistiska form av forkunnelse som kunde na hojdlagen inom den 

18 Se vidare Abo Akademis program, 1925/26-1928/29. 
19 Appelroth-Pontén 1974, 28-34, och Timrén-Soderberg 1974, 44-46. 
20 Brilioth1926c, 104-120. 
21 Brilioth 1926c, 104-105.- G.O. Rosenqvist anmalde Soderbloms festskrift i Teologinen 
Aikakauskirja!Teologisk Tidskrift (31) 1926, 175-178. Han noterade med intresse Brilioths 
bidrag men hade sarskilt fast sig vid Tor Andraes synpunkter pa aktuell forskning om mys
tiken. 
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anglikanska kyrkan. Till skillnad fran en mer nonkonformistisk tradition, 
dar homilieformen ofta skordade framgangar, illustrerade han hur angli
kansk predikan mer medvetet tog hansyn till den omgivande liturgiska 
ramen. 22 1 sin an dra artikel analyserade han kannetecken hos tongivande 
anglikanska forkunnare, som t.ex. den hogkyrklige Charles Gare och per
sonlighetsmystikern W Ralph Inge. Han agnade speciellt intresse at repre
sentativa temaval och skillnader i retorisk strategi. 23 

Yngve Brilioth fortsatte ocksa a tt registrera utvecklingstendenser i fraga 
om kyrkliga forfattningsfragor pa de brittiska oarna. Han jamforde lokala 
forhallanden med vad som utmarkte den kyrkorattsliga utvecklingen i 
Tyskland och narra Europa. Hans mest pregnanta uttryck for denna sida av 
hans tidiga praktisk-teologiska intresse ar provforelasningen i Lund i sep
tember 1926 om evangeliska kyrkomoten. Har jamforde Brilioth pagaende 
kyrkorattsligt reformarbete inom Church of England med den synodala 
strukturen inom den presbyterianska kyrkan i Skottland. Samtidigt kom
menterade han kyrkorattsliga forhallanden i Tyskland och Finland. For 
forsta gangen illustrerade han for en kvalificerad svensk publik de foretra
den som han funnit i den nya finska kyrkolagen fran 1923 om kyrkomotets 
kompetens. 24 

Brilioths framsta praktisk-teologiska arbete fran tiden i Abo var emeller
tid Nattvarden i evangeliskt gudstjiinstliv, som han gav sig i kast med sedan 
han beslutat sig for att ta Gustaf Auléns uppfordran pa allvar och soka 
speciminera for professuren i praktisk teologi med kyrkoratt i Lund.25 1 

· Brilioths brev fran Abo kan vi folja hur han lagt upp sitt stara arbete och 
hur det vuxit fram. 

Under Brilioths forsta termin i Abo kunde han gara vissa preliminara 
ansatser pa basis av sina patristiska studier som docent i Uppsala. Det var 
emellertid fürst nar han aterkom till Uppsala under jullovet som han tyckte 
att han borjade fà ett samlat grepp pa sitt stara amne. 26 Efter atskilligt 
arbete pa Carolina hade han samlat det fornkyrkliga materialet i de fern 
huvudmomenten tacksagelse, gemenskap, aminnelse, offer och mysterium. 
Darefter avsag han att folja dessa fern moment genom kyrkan, sarskilt deras 
utgestaltning i olika evangeliska kyrkor. 27 

22 Brilioth 1926d, 245-246 och 330-332. 
23 Brilioth 1927a, 26-49, 84-115 och 140-164. 
24 Brilioth 1926e. Om finska forhallanden, se ibid., 436-437. 
25 Se antydan om bokens bakgrund i forordet i Brilioth 1926b, v.- Jfr Aulén 1959b, 24-26. 
26 I brev till G. Aulén, LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 20 oktober 
1925, sager Brilioth att han arbetade med fr:lgan om nattvardens instiftelse och att han ser 
sin uppfattning konvergera med den som Aulén sjalv fort fram i Den allmiinneliga kristna tron. 
27 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 20 december 1925.- Dessa 
fern huvudmotiv aterkommer i Nathan Soderbloms utlaggning av sin nattvardsteologi i 
Kristi pinas historia fran 1928, se ibid., 61-135, med explicit referens till Brilioths fern 
huvudmotiv, ibid., 68. 
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Sedan familjen Brilioth i januari 1926 installerat sig i det nya Rettigska 
huset pa Aningaisgatan, aterupptog Yngve Brilioth arbetet med sin nya 
bok. Den 13 februari meddelade han Nathan Sôderblom att "han just bor
jat kapidet om medeltiden, som skall avse att sla en brygga fran grundlagg
ningen i fornkyrkan till tillampningen pa reformation och nutid" .28 

Knappt en manad senare hade han givit sig i kast med reformationen.29 1 
mitten av april hade han "i det narmaste avslutat ett langt kapitel om den 
lutherska linjen i nattvardsfirandets historia (exklusive Sverige)", och han 
tillade att boken "blir ganska luthersk, (den kommer bl.a. att forsvara 
ubiquitetslaran)". 30 

Under varterminen 1926 fortsatte Brilioth att arbeta med nattvardslivets 
historiai Sverige. Samtidigt gav han Nathan Soderblom och Edvard Rodhe 
i Lund synpunkter pa den pagaende revisionen av den svenska kyrkohand
boken.31 Brilioth avbojde dock den svenske arkebiskopens erbjudande att 
presentera ett eget mer detaljerat forslag till massordning for Svenska kyr
kan.32 

Efter nagra intensiva arbetsveckor pa Carolina Rediviva i maj och juni 
1926 kunde Brilioth den 20 juni med viss lattnad konstatera att hans bok 
blivit klar for tryckning. lnnan han atervande till Abo borjade forsta korrek
turet komma. 1 slutet av september, sedan han hallit sina provforelasningar 
i Lund, kande han att arbetet nalkades si tt slut. 33 

Gustaf Aulén har karaktariserat Nattvarden i evangeliskt gudstjiinstliv som 
en enastiiende prestation. 34 Genom dess systematisering av relevanta forn
kyrkliga fragestallningar och angivande av de riktlinjer som dessa gav for 
aktuell problemlôsning tillampade Yngve Brilioth lardomar fran anglikansk 
kyrkovetenskap. Samtidigt fornekade han inte sina lutherska forutsatt
ningar, aven om han lat dem underordna sig under de fornkyrkliga huvud
motiven. 

1 sin behandling av det nytestamentliga materialet farde Brilioth vidare 
sin huvudsynpunkt pa bibeltexterna som i forsta hand vittnesbord om en 
andlig verklighet, som tagit konkret gestalt i Jesu manniskoblivande. Han 
stod kritisk till Gillis P:son Wetters forsôk att religionshistoriskt spara forut
sattningarna for det kristna nattvardsfirandet i hellenistisk mysteriekult och 

28 UUB. N. Sèiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Sèiderblom, 13 februari 1926. 
29 UUB. N. Sèiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Sèiderblom, 5 mars 1926. 
30 UUB. N. Sèiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Sèiderblom, 16 april1926. 
31 UUB. N. Sèiderbloms brevsamling. 16 och 28 april, 8 maj med bilaga, och 2 november 
1926, och LUB. E. Rodhes brevsamling. Y. Brilioth till E. Rodhe, 26 mars och 6 maj 1926. 
32 UUB. N. Sèiderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Sèiderblom, 8 maj 1926 med bilaga. 
-]fr Eckerdal1970, 299-301. 
33 Brilioth 1926e och idem 1926f, samt UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Rudberg, 20 juni och 23 september 1926, och A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 29 september 1926. Se aven LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Aulén, 25 augusti och 5 september 1926. 
34 Aulén 1975a, 277. 
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att i linje darmed uppfatta nattvardens instiftelseord som sena tillagg till 
bibeltexterna. 35 

Vidare fullfoljde Brilioth sin tidigt redovisade avsikt att balla samman det 
fornkyrkliga materialet fram till Augustinus genom att utveckla de fern 
huvudmotiven i den tidiga nattvardsteologin. 1 sin utlaggning av offer- och 
mysteriemotiven i tidig-kristen nattvardsteologi gav han konkret uttryck for 
hur han uppfattade Kristi narvaro i sakramentet. Han menade att det 
kristna mysteriet bestiir dari 

att den troende i kulthandlingen upplever sin Herres och Fralsares narvaro 
som identisk med evangeliets historiska gestalt och dock lost fran tid och 
rum, upplever hans fullandade garning och genom att, i forening med sina 
broder i tron, inga i gemenskap med ho nom blir delaktig av den fralsning han 
vunnit. Sa har till denna handling hela den centrala kristna trosupplevelsen 
knutits i en fullhet, som inga definitioner maktat uttomma. Endast som 
approximativa forsok att klada denna upplevelse i ord kunna de kyrkliga natt
vardslarorna bedomas. 36 

Mot denna bakgrund gick Yngve Brilioth vidare till en bred och kritisk 
genomgang av nattvardsteologins utveckling i Vasterlandet under medelti
den, i reformationen och i olika efterreformatoriska traditioner. Han stad 
kritisk till den skolastiska nattvardsteologin, som han menade snavat in de 
fornkyrkliga huvudmotiven. Reformatorernas kontroversteologiska forhal
lande till detta medeltida arv hade lett till en begransning ocksa av de efter
reformatoriska nattvardslarorna. Han foljde utvecklingen pa anglikansk 
mark och langs skilda reformerta linjer, innan han fordjupade sig i den 
lutherska problematiken. Som redan framgatt fann Brilioth att Martin 
Luthers ubikvitetslara erbjuder en battre mojlighet att tolka den fornkyrk
liga synen pa Kristi narvaro i nattvarden an medeltida substanstankande. 37 

Nar Brilioth studerade utvecklingen i Sverige och Finland under och ef
ter reformationen, redovisade han en sjalvstandig jamforelse mellan Olaus 

35 Brilioth 1926b, 24-25, 70-75, 85-87 och 95-99. - Under sitt tredje besok i Oxford 
hade Brilioth traffat den engelske liturgihistorikern F.E. Brightman och paverkats av dennes 
kritik av Gillis P:son Wetter. Se darom UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 5 juli 1922, och aven G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 
18 januari 1923.- 1 Kristi pinas historia, 111-118, utlagger Soderblom mysteriemotivet i 
natrvarden mot vidare religionshistorisk bakgrund an Brilioth. Han delar emellertid Brili
oths kritik av forsoken att harieda natrvardens framvaxt i fornkyrkan ur paverkan fr:in sam
tidiga mysteriereligioner. - Pa grund av forskjutningar i forskningslaget har Brilioth tonat 
ner sin kritik av Gillis P:son Wetter i sin reviderade andra upplaga av natrvardsboken. Se 
idem 1951 a, 7 4, dar Brilioth aven hanvisar till Brightman. 
36 Brilioth 1926b, 99.- Med ranke pa Peter Bexells kontrastering av Brilioths och Gores 
inkarnationsteologi, idem 1997, 159-171, ar det vart att notera att Brilioth i denna utlagg
ning av Kristi narvaro i natrvarden inte hanvisar till Gore utan WR. Inge. - Brilioth tog 
emellertid senare avstand fran lnges Luther-tolkning. Se "Fran den teologiska samtiden" i 
STK (20) 1944, 333-335, som hanvisar till meningsutbytet mellan Brilioth och Inge i 
Church ofEngland Newspaper, 4 och 8 augusti 1944. lnte desto mindre bibeholl Brilioth sin 
referens till Inge, nar han atergav denna passage i idem 1951a, 94. 
37 Se nasta sida. 
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och Laurentius Petris nattvardssyn och praxis. Samtidigt som han erkande 
Olaus Petris teologiska och liturgiska pionjarinsats var han mer aterhallsam 
i sin bedômning an vad Knut B. Westman varit. Brilioth uppfattade den 
svenske reformatorn som alltfôr beroende av Luthers renodling av testa
mentstanken i De Captivitate Babylonica, aven om han inte nadde "Luthers 
djup i sakramentsuppfattningen".38 Han var mer uppskattande av Olaus 
Petris forsôk att i sitt liturgiska fôrnyelsearbete balla sig till traditionen fran 
Luth ers Formula Missae. 39 

Yngve Brilioth har bekant att han sjalv stod narmare Laurentius Petri.40 1 
anslutning till Edvard Rodhe sag han att Laurentius Petri forhôll sig friare 
till traditionen fran Formula Missae an sin bror. Men Brilioth gick langre 
och gav en ny och sjalvstandig bild av hur Sveriges forste evangeliske arke
biskop genomfôrt sitt liturgiska reformprogram med skalig hansyn till 
skilda makthavares preferenser.41 Den evangeliske arkebiskopen dog tva ar 
efter godkannandet av den nya kyrkoordningen. Darfôr behôvde han inte 
dras in i striderna kring Johan III:s reformkatolska handbok. Brilioth fram
holl att det hôr till Uppsala mates "berômmelse, att det ej av reaktionen 
mot den liturgiska rôrelsen lat sig forledas till nagon puritansk radikalism i 
bedômandet av gudstjanstens problem".42 

Nar Brilioth behandlade nattvardens stallning i sin tids svenska kyrkoliv 
gav han en mycket mark bild av nattvardslivets forfall alltifran det utgaende 
1700-talet. Han pladerade for en fornyelse av nattvardslivet, som ocksa 
maste ta sig uttryck i en mer langtgaende och mer andamalsenlig revision av 
den svenska kyrkohandboken an vad Edvard Rodhe och hans utredning 
syftade till. 1 linje med de ônskemal han tidigare redovisat i brev till Sôder
blom och Rodhe var Brilioth angelagen om att lovsangsmomentet, Sanctus 
- Helig, helig, helig - skulle foras tillbaka till sin ursprungliga plats i for
reformatoriska liturgier.43 

37 Brilioth 1926b, 173-178, med citat fran Luthers Sermon von dem Sakrament des Leibes 
und Blutes Christi wider die Schwarmgeister fran 1526, i Weimarupplagan XIX 492. Jfr idem 
1951a, 157-159, med Luther-citatet, ibid., 157-158.- Aven Soderblom framholl ubiqui
tetstanken, nar han i Kristi pinas historia, 113-114, utvecklar sin syn pa realpresensen. - En 
mer kritisk analys av Brilioths tolkning av luthersk nattvardsuppfattning ger P. Bexell1997, 
177-182. 
38 Brilioth 1926b, 379-388. Citat fran ibid., 388. Jfr. idem 1951a, 321-329. Citat fran 
ibid., 329. 
39 Brilioth 1926b, 397-405. Brilioth visar hur Olaus Petri foljt traditionen i den form den 
fàtt i Nürnberg.- Jfr idem 1951a, 337-344. 
40 I UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 5 september 1931, 
framholl han att han foretradde den linje som borde betraktas som Laurentius Petris. 
41 Brilioth 1926b, 405-429. Jfr idem 1951a, 344-367, dar Brilioth karaktariserar Lauren
tius Petris liturgiska arbete sasom innebarande "den svenska massans seger". 
42 Brilioth 1926b, 440. Jfr Brilioth 1951a, 377. 
43 Brilioth 1926b, 475-477.- Som framgar av Kristi pinas historia, 69-70, delade Nathan 
Soderblom detta onskemal. 
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Med den upplaggning som Yngve Brilioth givit Nattvarden i evangeliskt 
kyrkoliv framst:Ïr hans nya arbete som nagot mer och annorlunda an en rent 
kyrkohistorisk studie. 44 Den illustrerar tydligare an hans tidigare mindre 
uppsatser, hur Brilioth redan i Abo uppfattade den praktiska teologin som 
en sjalvstandig vetenskaplig disciplin. Den arbetade i dialog med kyrkohis
torien men hade en mer direkt inriktning pa det praktiska kyrkolivet i en 
vid ekumenisk mening. 45 

Fortsatt kyrkohistorisk produktion 
Yngve Brilioths huvudsakliga uppgift i Abo var emellertid professuren i 
kyrkohistoria, nagot som ocksa tog sig uttryck i hans fortsatta vetenskapliga 
produktion. Fran Uppsala hade han med sig sitt lofte om att under 1927 
inkomma med manus om Hôgmedeltiden for J.A. Lindblads Varldshisto
rien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang, som riksarkivarie Helge 
Almquist ansvarade for.46 Sedan Brilioth i augusti 1926lamnat in sina arbe
ten for meritvardering for den praktisk-teologiska professuren i Lund ater
gick han till medeltidsforskningen. 

Brilioth fann att det inte var alldeles enkelt att omedelbart ta itu med 
Helge Almquists bestallning efter den kraftinsats som nattvardsboken inne
buritY lnte forran i mars 1927 kande han att han borjat komma igang med 
si tt nya arbete. 48 

Parallellt med ôvriga uppgifter i Abo hade Brilioth under varen agnat sig 
at arbetet om hogmedeltiden i europeisk kulturhistoria. 49 Det var emeller
tid fürst nar han aterkom till Uppsala i juni som han tyckte att han gjorde 
framsteg. 50 Sommaren blev dock splittrad pa grund av nya ekumeniska 
uppdrag. Innan familjens aterresa till Abo i september hade han likval nagra 

44 Det ar framst som ett kyrkohistoriskt arbete som Sven Goransson behandlar Brilioths 
nattvardsbok. - Arbetet blev val mottaget. Se t.ex. Aulén, under rubriken "Fran den teolo
giska samtiden", i STK3 (1927), 7-8. En bearbetad engelsk utgava kom i sin forsta upplaga 
1930. Se Brilioth 1930a, och forordet till idem 1951a, 10-11. 
45 H. Nyman 1974,301-304, med kommentar till nattvardsboken, ibid., 304. Se aven idem 
1997, 82-85, med kommentar till nattvardsboken, ibid., 85-86. 
46 UUB. Y. Brilioths brevsamling. H. Almquist till Y. Brilioth, Se aven LUB. G. Auléns 
brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 18 april1925.- Bland Almquists medarbetare mark
tes, forutom Brilioth, bl.a. A. Boëthius och G. Carlsson samt fran Âbo J. Sundwall och 
P.O. von Torne. 
47 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 11 december 1926 och 
8 januari 1927. Se aven N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 22 mars 
1927. 
48 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 30 mars 1927. Se aven 
UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 22 mars 1927, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 mars 1927. 
49 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 12 maj 1927. 
50 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 14 juni 1927. 
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veckors samlad tid for si tt nya manuskript. 51 Detta arbete fortsatte att 
pragla hans program under hosten. 52 

Den nya boken har en annan karaktar an de tva tidigare medeltidsarbe
tena. Den ar bredare anlagd och kraftigare i linjeforingen. 1 Brilioths omfat
tande vetenskapliga produktion ar detta arbete det som tydligast formedlar 
hans allmanna uppfattning om den vidare europeiska utvecklingen, mot 
vars bakgrund han tolkade Svenska kyrkans historia under medeltiden. 

1 Harald Hjarnes spar hade Yngve Brilioth givit sitt arbete ett mer kyrko
historiskt och politisk-historiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger i behand
lingen av den centraleuropeiska utvecklingen, dar Brilioth foljde den djup
gaende spanningen mellan kejsarmakt och pavemakt, som efter hand ledde 
till framvaxten av sjalvstandiga europeiska nationalstater.53 Brilioth agnade 
ett kapitel at hogmedeltidens kyrkliga kultur. Dar lade han sarskild vikt vid 
kyrkoarkitekturens utveckling och universitetens framvaxt. Han gick inte 
narmare in pa den medeltida litteraturen och bildkonsten. 54 

Trots sin tydliga centraleuropeiska orientering tecknade Brilioth inte 
nagon snav Europabild. Likt Harald Hjarne agnade han stort intresse at 
det bysantinska rikets interna utveckling och dess forhallande till bade sla
ver och araber. 1 teckningen av korstagen understrok han deras odesdigra 
foljder for relationerna mellan den vasterlandska och den osterlandska 
kristenheten samt mellan kristna och muslimer.55 Brilioth kom ocksa in 
pa de nordiska vikingatagen i oster- och vasterled. Hans huvudsakliga in
tresse gallde deras foljder i England, Frankrike och Italien. Han snuddade 
aven vid vad vikingarnas mote med Bysans betytt for Nordens krist
nande.56 

Yngve Brilioths bok om Hogmedeltiden ar val sammanhallen. Sjalvklart 
praglas arbetet av sin tids historiografiska forutsattningar. Nar Brilioth skrev 
hade Jean Leclercq annu inte inlett sin banbrytande nyorientering av stu
diet av den for-skolastiska teologin. lnte desto mindre star Brilioths arbete 
sig gatt. Det gav en gad grund att bygga vidare pa nar Brilioth i Lund skulle 
inleda sin nya stara studie av Svenska kyrkans historia fran 1284 till 15 21. 57 

Efter att ha avslutat sin del av Lindblads varldshistoria atergick Brilioth 
till sin Lutheroversattning som blivit liggande sedan 1918. Det var Arvid 

51 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 6 september 1927. 
52 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 27 oktober 1927, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 30 december 1927. 
53 Se fr.a. Brilioth 1932a, 155-244 och 323-382. 
54 Brilioth 1932a, 245-250. 
55 Brilioth 1932a, 58-92 och 296-322. 
56 Brilioth 1932a, 78-124. 
57 Vanligtvis forbises Brilioths arbete i Lindblads varldshistoria i diskussionen om hans in
sars i Abo, bl.a. darfor att Brilioths manuskript inte publicerades forran 1932. Gottfrid 
Carlsson hade blivit forsenad med sin del om senmedeltiden, som skulle inga i samma band 
som Brilioths studie. 
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Runestam som i mars 1927 vackt tanken att Brilioth skulle fullfolja sitt 
tidigare forsok att oversatta De Captivitate Babylonica.58 Under varen 1928 
slutforde han arbetet med text och kommentarer. Han hann med att lasa 
korrektur under hosten, innan han lamnade Aho for Lund. 59 

Yngve Brilioths Lutheroversattning praglas av samma klarhet och vardiga 
elegans som utmarker hans ovriga vetenskapliga produktion. 1 inledningen 
gav han en dramatisk bild av den polemiska situation vari Luther skrev sin 
stridsskrift. 60 1 teckningen av Luthers egna stallningstaganden forde Brili
oth vidare sin kritik av hur Luther i sin nattvardsteologi renodlat det latin
ska testamentum (testamente, sista vilja) som oversattning av det grekiska 
diathake (forbund) och darigenom frestats att framhalla nattvardens amin
nelsemotiv pa bekostnad av gemenskapsmotivet.61 

Brilioths lopande kommentarer till Luthers text ar av tva slag. Dels gjorde 
han tydligt vilka skriftstallen som Luther aberopade eller anspelade pa. Dar 
sa var befogat noterade han betydelseskillnader i den latinska bibeloversatt
ningen och den svenska kyrkobibeln. Dels tillfogade han uppgifter av histo
riskt intresse som bidrog till forstaelsen av Luthers text. Han betonade sar
skilt Luthers forhallande till Augustinus. 62 

Yngve Brilioth och Svenska kyrkans fornyelse 
Det var under ett viktigt skede for den finska kyrkan som Yngve Brilioth var 
professor i Abo. Han gjorde sig val fortrogen med bade finskt och finlands
svenskt kyrkoliv och formedlade intryck darav till den svenska kyrkodebat
ten.63 Han var ocksa uppskattad forelasare och predikant i saval Helsingfors 
somAbo.64 

Fran sin utsiktspunkt i Aho foljde Brilioth utvecklingen inom Svenska 
kyrkan pa ett satt som forstarkte den aktning som han vunnit under sin tid 
som docent i Uppsala. Han brevvaxlade med bl.a. Arthur Adell i Stjarnorp i 
Ostergotland. 

Efter en tid som aktiv ungkyrkoman hade Adells musikalitet fort honom 
vidare in i samtida liturgiska och kyrkomusikaliska stravanden. Paverkad av 
sin kollega och meningsfrande Knut Peters i Vastra Tollstad hade han blivit 

58 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 30 mars 1927. 
59 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 1 april och 26 november 
1928, och N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 18 november 1928. 
60 Brilioth 1928g, vi-xi. 
61 Brilioth 1928g, viii-ix. ]fr. idem 1926b, 165-167, och idem 1951a, 150-152. 
62 Brilioth 1928g, 166, 17 4 och 179. 
63 Vid sin installation som professor i Lund 6 februari 1929 forelaste Yngve Brilioth om 
"Finlands kyrkoskick". Se idem 1929a. 
64 Fina prov pa dessa insatser ges i Brilioth 1929b. 
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intresserad av att soka fornya den evangeliska tidegardstraditionen.65 Kon
takten mellan Yngve Brilioth och Arthur Adell stimulerades av a tt de bada 
tillhort Ostgôta nation. Dartill kom att Adell var gift med Malin Ribbing, 
en av Brita Soderbloms skolkamrater fran Uppsala.66 

Varen 1927 invigde Brilioth den svenske arkebiskopen i sina planer a tt 
tillsammans med Arthur Adell "forsôka ena en grupp praster kring ett ge
mensamt aktionsprogram". 67 Till den grupp som Brilioth syftade pa horde 
nagra av framtidsmannen inom Svenska kyrkan. 68 

Arthur Adell stod som vard for clet forsta motet med Brilioths grupp for 
kyrklig fornyelse, som mottes i Stjarnorp den 6-7 juli 1927. Enligt ôverens
kommelse hade Brilioth inbjudit personer som forvantades dela gruppens 
avsikter. Till denna krets horde bland andra Emil Liedgren, Elis Malme
strôm och Olle Nystedt.69 Pa kort varsel kunde ingen av dem delta.7° Adell 
sjalv inbjod Knut Peters, som hade lattare a tt gara sig ledig. 71 

1 en bilaga till inbjudningsbreven hade Yngve Brilioth preciserat grup
pens avsikter i nio punkter. Den forsta avsag ett rikare gudstjanstliv genom 
fornyat intrangande i kyrkans gemensamma arv. Det korresponderade med 
Brilioths liturgiska teologi och lag inte minst Arthur Adell varmt om 
hjartat. Foljande tre punkter diskuterade behovet av en forstarkning av 
kyrkomôtets stallning genom utvecklingen av nya organ pa stiftsniva och 
forverkligandet av sjalvstandig utredningskompetens for den centrala 
kyrkoledningen. Darpa foljde tva punkter som forordade en forstarkning av 
diakonatet som skulle tillerkannas vissa liturgiska funktioner. Salunda 
skulle kvinnliga diakoner fà ratt att predika. Punkterna sju och atta gaUde 
forbattringar av den praktiska prastutbildningen. Den sista punkten be
handlade ekumeniken elier "vardande av Svenska kyrkans internationella 
forbindelser un der havdande av dess historiska egenart". 72 

Aven om inte sa miinga av de inbjudna kom till Stjarnorp var Brilioth 
glad ôver ôverlaggningarna och deras resultat. 73 Sarskilt intresse hade agnats 

65 Kilstrom 1990, 159-161. 
66 Om Adell, se vidare K. Adell (utg.), 1980. 
67 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 1 mars 1927. 
68 Till den gruppen horde bl.a. Torsten Y sander och Bengt Jonzon. 
69 Efter att ha !art kanna Nathan Soderblom under sin studietid och som sekreterare i 
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse skrev Olle Nystedt 1931 en kort levnadsteckning av 
Nathan Soderblom. Den kom dock snart i skuggan av Tor Andraes forskarbiografi om sin 
larare. 
70 LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 4 juni och 27 juli 1927, samt GUB. 
E. Malmestroms brevsamling. Y. Brilioth till E. Malmestrom, 12 juni 1927, och 
O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 4 juni 1927. 
71 LSB. K. Peters arkiv. A. Adell till K. Peters, Annandag Pingst, 29 juni och 21 juli 1927.
Adell betonade att Brilioth var initiativtagare till de planerade overlaggningarna. 
72 Se bilaga till brev till Liedgren, Malmestrom och Nystedt. Skrivelsen reflekterar onskem:11 
som Brilioth inspirerats till i motet med den engelska Life and Liberty-rorelsen. 
73 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 27 juli 1927. 
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den forsta punkten i Brilioths PM. Hans nattvardsbok kom att paverka 
meningsutbytet om gudstjanstens fornyelse. 1 den gemensamma resolutio
nen fran motet framholls som en viktig angelagenhet att i nattvardsmassan, 
vid si dan av forlatelsemomentet, klarare uttryck ges at nattvarden , sasom 
mysterium, communion, offer och eucharisti". Vidare betonades vikten av 
"en fulltonig kristocentrisk forkunnelse" som vagvisare till nattvardsbordet. 
Sammankomsten i Stjarnorp framforde ocksa onskemalet att storre ut
rymme agnades fragan om en liturgisk kultur i den praktiska prastutbild
ningen. Pa stiftsniva skulle stiftsadjunkter anstallas for att pa biskopens 
uppdrag "genom personliga besok tillgodose forsamlingarnas beho v av allsi
dig forkunnelse".74 

For Adell och Peters gav samlingen i Stjarnorp inspiration till fortsatta 
anstrangningar att fornya den svenska tidegardstraditionen. For Yngve Bri
lioth var det mycket gladjande att de narvarande enades om att soka traffas 
igen kommande ar hos Torsten Ysander i Vange. Dar skulle intresset i forsta 
hand agnas de kyrkliga forfattningsfragorna, som fanns angivna i Brilioths 
PM.75 Fore Stjarnorpkonferensen hade Brilioth for ovrigt hallit foredrag 
om Svenska kyrkans forfattningsproblem vid stiftsmotet i Uppsala i juni 
1927.76 

For Brilioth kom overlaggningarna i Vange i augusti 1928 att bli ange
lagna av ett sarskilt skal. Nar Einar Billing hade blivit fortrogen med Brili
oths nattvardsteologi, forstod han att det inte var fraga om en strikt utlagg
ning av Luthers nattvardslara och stallde sig avvaktande. Billing var ocksa 
kritisk till det satt pa vilket Brilioth tillampat den allmankyrkliga inkarna
tionstanken redan i Tidernas konung.77 

Den teologiskt medvetne Vasterasbiskopen Einar Billing lat sig inte naja 
med dessa sakernas tillsdnd. Han tog det ungkyrkliga kamratmotet i Sig
tuna hosten 1927 som tillfalle till en uppgorelse. Brilioth a sin sida hade 
inte blivit svaret skyldig. Han menade att inkarnationen ar en nodvandig 
forutsattning for en sund kristologi och uttalade samtidigt viss reservation 
mot den tyske teologen Wilhelm Herrmanns paverkan pa samtida svensk 
teologi.78 Mot denna bakgrund ar det inte forvanande att Brilioth i brev till 

74 Se "Stjarnorpssammankomstens Programuttalande", i LSB. E. Liedgrens arkiv. 
75 LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth till E. Liedgren, 22 juli 1928, och K. Peters arkiv. 
Y. Brilioth till K. Peters, 14 juli 1928, samt GUB. E. Malmestrôms brevsamling. Y. Brilioth 
tillE. Malmestrôm, 23 juli 1928, och O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 
17 Juli 1928. 
76 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 12 och 22 mars samt 
3 april1927, och G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 mars 1927.- Se 
aven Brilioth 1928b, 1-6, och 1928d, 410-420. 
77 Aven Brilioths foredrag vid det kristna studentmôtet i Granna i slutet av juni 1927 ar ett 
representativt exempel pa hans satt att tillampa inkarnationstanken. Se darom Brilioth 
1927f, och idem 1929b, 136-152. Om inkarnationen, se sarskilt idem 1929b, 148-152. 
78 Se Brilioths version av kontroversen i LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth till E. Liedgren, 
29 september och 24 oktober 1927. 
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Gustaf Aulén intog en avvaktande ballning till vad han horde om Billings 
forsok att utveckla ett nytt kyrkoprogram. 79 

Nar Yngve Brilioths grupp mottes i Vange i augusti 1928 agde samtidigt 
en svensk-tysk teologkonferens rum i Uppsala.80 Ùverlaggningarna i Vange 
maste darfor anpassas till vad av Uppsalakonferensens program som intres
serade deltagarna i Brilioths grupp. Under ett samkvam hemma hos Edgar 
Reuterskiold fick Brilioth anledning att samtala ingaende med Einar Billing 
och delge honom resultatet av de pagaende samtalen i sin aktionsgrupp. 
Vidare kunde han ge sina intryck av kyrkliga forhallanden i Finland. Pa 
Brilioths inradan tog Billing kontakt med G.O. Rosenqvist for att fa ytter
ligare information.81 Det skulle fa konsekvenser for den sa kallade biskops
motionen till 1929 ars kyrkomote och dess efterspel. 

Under sin tid i Abo bidrog Brilioth aven till den svenska teologiska de
hatten som aktiv medlem i redaktionen for Svensk Teologisk Kvartalskrift. 
Det ar i sjalva verket mycket fa nummer under de fyra forsta argangarna 
som Brilioth inte medverkat i. Han agnade stort intresse at ekumeniska 
oversikter under rubriken "Fran den teologiska samtiden".82 

Nya ekumeniska uppdrag 
Professor Brilioth intresserade sig for ekumeniska forhallanden i Finland. 
Han kunde fordjupa de kontakter med finska kyrkoledare som han fick som 
ansvarig for Stockholmsmotets kansli. Han var ocksa en av dem som intro
ducerade biskop Headlam till Finska kyrkan. 

I april 1927 var Headlam inbjuden att balla Olaus Petri-forelasningar i 
Uppsala.83 Som biskop av Gloucester hade han fatt ansvaret for den angli
kanska kyrkans rad for kontakter med andra kyrkor. I samband darmed tog 
han tillfallet i akt att aven besoka de ovriga nordiska folkkyrkorna. 

Nathan Soderblom var biskop Headlam behjalplig med lampliga adressa
ter. Han inspirerade Alexi Lehtonen till att inbjuda Headlam att balla en 

79 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 20 juli 1928.- Vad saken gaUde 
var diskussionen om Svenska kyrkans framtidsvag efter det ekumeniska stormotet i Stock
holm i augusti 1925, dar Biiling sokt fordjupa det ungkyrkliga arvet med hansyn till en ny 
tids utmaningar. 
80 Se darom Appelqvist 1993, 20-21. 
81 UUB. Y. Brilioth tiii N. Soderblom, 23 augusti 1928. Soderblom var vid tillfallet i Tysk
land. Se aven LUB. E. Billings brevsamling. Y. Brilioth tillE. Billing, 18 oktober 1928, och 
ÂAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. E. Billing till G.O. Rosenqvist, 6 februari 1929.- Jfr 
Thidevall 2000, 81 och 95-97. 
82 Aulén har sjalv framhillit vilken avgorande roH Brilioth spelade for STK under sina ar i 
Abo och i Lund. Se t.ex. Aulén 1975a, 283-287, och idem 1975b, 4-5.- Under sin tid i 
Abo fortsatte Brilioth ocksa att ansvara for oversikter av anglikanskt kyrkoliv i Svenska 
kyrkans arsbok. 
83 LPL. A.C. Headlam's Papers, vol 2640. Brevvaxling meilan N. Soderblom och A.C. 
Headlam, 20 oktober 1926-5 maj 1927. 

88 



gastforelasning vid Helsingfors universitet. Biskop Gummerus i Tammer
fors skulle ta ansvaret for den kyrkliga delen av programmet, som om moj
ligt skulle inbegripa en kart visit hos arkebiskop Johansson i Abo.84 Tillsam
mans med Lehtonen skulle Brilioth inga i mottagningskommittén i Abo. 

Biskop Headlam var mycket belaten med si tt besok i Finland. 85 Ater i 
Gloucester skrev han till Soderblom: 

As 1 told you, our conversations in Finland were very satisfactory and, 1 hope, 
may lead to something in the future. 1 believe gradually, and especially if one 
does not hurry too much, a real unity such as would satisfy the severe critics 
will establish itself throughout the Scandinavian countries and in connection 
with England, but any great hurry or any attempt to force things would mean 
a throw back, and 1 think properly it will ultimately extend to Germany. 86 

Nar biskop Headlam gjorde sin nordiska resa 1927 var den forsta varlds
konferensen for Faith and Order i Lausanne nara forestiende. Nathan 
Soderblom var tidigt angelagen om att Yngve Brilioth skulle vara en av 
Svenska kyrkans representanter vid detta kyrkoteologiska stormote. 87 

Liksom i Stockholm 1925 praglades Faith and Order-konferensen i Lau
sanne av ett rikt gudstjanstliv, intensivt sektionsarbete kring olika teman 
och nagra spanningsfulla overlaggningar i plenum. Liksom under Stock
holmsmotet deltog ingen officiell representant fran den romersk-katolska 
kyrkan. Daremot hade manga delegater personliga erfarenheter av kyrko
unionsarbete bade i Vasterlandet och i Indien och Kina. Den samlande 
gestalten var den amerikansk-episkopale biskopen Charles Brent, som hade 
missionarserfarenhet fran Filippinerna. Aven han hyste forhoppningar om 
snabba landvinningar pa vag mot synlig kyrklig enhet. 

Mot denna bakgrund kom sektion sju, som behandlade clet kristna 
enhetsarbetets malsattning, att erbjuda sarskilda problem. Forutom Soder
blom ingick i sektionens ledning biskopen av Armagh, J. d'Avey, och Dr 
Otto Dibelius fran Berlin. lngen av de tre delade en mer avancerad syn pa 
organisk kyrkoenhet. Ej heller hade de egen erfarenhet av pagaende 

84 LPL. A.C. Headlam's Papers, vol. 2640. A. Lehtonen till A.C. Headlam, 30 mars 1927, 
och J. Gummerus till A.C. Headlam, 16 och 29 april1927. UUB. N. Soderbloms brevsam
ling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 26 april 1927, och LPL. A.C. Headlam's Papers. Vol. 
2640. Y. Brilioth till A.C. Headlam, 28 april1927. 
85 LPL. A.C. Headlam's Papers. Vol. 2640. A. Lehtonen till A.C. Headlam, 2 juni 1927, 
J. Gummerus till A.C. Headlam, 4 juni 1927, och Y. Brilioth till A.C. Headlam, 4 juni 
1927. 
86 UUB. N. Soderbloms brevsamling. A.C. Headlam till N. Sëderblom, 25 maj 1927. Se 
aven A.C Headlam till N. Soderblom, 31 oktober 1930.- Dessa brev ar viktiga i ljuset av 
den fortsatta ekumeniska utvecklingen, som lett till ëverenskommelse om nattvardsgemen
skap mellan den finska och engelska kyrkan 1935 och Borga-i:iverenskommelsen fran 1996 
mellan den engelska kyrkan och de lutherska folkkyrkorna i Norra Europa och Balticum. Se 
darom Furberg 2000, 79-81. 
87 UUB. N. Sëderbloms brevsamling. N. Sëderblom till R.W. Brown, 12 maj 1927, och 
Y. Brilioth till N. Sëderblom, 22 mars 1927. 
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kyrkounionsforhandlingar. Som ordforande i Svenska Kyrkans Mission 
kande den svenske arkebiskopen dock till pagaende kyrkliga enhetsstravan
den i Sydindien. 

Nar rapporten fran sektion sju presenterades for konferensen som helhet 
befanns den vara alltfor vag. Manga menade att den forordade en federativ 
syn pa kyrklig enhet, som inte minst fiera anglikaner ansag sig redan ha 
passerat. Rapporten aterremitterades darfor till sektionen. Den reviderades 
men vann inte kritikernas gillande vid den andra lasningen. Darfor over
lamnades den till en sarskild redaktionskommitté dar biskop Headlam var 
den starke mannen. 

Aven om Soderblom hogaktade Headlam hade han bestamda reservatio
ner mot den procedur som konferensledningen valde. Han sokte forgaves 
kampa for att rapporten i sin ursprungliga form skulle inga i konferenspro
tokollet. 88 Soderblom profilerade sig ocksa pa ett annat satt i Lausanne. 
Han gjorde sig till tolk for de lutherska deltagarna i konferensen och for
mulerade ett caveat till dem som ville paskynda stravan efter synlig enhet 
utan att ga narmare in pa skillnaderna mellan olika kyrkors trosuppfatt
ningar.89 

1 Lausanne deltog Yngve Brilioth i den sektion som behandlade sakra
menten. Han uppskattade tillfallet att fordjupa sina kontakter med orto
doxa deltagare.90 Brilioth tog aven stallning till den lutherska deklarationen. 
Han var overtygad om att Faith and Order's berattigade mal inte kunde nas 
om enhetsarbetet forcerades till men for en gedigen teologisk genomlysning 
av asiktsskillnader mellan kyrkotraditionerna. Samtidigt tillade han att 
skillnader kyrkotraditioner emellan inte bara var av konfessionell art. De 
reflekterade olikheter i fromhetstyp elier spiritualitet. Sadana skillnader 
gjorde sig gallande inte bara mellan utan aven inom olika kyrkosamfund. 1 
Soderbloms efterfoljd skiljde han mellan den profetiska och den mystisk
sakramentala fromhetstypen. Han sig fram mot en fortsatt ekumenisk 
dialog dar dessa tva skulle komma att berika varandra.91 Som svensk repre
sentant i Lausannerorelsens fortsattningskommitté skulle han komma att 
aktivt bidra till den dialogen. 

88 UUB. N. Soderbloms brevsamling. A.C. Headlam till N. Soderblom 13 september, 1 och 
4 november och 28 december 1927, och WCCA. R.W. Brown's Correspondence. 
A.C. Headlam till R.W. Brown, 25 augusti, 4 och 24 november och 19 december 1927.
Se aven den fina sammanfattningen i Tatlow 1953, 421-422. 
89 Se Tatlow 1953, 423, och Sundkler 1968, 409-411.- Likartade konfessionella marke
ringar gjordes av de grekisk-ortodoxa deltagarna, kvakarna och foretradare for europeiska 
reformerta kyrkor. 
90 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 13 augusti 1927, dar Brili
oth namner a tt han foredrog att "ga till grekernà' i stallet for att delta i sondagsgudstjansten 
i den reformerta katedralen i Lausanne, dar Nathan Soderblom predikade. Se vidare Brilioth 
1928e, 301, Karlstrom 1960, 48-52, och Persenius 1997, 112-118. 
91 Brilioth 1927b, 204-205. 
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Efter den kyrkoteologiska varldskonferensen i Lausanne kom Brilioths 
nasta stora ekumeniska utmaning, nar han inbjods a tt assistera N arhan 
Soderblom vid overlaggningar i Prag i augusti 1928. Dar sammantradde 
foretradare for World Alliance's administrations-kommitté och medlemmar 
i fortsattningskommittéerna for Life and Work och Faith and Order.92 

Dessa sammantraden forbises ofta i svensk ekumenik-historia. De ar emel
lertid grundlaggande, da de intensifierade de samtal om mojlig samverkan 
mellan de tre parallella ekumeniska rorelserna, som efter hand ledde till 
bildandet av Kyrkornas Varldsrad.93 

For Soderblom var besoket i Prag viktigt av olika skal. Nar World Alli
ance's gamle president, arkebiskop Davidson fran Canterbury, inte kunde 
delta ombads hans svenske kollega att halla den inledande gudstjansten. 94 

Under Life and Work-sammantradet meddelade Soderblom att han beslu
tat sig for att lamna ordforandeskapet for den europeiska sektionen till for
man for den tyske kyrkopresidenten Kapler.95 Efter hand skulle Soderblom 
vinna George Bell som president for den internationella fortsattningskom
mittén, som snart borjade kalla sig The Universal Council. Under Faith and 
Order-motet atog sig Soderblom det hedrande uppdraget att bli en av den 
kyrkoteologiska rorelsens vicepresidenter, vid sidan av Adolf Deissmann 
och arkebiskop German os. 96 

For Yngve Brilioths del innebar sammantradena i Prag att hans stallning 
som ledande svensk ekumen vid Nathan Soderbloms sida bekraftades. 1 
diskussionen om hur Lausanne-konferensen skulle utvarderas och hur Faith 
and Order-rorelsen skulle foras vidare gav han riktlinjer for vad vi idag 
skulle kalla ekumenisk metodologi. 97 

Till Lund 
Tillsattningen av Edvard Rodhes eftertradare som professor i praktisk teo
logi med kyrkoratt i Lund blev en langt utdragen affar. Den danske kyrko
historikern Valdemar Ammundsen tog god tid pa sig for att slutfora sitt 

92 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 27 april och 12 maj 
1928, och SEN:s samling, 629 B:l. A. Sjostedt till N. Soderblom, 6 augusti 1928, 
A. Sjostedt till Y. Brilioth, 7 augusti 1928, och Y. Brilioth till A. Sjostedt, 9 augusti 1928. 
93 Sundkler har nojt sig med att uppmarksamma fredsfragans behandling under World Alli
ance-motet, se idem 1968, 390. 
94 WCCA. World Alliance. Vol. VI. Minutes from World Alliance's Conference in Prague, 
August 1928. 
95 Y. Brilioth 1931d, 336-337. 
96 Tadow 1953, 425-426. - Markligt nog har Sundkler forbisett detta i idem 1968. 
97 WCCA. R.W. Brown's Correspondence, vol 23.4.002. R.W. Brown till Y. Brilioth, 
29 oktober 1928, Y. Brilioth till R.W. Brown, 16 november 1928, och R.W. Brown till 
Y. Brilioth, 3 december 1928. 
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uppdrag som sakkunnig. Till sist satte han Yngve Brilioth framst, aven om 
han menade att dennes produktion i huvudsak foll inom amnet kyrkohisto
ria.98 lnte forran i borjan av juni 1928 blev de sakkunnigas udatanden 
offendiga. 99 

Da forandrades laget snabbt. En av Brilioths huvudkonkurrenter, Edvard 
Leufvén, var sjuk och avled dagen efter offendiggorandet av udatandena. 
Leufvén hade placerats i forsta forslagsrum av Edvard Rodhes eftertradare i 
Uppsala, professor Gustaf Lizell. De ovriga tre sakkunniga hade satt Brili
oth framst. 100 

Nar den teologiska fakulteten i Lund sammantradde for forsta gangen 
efter sommaruppehallet, foljde den de sakkunnigas flertal och forcle upp 
Brilioth i clet forsta forslagsrummet. Vid samma tillfalle forordade fakulte
ten Efraim Briem som Edvard Lehmanns eftertradare pa professuren i teo
logiska prenotioner och teologisk encyklopedi. 101 

1 Abo kom beskedet fran fakulteten och darefter Kungl. Maj:ts fullmakt 
att mottas med lattnad. Yngve Brilioths sjunde termin hade praglats av vissa 
problem i forhallande till akademins rektor, Severin Johansson. Da Johan
nes Lindblom var tjansdedig for studier i Palestina uppeholl Brilioth deka
natet. Darmed fick han sjalv forbereda fragan om sin eftertradare i Abo. 
Med tanke pa lektor Simolins tidigare stallningstaganden och clet nagot 
frostiga forhallandet mellan denne och biskop von Bonsdorff i Borga horde 
sig Brilioth for om Lundadocenten Ernst Newman var intresserad av ett 
forordnande i Abo. 102 Da hade rektor Johansson agerat bakom Brilioths 
rygg for att pa nytt engagera Simolin. Denne skulle emellertid foredra att 
stanna i Helsingfors. Darmed kom Ernst Newman att tilltrada professuren 
i kyrkohistoria i Abo fran och med lasaret 1930/31.103 

Aven fragan om anslag till den praktiska ovningskursen och G.O. Rosen
qvists tillforordnande som professor i praktisk teologi blev segsliten. 104 Uni
versitetskansler Wrede tog emellertid stallning till forman for teologiska 
fakulteten och Rosenqvist. 105 

98 LUB. Teologiska fakultetens arkiv. Teologiska fakultetens prorokoll, 23 september 1928 
med V. Ammundsens utlatande som bilaga. 
99 Forutom Ammundsen ingick i sakkunnigkollegiet GustafLizell, Hjalmar Holmquist och 
Otto Holmdahl. 
100 Se G. Lizells utlatande, bilagt Teologiska fakultetens prorokoll, 29 september 1928, i 
LUB. 
101 LUB. Teologiska fakultetens protokoll, 23 september 1928. 
102 LUB. E. Newmans brevsarnling. Y. Brilioth till E. Newman, 23 september, 23 oktober 
och 11 november 1928. 
103 AACA. Teologiska fakultetens protokoll, 26 september, 28 oktober och 29 november 
1928, Konsisroriets protokoll, 29 september, 27 oktober och 15 december 1928, och AAB. 
R.A. Wredes brevsarnling. Y. Brilioth till R.A. Wrede, 8 november 1928. - Se vidare Abo 
Akademis program 1929/30-1930/31, och Nordstriim 1968, 200-201. 
104 AACA. Teologiska fakultetens prorokoll, 25 okrober 1928, med Brilioths skrivelse till 
Konsisrorium som bilaga. 
105 AACA. Konsistoriets protokoll, 27 november 1928. 
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Yngve Brilioths offendiga avsked fran Abo var hans predikan i juldagens 
hôgmassa i domkyrkan. Da kunde han med utgangspunkt fran profetorden 
i Jesajaboken om skottet fran lsais stam (jfr Jes. 11:1) kraftfullt utveckla 
tanken om hur inkarnationen ar den gammaltestamendiga profetians upp
fyllelse och det konkreta uttrycket for Guds karlek. 106 

106 Brilioth 1929b, 25-32. 
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KAPITEL6 

Professor och domprost i Lund 

Teologiskt generationsskifte i Lund 
Sedan Gustaf Aulén varen 1914 tilltratt professuren i dogmatik hade han 
alltmer framtratt som den starke mannen i den teologiska fakulteten i 
Lund. Hans satt att mejsla fram clet artegna for den allmanneliga kristna 
tron vackte allt vidare internationell uppmarksamhet efter forsta varlds
kriget. 

Ar 1924 eftertraddes professorn i erik, Magnus Pfannenstill, av den reli
gionsfilosofiskt medvetne Anders Nygren. Hans satt att renodla clet kristna 
grundmotivet och se hur clet kommit till uttryck under teologins historia 
forstarkte Lundateologin. Ar 1924 knôts aven Erling Eidem till fakulteten, 
fürst som tillfôrordnad professor i Nya Testamentets exegetik och fran 1928 
som ordinarie innehavare av tjansten. Generationsskiftet fortsatte nar 
Yngve Brilioth och Efraim Briem tilltradde sina tjanster 1929 och nar 
Johannes Lindblom aret darefter lamnade sina uppdrag i Abo till forman 
for professuren i Gamla Testamentets exegetik i Lund. 1 

Hosten 1931 utnamndes Erling Eidem till Svenska kyrkans arkebiskop 
efter Nathan Sôderblom. Han var teologiska fakultetens dekanus lasaret 
1931/32 och stannade i Lund under varterminen 1932. Han fôrordade som 
sin vikarie kyrkoherden i Bjôrklinge, docenten Hugo Odeberg. Nar tjans
ten utlystes var Odeberg ende sôkande. Han utnamndes till ordinarie pro
fessor den 1 oktober 1933. 

Under lasaret 1933/34 var Brilioth fakultetens dekanus. Han kande till 
Nathan Sôderbloms uppskattning av den originelle bibelforskaren Ode
berg och hade sjalv ôvervagt om inte denne vore lamplig eftertradare i Abo, 
i den handelse Johannes Lindblom foredrog att flytta till Lund? Efter hand 

1 Yngve Brilioth och Erling Eidem paverkade Lindblom att komma till Lund. Se LUB. 
J. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till J. Lindblom, 10 februari 1929. 
2 AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling, Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 1 september 1929. 
- Om Séiderbloms uppskattning av Odeberg, se Kronholm 1998,37-51. 
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skulle Brilioth omprova sin syn pa Odeberg av bade teologiska och poli
tiska skal. 3 

1 maj 1933 lamnade Gustaf Aulén Lund for att tilltrada som biskop i 
Strangnas. Darmed fick Brilioth ansvara for fakultetens handlaggning av 
fragan om innehavare av professuren i dogmatik. Efter vederborlig sakkun
niggranskning fick Ragnar Bring tjansten. Han hade disputerat for Aulén 
och tjanstgjorde som professor i Abo efter Torsten Bohlin. Som Lutherfors
kare i Auléns fotspar hade Ragnar Bring inga svarigheter att ge sitt bidrag 
till Lundateologin. Hans finska erfarenheter gav honom goda kontakter 
med Yngve Brilioth och Johannes Lindblom. Efter clet finska vinterkriget 
1939 skulle han dock gara andra geo-politiska bedomningar an Brilioth 
och Lindblom. 1938 tilltradde Hilding Pleijel som professor i kyrkohistoria 
efter Hjalmar Holmquist. Han och Brilioth samverkade i projektet Svenska 
kyrkans historia. 

Den praktiska teologins vetenskapliga uppgift 
Nar Yngve Brilioth den 6 februari 1929 installerades i sitt nya ambete, 
inledde han sin forelasning om Finlands kyrkoskick med nagra "program
matiska anmarkningar om den praktiska teologiens vetenskapliga uppgift 
och metod".4 Dessa overvaganden utvecklade han narmare i kritisk diskus
sion med tongivande tyska amnesforetradare. 

Brilioth tog avstand fran en teologiskt spekulativ, foreskrivande praktisk 
teologi. 1 stallet koncentrerade han sig pa sitt amnes empiriska bas och pa 
den praktiska teologins forhallande bade till andra vetenskapliga discipliner, 
fr.a. kyrkohistorien, och till clet aktuella kyrkolivet. Han uppfattade namli
gen sitt amne i kyrkovetenskapliga termer och fastslog: "Det liv, som hela 
den kristna kyrkan i nutiden lever ar foremalet for dess undersokning, och 
intet ringa foremai."5 

Nar Yngve Brilioth i detta sammanhang talade om den kristna kyrkan, 
tankte han inte i rent religionsvetenskapliga termer. Ej helier avsag han framst 
kyrkan som trosforemal. 1 stallet tillampade han sin inkarnationsteologi och 
sag kyrkan som en konkret religios-social storhet, dar evangeliet ar" den stadse 
kyrkoskapande faktorn". 6 1 detta stycke stad han den nya, av den dialektiska 

3 Om Odebergs politiska utveckling i Lund, se Lind 1982, 294-295, Gerhardsson 1994, 
94-95, Oredsson 1996, 28-29 och 113-117, och Kronholms forsok till genmale, se Kron
holm 1998, 60--64.- Odebergs vetenskapliga och politiska utveckling i Lund svarade inte 
mot Eidems forvantningar. 1 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:79. E. Eidem till Y. Brilioth, 9 juli 
1945, skrev Eidem: "Han [Odeberg] ar for mig en fullkomlig gata. Oerhort ledsamt att han 
utvecklats i denna riktning. Man tycker att han skulle haft mycket stora forutsattningar for 
en betydelsefull akademisk insats, och nu har allt blivit snedvridet och konstigt pa olika satt. 
Der ar ledsamt att man ej synes kunna gora nagot for honom." 
4 Brilioth 1929a, 99. 
5 Brilioth 1931b, 70. 
6 Brilioth 1931 b, 63 och 66. 
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teologin paverkade praktiska teologin nagot narmare an tidigare alternativ, 
som arbetade med ett narmast kulturprotestantiskt kyrkobegrepp.l 

1 sitt fortsatta arbete med att klarlagga den praktiska teologin som kyrko
vetenskap fordjupade Brilioth vad Paul Drews kallat "Kirchenkunde", som 
inte tillfullo tagits till vara inom amnet. Han uppfattade salunda studiet av 
ett lands religiosa geografi som en berattigad praktisk-teologisk uppgift och 
understrok att det ar viktigt i detta slags studium att ta hansyn till pafal
lande olikheter inom olika regioner, som betingas av skiftande historiska 
och/ eller an dra faktorer. 8 

Pa detta satt understrok Brilioth sambandet mellan kyrkohistorien och 
det praktisk-teologiska studiet av det konkreta kyrkolivet. Vad som skiljde 
de tva vetenskapliga disciplinerna at var inte nagon tidsgrans bakat, men val 
att den praktiska teologins sikte alltid maste vara vad som bidrar till forst:i
elsen av det nutida kyrkolivet. Detta forutsatte en koncentration i det histo
riska studiet inom den praktiska teologin till de historiska betingelserna for 
"den religiosa egenart, som i kyrkoforfattning, kult och 6vriga verksamhets
grenar strava att komma till uttryck".9 Brilioth gjorde ocksa klan att den 
praktiska teologin inte kunde begransas i sitt studium till en kyrkas institu
tionella uttrycksformer enbart. Den skulle ocksa soka klarlagga dess inne
hallsliga teologiska kannetecken. Han skulle med Nathan Soderblom ha 
kunnat saga att den praktiska teologin skall omfatta en kyrkas kropp och 
sjal. JO 

Med Yngve Brilioths kyrkovetenskapliga grepp framstod praktisk teologi 
som ett val sammanhallet amne. Det differentierades emellertid i studiet av 
olika specialomraden. Brilioth skiljde mellan foljande fern omraden: i/ sjalva 
kyrkokunskapen, ii/ liturgiken eller studiet av det kristna gudstjanstlivet, iii/ 
homiletiken eller studiet av predikans kannetecken och historia, iv/ kateke
tiken eller studiet av kyrkans kristendomsundervisning och v/ sjala
vardslaran. Il 

7 Se sarskilt Brilioth 1931b, 65 och 67, samt idem 1936b, 173-184. 
8 Brilioth 1931b, 70-71. 
9 Brilioth 1931b, 71. -Mot denna bakgrund framstar Brilioth 1926b som ett medvetet 
praktisk-teologiskt arbete. Han tog in der som grundbok i sitt amne i 1929 ars studiehand
bok for teologie studerande i Lund. Se Brilioth 1929c, 63-64. 
10 Der ar ralande att Yngve Brilioth i samband med den revision av teologiska fakultetens 
studiehandbok, som Kungl. Maj:ts stadga angaende teologiska examina av den 30 mars 
19 3 5 forutsatte, ersatte den havdvunna M. Schian, Grundriss der praktischen Theologie med 
sin egen Svensk kyrkokunskap som grundbok och inforde Soderblom 1916 som del av 
speciallitteraturen inom delamnet kyrkokunskap i kursfordringarna for teol.lic.-examen i 
praktisk teologi med kyrkoratt. Se vidare Brilioth 1936k. 
11 Der ar inte utan intresse att Yngve Brilioth redan i idem 1929c, tog in Arvid Runestams 
Psykoanalys och kristendom fran 1928, 2:a upplaga 1931, i kursen for Med berom godkand i 
praktisk-teologi med kyrkoratt. Vid revisionen av studiehandboken 1936, Brilioth 1936k, 
80-81 och 87, lat han Runestams arbete ansra till kursen for teol.lic.-examen, medan Arne 
Fjellbus Sjiilavard blev grundbok, och Eivind Berggravs Kropp och sjiil fick inga i kursen for 
hogre betyg. 
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Aven i sina reflektioner om den praktiska teologins metodik understrok 
Brilioth sambandet mellan sitt amne och kyrkohistorien. For att forsta den 
religiosa egenarten i olika kyrkor maste clet historiska studiet emellertid 
kompletteras genom att olika kyrkor ses i relation till varandra och blir 
foremal for jamforelse. 12 

Brilioth avvisade en ensidigt nationell elier konfessionell praktisk teologi. 
1 stallet understrok han clet ekumeniska perspektiv som han fann vara en 
nodvandig forutsattning for sin disciplin. 13 Hans bidrag till den teologiska 
fakultetens studiehandbok, som grundligt reviderats sedan 19 3 5 ars Kungl. 
Maj:ts stadga for teologiska examina tratt i kraft, visar hur han tillampade 
dessa principer i upplaggningen av sin akademiska undervisning i Lund. 14 

Undervisning och forskning 
Yngve Brilioth var angelagen a tt i sin undervisning och forskning halla den 
praktiska teologins vetenskapliga uppgift hogt. Samtidigt tog han i sin pla
nering hansyn till den aktuella kyrkliga utvecklingen. Aven om han skiljde 
klan mellan den akademiska undervisningens teoretiska karaktar och upp
laggningen av den praktiska prastutbildning som han ocksa ansvarade for, 
valde han amnen for sina forelasningar och seminarier som skulle ge nod
vandig bakgrund for kurserna inom den praktiska ovningskursen. 

Fran Abo forcle Brilioth med sig sitt tydligt liturgivetenskapliga intresse. 
Redan fran varterminen 1929 och tre terminer framat var en serie forelas
ningar om liturgik ett av hans huvudnummer. Ett annat var forelasningsse
rien "Prasten och forsamlingsarbetet". Till och med varterminen 1930 ga v 
han dessa serier parallellt. Foljande termin introducerade han en ny serie om 
Svenska kyrkans forfattningsproblem. 15 Det hangde samman med att han i 
och med denna termin inledde sitt arbete for att skapa en ny handbok i 
praktisk teologi i form av en svensk kyrkokunskap. 16 Efter att ha haft prasten 
och forsamlingsarbetèt som tema for sin andra forelasningsserie under lasaret 
1930/31, atergick han tillliturgiken som andra amne fran och med hostter
minen 1931. Under varterminen 1933 holl han seminarieovningar om Lau
rentius Petris kyrkoordning. 17 Under lasaret 1933/34 och hostterminen 1934 
agnade sig Brilioth at ett annat specialomrade inom sin disciplin. 1 seminarie-

12 Brilioth 1931b, 71. 
13 Brilioth 1931b, 71.- Redan i Brilioth 1929c, 63, har han lagt in idem 1922a i grundkur
sen i sitt amne. For teol.lic.-examen har han inom kyrkokunskapen tagit med ett sarskilt 
ekumeniskt alternativ med bl.a. material fran bade Stockbolmsmotet 1925 och Lausanne
konferensen tva ar senare. 
14 Brilioth 1929c, idem 1931a och idem 1936k.- Om Brilioths syn pa den praktiska teolo
gins vetenskapliga uppgift, se aven C.-G. Andrén 1996. 
15 Se Lunds universitets katalog, vt 1929-vt 1934 (1929-1934). 
16 ÂAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 20 december 1930. 
17 Se Lunds universitets katalog, vt 1929-vt 1933 (1929-1933). 

98 



form behandlade han namligen problem inom svensk psalmhistoria med 
anledning av pagaende forsok att revidera den Wallinska psalmboken. 18 

Darefter borjade Yngve Brilioth redovisa resultaten av sin nya prediko
historiska forskning. Predikans historia blev ett nytt st:iende tema i den 
akademiska undervisningen. 19 Hostterminen 1935 foredrog han engelskt 
kyrkoliv som amne for sina forelasningar, medan han fortsatte att behandla 
prediko-historiska problem i sina seminarier. 20 Sedan lat han variera aron es
valet for forelasningarna, samtidigt som han holl kvar predikans historia 
som det dominerande ternat for seminarieovningarna. Hostterminen 1937 
behandlade han ater liturgik i sin forelasningsserie, medan han under sin 
sista termin i Lund atergick till sitt andra gamla huvudamne, dvs. prasten 
och forsamlingsarbetet. 21 

I upplaggningen av den praktisk-teologiska ovningskursen byggde Brili
oth vidare pa den grund som lagts, nar Sam Stadener som kyrkoherde i 
S:t Peters kloster var engagerad i undervisningen. Tillsammans med 
G.O. Rosenqvist kunde han ocksa ta till vara erfarenheter fran Abo. Brili
oth gav varje termin inledande forelasningar i kateketik och homiletik, 
medan hans medarbetare hade ansvaret for de praktiska ovningarna. Semi
narielektorn Gustaf W Lindeberg agnade sig sarskilt at kateketiken. Sa 
langt mojligt sokte Brilioth vika nagon tid varje fredagseftermiddag under 
terminerna at liturgiska ovningar i domkyrkan. 22 

Larare i kyrkoratt vaxlade. Nagra terminer ansvarade Dick Helander for 
undervisningen.23 Sedan denne lamnat Lund for tjanst vid diakonissanstal
ten Ersta i Stockholm, engagerades bl.a. Sven Kjollerstrom. Efter avlagda 

18 Lunds universitets katalog, vt 1934 (1934).- Redan under hosten 1933 hade Yngve Brili
oth givit si tt seminarium psalmhistoriska uppgifter och diskurerat upplaggningen med Emil 
Liedgren. Se LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 1 juni och 18 december 
1933.- E. Liedgren, Den svenska psalmboken, som kom i sin femte upplaga 1929, ingick i 
grundkursen i praktisk teologi. Se Brilioth 1929c, 63. 
19 Lunds universitets katalog, ht 1934 (1934) och vt 1935 (1935). 
20 Lunds universitets katalog, ht 1935 (1935), 6. 
21 Lunds universitets katalog, vt 1938 (1938), 6. 
22 Av LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 26 december 1931 och 26 decem
ber 1932, framgar hur allvarligt Brilioth tagit pa sin dubbla uppgift att bade sjalv predika 
och undervisa prastkandidater i homiletik. Harald Tigerstrom minns vilket intryck det gjort 
att hora att Brilioth sjalv kunde bekanna att han battre ville beharska predikans konst. - I 
fraga om ovningar i liturgisk lasning kunde Brilioth forlita sig till sin vice pastor Arthur 
Adell. Denne hade egna frivilliga ovningar i gregorianik for intresserade prastkandidater. Se 
t.ex. Pehr Edwall i K. Adell (utg.) 1980, 23. - Se aven det uppskattande portrattet av 
Brilioth som 'praktarlarare' i Rosenberg 1992, 57-61. 
23 Jfr ÂAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 2 februari, 
3 och 19 mars, 8 maj, 1 november 1929, och 31 och 10 november 1930.- Helander fick 
docentforordnande varterminen 1932. Se darom LUB. Teologiska fakultetens protokoll, 
15 september, 7 oktober, med Brilioths tillstyrkan bilagd, 1 och 21 november 1931. I sin 
kommentar i UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 1 november 
1931, sager Brilioth att Helander "ville sa garna''. - Helander tilltradde forestandartjansten 
for Ersta Diakonissanstalt i Stockholm under 1936. 

99 



prov samlades studenter och larare till hôgtidlig nattvardsgang i domkyr
kan.24 Programmet fullfoljdes utan stôrre forandringar sedan 1935 ars 
stadga for teologiska examina tratt i kraft. Den gav dock lararna for olika 
delkurser ansvar for examinationen pa respektive avsnitt. 25 

Efter nagra ar i Lund gjorde det praktisk-teologiska forkarseminariet 
anspriik pa allt storre del av Brilioths tid. Ventileringen av Erik Petzalls 
predikohistoriska avhandling varterminen 19 36 hl ev val inte helt lyckad. 
Fakultetsopponenten, Sven Kjollerstrom, som disputerat aret innan pa en 
avhandling om striden om kalvinismen under Erik XIV, var skarp i sin 
genomgang. 1 slutet av hostterminen foljande ar ventilerade Karl Johan 
Johansson sin avhandling om den svenska sockensjalvstyrelsen. Ej helier 
den avhandlingen var problemfri. lnte desto mindre kunde Johansson i 
september 1938 avlagga lararprov infor fakulteten. 26 

Samtidigt som Yngve Brilioth un der varen 1929 satte sig in i vad tjansten 
kravde inom fakulteten, domkyrkoforsamlingen och stiftet, inbjods han att 
medverka i firandet av 400-arsminnet av det reformationshistoriskt viktiga 
motet i Orebro vid kyndelsmassotid 1529. Efter samriid med G.O. Rosen
qvist kun de han belysa vilka nedslag som 0 laus Petris reformerade massord
ning gjort under reformationsskedet i FinlandY Under hosten 1929 utkom 
Brilioths andra samling tai och predikningar. Den illustrerar hans finska 
kontakter samtidigt som den dokumenterar hur han som forkunnare motte 
sin nya forsamling i Lund. 28 

Brilioth drogs ocksa in i forberedelserna for Ansgarsjubileet 1930. Visser
ligen maste han avvisa Nathan Soderbloms uppdrag a tt skriva ett storre arbete 
om Ansgar, sedan Gunnar Rudberg utkommit med sin nya oversattning av 
VitaAnsgarii. 29 Han nojde sig med en mer popular reproduktion av Ansgars
vitan, som in te stamde overens med Lauritz Weibulls kritiska kallanalys. 30 

24 AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 2 februari, 3 och 
19 mars och 8 maj 1929.- Se aven "Kristusbrev", skriftermal vid de praktiska ovningarnas 
avslutning i Lunds domkyrka den 11 december 1931, i Brilioth 1943c, 153-157. 
25 Se utdrag ur 1935 ars examensstadga i teologiska fakultetens studiehandledning 1936, 
18-19. 
26 Carl-Gustaf Andrén, Lund, har vanligen givit mig denna uppgift. 
27 Brilioth 1929d, 137-148, och AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till 
G.O. Rosenqvist, 8 och 29 maj 1929.- Om Orebromotet 1929, se vidare under rubriken 
"Fran den 'eologiska samtiden" i STK (5) 1929, 268-270. 
28 Se fr.a. Brilioths intradespredikan i Lunds domkyrka, 3 februari 1929, med ternat "Den 
osynliges synlighet", i idem 1929b, 42-48. 
29 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 30 oktober 1929. -
Brilioth ar mycket erkannsam om Rudbergs oversattning fran 1926. Dock reser han vissa 
invandningar mot N. Ahnlunds inledning. I brev till G. Rudberg, 15 oktober 1926, i UUB. 
G. Rudbergs brevsamling, skriver Brilioth att han kan "aldrig tro, att kristendomen i Birka 
gatt ut sig till den grad, som man ofta antar - medan dock den frisiska handelsforbindelsen 
fortfarit". Se aven Brilioth 1948a, 17. 
30 Brilioth 1930b.- Weibulls syn pa Ansgar framgar fr.a. i idem i Scandia (14) 1941, om
tryckt i Weibull1948, 176-189. 
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Brilioths viktigaste vetenskapliga arbete i Lund fore Svensk kyrkokunskap 
var hans tolkning av Nathan Soderbloms insats som ekumenisk pionjar. 
Efter den svenske arkebiskopens dod den 12 juli 1931 blev det Brilioths 
uppgift att teckna Soderbloms ekumeniska garning i den stara minnesbok 
som Nils Karlstrom redigerade. 31 Denna studie ar det forsta grundlaggande 
ekumenik-historiska arbetet pa svenska.32 

1 teckningen av forutsattningarna for Soderbloms samkristna engage
mang lade Yngve Brilioth vikt vid den svenske arkebiskopens forhallandevis 
tidiga kontakter med den engelska kyrkan, nagot som aven praglade hans 
syn pa evangelisk katolicitet. 33 Brilioth sammanfattade den utveckling som 
under forsta varldskriget och darefter ledde till Stockholmsmotet 1925. Han 
gick aven in pa den kritik som Soderbloms konferensplaner hade matt inom 
vissa lutherska kretsar.34 Daremot behandlade han inte narmare forhallandet 
mellan den framvaxande Life and Work-rorelsen och det panprotestantiska 
varldsforbund som bl.a. Magnus Pfannenstill var en av ledarna for. 

1 stallet for att summera Nathan Soderbloms stara dokumentsamling om 
Stockholmsmotet illustrerade Brilioth hur den svenske arkebiskopens 
karisma medverkade till att konferensen halls samman. Nar han bestamde 
vad konferensen betytt for Soderblom sjalv, stannade han vid tre huvudord: 
bonhorelse, gava, under. Som konkret illustration tecknade han den stara 
nattvardsgudstjansten i Engelbrektskyrkan under konferensens forsta son
dag. "Har var motets innerligaste ogonblick. Rikare har ekumeniskt kyrko
liv icke gjorts levande pa arhundraden."35 

1 sin oversikt av utvecklingen efter Stockholm 1925 betonade Brilioth att 
de ekumeniska rorelserna Life and Work och Faith and Order lapte parai
leUt och kompletterade varandra. 36 Han lade ocksa vikt vid Soderbloms roll 
i utvecklingen av den vaxande gemenskapen mellan de nordiska folkkyr
korna.37 

Yngve Brilioths framsta vetenskapliga arbete under hans tid som professor 
i Lund var emellertid Svensk kyrkokunskap fran 1933. Nar han orienterade 

31 Brilioth 1931d. Se darom bl.a. DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till 
J. N0rregaard, 7 september 1931 och 28 december 1931.- Brilioth skrev aven en biografisk 
inledning till den engelska utgavan av Gifford-forelasningarna. Dar snuddade han vid sina 
tidiga kontakter med den svenske arkebiskopen framst i samband med tva studentaftnar i 
Stabby prastgard. Se vidare Brilioth 1933d. 
32 Brilioth har haft mojlighet att konsultera Nils Karlstrom, som inlett sitt avhandlingsar
bete om Stockholmsmotets forutsattningar. UUB. N. Karlstroms brevsamling, 409 A:2. 
Y. Brilioth till N. Karlstrom, 27 augusti, 15 september, 1, 3 och 11 oktober samt 6 och 
14 november 1931. 
33 Brilioth 1931d, 277-282 och 296-297. 
34 Ibid., 316-320. 
35 Ibid., 332-333, med citat fran ibid., 333. -Se aven G. Rosendals beskrivning av den 
ekumeniska nattvardsgudstjansten i Engelbrektskyrkan i idem 1961, 113-115. 
36 Brilioth 1931d, 335-344, dar Brilioth dock forbigar att Soderblom valdes till en av Faith 
and Order's vice-presidenter vid overlaggningarna i Prag 1928. 
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sig i si tt nya amne sag han snart att en av hans viktigaste uppgifter skulle bli 
att skriva en stôrre grundbok i praktisk teologi i form av en svensk kyrko
kunskap.38 Under hostterminen 1930 borjade han projektera detta arbete, 
samtidigt som han val de Svenska kyrkans forfattningsproblem som amne for 
sina forelasningar. 39 Foljande vartermin hade han kommit igang med en 
inledande kyrkogeografisk ôversikt, nar han mast lagga arbetet at sidan for 
att skriva sin studie av Nathan Soderbloms ekumeniska garning. 

For att forsta bakgrunden till Svensk kyrkokunskap, som blev "for lang tid 
standardverket i det amne han da var professor i", maste vi aven aterknyta 
till fragan om Yngve Brilioths hallning till Einar Billing och biskopsmotio
nen vid 1929 ars kyrkomôte om fritt uttrade ur Svenska kyrkan. lnfor biskop 
Rodhes resa till detta kyrkomôte sande Brilioth foljande halsning: "Halsa 
Dominus Arosiensis kring vars banér alla kyrkans vanner bor samlas."40 

Brilioth blev ej heller alltfor besviken nar han horde hur biskopsmotio
nen hanterats av kyrkomôtets majoritet.41 Nar han darefter fick ett eget 
exemplar av Einar Billings Den svenska folkkyrkan med en mer fullstandig 
teckning av "den religiost motiverade folkkyrkan" och dess uppgift i en ny 
tid, anfortrodde han Billing att han fann detta arbete ovarderligt. Det var en 
nytolkning av folkkyrkan for en ny generation. 42 

Aven om 1929 ars kyrkomote bitradde biskopsmotionen, Iedde detta 
inte till nagon atgard fran ecklesiastikminister Stadeners och regeringens 
sida. 1 stallet fullfoljde regeringen tidigare utredningsarbete om en ny for
samlingsstyrelselag och om nya bestammelser om forhallandet mellan folk
skolan och kyrkan. Som ecklesiastikminister satsade Sam Stadener pa sitt 
eget forslag till ny ecklesiastik bostallsordning. 43 

Nathan Soderblom gav dock inte slaget forlorat. lnfor sitt sista allmanna 
kyrkliga môte varen 1931 gav han Yngve Brilioth i uppdrag att fora vidare 
perspektiven fran biskopsmotionen i ett foredrag om kyrkoforfattning och 
kyrkoliv. 1 foredraget kontrasterade Brilioth biskopsmotionens vision av 
folkkyrkan som en folkrorelse mot den tendens till kommunalisering av 
Svenska kyrkan som kom till uttryck i 1930 ars lag om forsamlingsstyrelse. 
Hans framsta angelagenhet var att praster och forsamlingar skulle garas 

37 Brilioth 1931d, 344-345. - Om Soderbloms forhallande till Finland, se S. Runestam 
2000, 14 och 17-18.- Vid 1936 ars revision av teologiska fakultetens studiehandbok tog 
Brilioth in sin studie av Nathan Soderbloms ekumeniska garning i kursavsnittet kyrkokun
skap i teol.lic.-kursen. Se Brilioth 1936k, 83. 
38 AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 20 december 1930. 
39 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, Ungfredagen 1931. 
40 LUB. E.M. Rodhes brevsamling. Y. Brilioth till E.M. Rodhe, 12 augusti 1929. 
41 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 november 1929.- Om 
kyrkomotets behandling av biskopsmotionen, se vidare Thidevall 2000, 124-156. 
42 Billing 1930 och LUB. E. Billings brevsamling, Y. Brilioth tillE. Billing, 6 oktober 1930. 
- Brilioths brev ar viktigt for forsraelsen av Brilioths kommentar om sitt forhallande till 
ungkyrkororelsen i Herdabrev till Viixjo stift. Idem 1938, 33. 
43 Se darom C. Nilsson 1964 och Thidevall2000, 222-246. 
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medvetna om att den nya forsamlingsstyrelselagen stallde kyrkan infôr den 
nya utmaning som lag i uppgiften att garantera att kyrkligt aktiva fick sate 
och stamma i kyrkofullmaktige och kyrkorad. 44 1 detta stycke gick han 
langre an sin egen biskop.45 

Efter detta foredrag och efter att ha slutfôrt sin studie av Nathan Sôder
bloms ekumeniska garning gav Brilioth under 1932 foretrade at arbetet med 
sin praktisk-teologiska handbok. Hans plan var att kunna presentera ett 
tryckfardigt manuskript innan han sommaren foljande ar skulle atervanda 
till England. Dels skulle han forelasa i London i samband med Oxfordrôrel
sens 100-arsjubileum, dels skulle han motta hedersdoktorat i Oxford.46 

Denna plan hall i stort sett. Efter aterkomsten fran England i augusti 1933 
fick Brilioth slutredigera vissa resterande partier och lasa korrektur, innan 
produktionen nagot forsenades pa tryckeriet. Svensk kyrkokunskap kunde tas 
i bruk i undervisningen under 1934.47 

Svensk kyrkokunskap visar ôvertygande hur Yngve Brilioth uppfattade sin 
uppgift som en vetenskapligt arbetande praktisk teolog, som fôrenade histo
risk forskning med god fortrogenhet med vad som praglade clet aktuella 
kyrkolivet. Han tillampade Einar Billings syn pa Svenska kyrkans sjalvstan
diga karaktar som religiôst motiverad folkkyrka. 48 Han lade samtidigt vikt 
vid de vaxlande kyrkliga forhallandena i olika delar av landet. Darfôr in
ledde han sin genomgang med en kyrkogeografisk ôversikt.49 Vid denna 
tidpunkt fann sig Brilioth foranlaten att kritiskt notera hur en viss utform
ning av kyrkosynen, clet nyprotestantiska synsattet, latt erbjôd teoretiska 
forutsattningar for den nya kyrkopolitiken i Hiders Tyskland. 50 

Mot denna bakgrund utvecklade han clet grundlaggande ternat "kyrka, 
folk och stat", innan han i tio val sammanhallna kapitel bade historiskt och 
principiellt framlade sin syn pa karaktaristiska delfragor inom sitt stora 
amne. Han gick fran lokalfôrsamlingens och forsamlingsprastens niva via 
stiftsorganisationen och stiftsledningen till kyrkans centrala styrelse. Avslut
ningsvis vidgade han perspektivet och behandlade Svenska kyrkans atagan
den i mission och internationell ekumenik. 

44 Brilioth 1931c och UUB. N. Soderbloms brevsamling, Y. Brilioth till N. Soderblom, 
29 januari 1931, och G. Rudbergs brevsamling, L:lngfredagen 1931.- Om Brilioths fore
drag vid allmanna kyrkliga motet 1931c, ibid., 215-217. Brilioths foredrag uppmarksam
mas aven i Hessler 1964, 244. 
45 I brev tillE. Eidem, 20 juli 1933, i ULA. E. Eidems arkiv, C 1:8, delger Rodhe sin kritik 
av Brilioths "krav p:l 'kyrklig observans' for kyrkor:ldsledamoter, nar det gallde den nya 
!agen for forsamlingsstyrelse". 
46 ÂAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 4 maj 1933. 
47 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 3 september och 7 decem
ber 1933.- I samband med 1936 ars revision av teologiska fakultetens studieordning upp
fordes Svensk kyrkokunskap som grundbok i praktisk teologi. Se Brilioth 1936k, 80. 
48 Brilioth 1933a, med referens till biskopsmotionen 1929, ibid., 109. Jfr idem 1946a, 116. 
49 Brilioth 1933a, 16-50, och idem 1946a, 20-57. 
50 Brilioth 1933a, 54-55. 
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Det var kannaren av den svenska medeltidskyrkan som forcle pennan. 
Brilioth var salunda manom att framhalla kontinuiteten fran den uppsali
ensiska kyrkoprovinsen under medeltiden, via reformationstidens nyorien
tering och stormaktstidens rikskyrka till sin egen tids religiost motiverade 
folkkyrka, som bar spar av 1800-talets uppluckring av det kristna enhets
samhallet samt av det demokratiska genombrottet under 1900-talet. Som 
komplement till sin tidigare kyrkohistoriska produktion gick han djupare 
in i utvecklingen av de kyrkliga forfattningsfragorna- fran Laurentius Petris 
kyrkoordning via 1686 ars kyrkolag fram till sin egen tids kyrkorattsliga 
innovation er. 

Yngve Brilioth sag Svenska kyrkan som en gren av den allmanneliga kyr
kan, som i vart land fàtt sin sarpraglade utgestaltning. Med sin inkarnations
teologi sag han den allmanneliga kyrkan vara en del av sjalva det kristna 
budskapet och saledes ett trosforemal. For Brilioth betydde detta dock ej att 
kyrkan bara ar nagot hinsides. Hon ar en gemenskap har och nu, som ime 
begransas i tid och rum. 1 detta stycke korresponderar kyrkan med Guds 
uppenbarelse i Kristus. Brilioth utvecklade detta perspektiv narmare. A ena 
sidan avgransade han sitt eget kyrkotankande fran samtidens romersk
katolska uppfattning, som oproblematiskt identifierade den allmanneliga 
kyrkan med den egna trostraditionen. A den andra sidan avgransade han sig 
fran den tyska ny-protestantiska uppfattningen, som radikalt skiljde mellan 
kyrkan uppfattad som "Andens fria verksamhet genom de manniskor, den 
tar i sin tjanst" och fran det empiriska samfundets forfattningsfragor, som 
sags vara nagot enbart stats- eller offentligrattsligt. 51 Hans positionsbestam
ning korresponderade val med Nathan Soderbloms kontrastering av evan
gelisk katolicitet, som han uppfattade vara inkarnationalistisk, mot dels ett 
strikt institutionalistiskt kyrkotankande, dels en mer spiritualiserande 
kyrkosyn.52 Saval den fasta institutionen som den fria anden ryms i hans 
kyrkosyn, men ingendera fàr overbetonas eller ta overhanden. 

Brilioth hade inga principiella invandningar mot att vissa kyrkliga for
fattningsfragor efter reformationen losts i nara samspel mellan kyrkan och 
statsmakten. Han framholl dock kyrkans sjalvstandiga idemitet och avvi
sade talet om statskyrka for Svenska kyrkans vidkommande. Aven kyrkans 
forhallande till staten skulle provas kritiskt med hansyn till vad som hast 
framjade gemenskapen kring Ord och Sakrament. 

Dessa perspektiv praglade Brilioths syn pa Svenska kyrkans medlemmar. 
Som foretradare for den religiost motiverade folkkyrkan talade han om 
medlemmar av mycket olika slag, alltifran sjalva nattvardsforsamlingen till 
den vaxande skaran adopta medlemmar "sadana som utan a tt uttrada fak
tiskt tillhora ett annat religionssamfund". Han menade a tt "denna skenbart 

51 Brilioth 1933a, 7-8 och 51-53. Jfr idem 1946a, 9-10 och 58-60. 
52 Se senast Hallencreutz 2000, 40-43. 
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orimliga gradering forlorar principiellt sin orimlighet, om man konsekvent 
anlagger clet dynamiska kyrkobegreppet". 53 

Genom sin starka betoning av kyrkan som en kvalificerad gemenskap 
kring Ord och Sakrament kunde Yngve Brilioth ocksa fora vidare Martin 
Luthers tal om clet allmanna prastadomet, om an Brilioth aven i Svensk 
kyrkokunskap gick langre i synen pa aktivt forsamlingsengagemang for for
troendevalda enlig 1930 ars forsamlingsstyrelselag. 54 Mot denna bakgrund 
utvecklade han sin egen syn pa prastambetet. Ocksa harvidlag kom hans 
funktionella syn pa organisations- och ordningsfragor till uttryck. Han 
stallde ambetet i relation till vad som betjanar Ordets forkunnelse och 
Sakramentens forvaltning. Han hoU biskopsambetet hogt och lade vikt vid 
prastens vigning till sitt ambete av biskopen. Vigningen "framhaver prast
ambetets betydelse av ett ovanefter, av kyrkans Herre genom dess dartill 
sarskilt forordnade tjanare givet uppdrag" .55 Med hanvisning till traditions
skal avvisade han ordination av kvinnor till prastambetet. 56 

Svensk kyrkokunskap blev val mottagen. Edvard Rodhes recension i STK 
ar av lardomshistoriskt intresse. Han framholl att Brilioth fort vidare den 
kyrkovetenskapliga ansats som Rodhe sjalv introducerat under sin tid som 
aktiv akademiker.57 Aven Gunnar Rosendal var mycket uppskattande nar 
han anmalde Brilioths arbete i Sydsvenska Dagbladet.58 

Efter att ha slutfort sitt praktisk-teologiska standardverk fortsatte Yngve 
Brilioth med en specialundersokning av den svenska domkapitelsorganisa
tionen. Uppgiften hade sin grund i en bestallning av den nye ecklesiastik
ministern Arthur Engberg, som ville fora diskussionen om domkapitlens 
sammansattning och uppgift vid de senaste kyrkomotena till ett slut som 
overensstamde med den nya forsamlingsstyrelselagen. 1 en promemoria 
forcle Brilioth vidare sin framstallning om domkapitlen i Svensk Kyrkokun
skap genom att narmare analysera diskussionen fran 1914 om en omorgani
sation av stiftsstyrelsen. 59 Vid en jamforelse mellan de svenska domkapitlen 
och motsvarande institutioner i andra kyrkor fann han inte ovantat att 
"Finlands kyrka erbjuder clet intressantaste exemplet pa en domkapitels
institution av liknande slag som den svenska''.6° For framtida oversyn 

53 Brilioth 1933a, 109-110. Jfr idem 1946a, 117. 
54 Brilioth 1933a, 134-136. Jfr idem 1946a, 141-143. 
55 Brilioth 1933a, 149. Jfr idem 1946a, 159. 
56 Brilioth 1933a, 146. Jfr idem 1946a, 157, dar Brilioth ytterligare accentuerar sitt ekume
niska argument. 
57 E.M. Rodhe 1935b, 182-188. 
58 G. Rosendal. i Sydsvenska Dagbladet, 30 januari 1934. - Det ar pafallande att bade Rag
nar Persenius, som klart sett Brilioths mellanstallning mellan det han kallar Aulén- resp. 
Runestam-linjen i den kyrkoteologiska diskussionen om Kyrkans identitet, och Sven Thide
vall, som behandlat Brilioths engagemang fore och efter biskopsmotionen till 1929 ars 
kyrkomote, har nojt sig med att bygga pa den andra upplagan av Svensk kyrkokunskap fran 
1946. Se Persenius 1987, 114-118, och idem 1997, 96-100, och Thidevall2000, 270. 
59 Brilioth 1933a, 330-344, och idem 1934b, 1-14. 
60 Brilioth 19 34b, 1 7. 
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anforde han foljande tre fragor som kravde sarskild uppmarksamhet, namli
gen i/ hur sambandet mellan kyrka och skola skulle tas till vara om domka
pidets sammansattning breddades, ii/ hur domkapitlen skulle tillforsakras 
juridisk och administrativ expertis och iii/ hur prasterskapet och lekmannen 
skulle bli representerade i stiftsstyrelsen.61 Engberg fann Brilioths utredning 
konstruktiv och tillsatte under hosten 1934 en ny domkapitelsutredning 
med Brilioth som ordforande. 

Under de kommande tva aren publicerade Yngve Brilioth tva mindre 
arbeten av direkt praktisk-teologiskt intresse. Det forsta var bearbetningen av 
gastforelasningarna i England sommaren 1933 om forhallandet mellan den 
anglikanska evangelikalismen och Oxfordrorelsen. 62 Det andra ar den sam
ling foredrag och predikningar som utkom 1935 med titeln Kyrkokristendom. 
1 den volymen tillampade Brilioth den kyrkosyn som han utvecklat i Svensk 
kyrkokunskap som ett kritiskt instrument att narma sig de nya fragor som 
vackts av kommunismens och fascistiska rorelsers frammarsch i Euro pa. 63 

Vaxande ansvar for Svensk Teologisk Kvartalskrift 
Yngve Brilioths insats som praktisk teolog i Lund blir annu mer respekt
ingivande, nar vi tar hansyn till det vaxande ansvar for Svensk Teologisk 
Kvartalskrift som han atog sig sedan han flyttat till Lund. Han utvecklade 
sin syn pa den egna disciplinens vetenskapliga uppgift i kvartalstidskriften64 

och fortsatte att under rubriken Fran den teologiska samtiden kommentera 
den internationella ekumeniska utvecklingen, som fran 1933 tvingade fram 
allt tydligare stallningstaganden mot nazismen och den nya tyska rikskyr kan. 

1 detta stycke kunde Brilioth rakna med medverkan fran Anders 
Nygren. Redan den 29 oktober 1933 foreslog Brilioth i brev till Gustaf 
Aulén i Strangnas att Nygren skulle delge sina kritiska intryck av den 
kyrkopolitiska situationen i Tyskland efter Hitlers Machtübernahme.65 

61 Ibid., 23-42. 
62 Brilioth 1934a. 
63 Brilioth 1935a. Se sarskilt foredraget "Isolering och gemenskap i kyrkans !iv", ibid., 152-
174, som forst publicerades i STK(lO) 1934, 357-370. 
64 Brilioth 193lb, idem 1936b och idem 1937. 
65 Nygren 1934a, 152-164.- Om bakgrunden for Nygrens engagemang, som var ett upp
drag av Svenska Ekumeniska Namnden pa Eidems forslag, se ULA. E. Eidems arkiv. C 1:3. 
Y. Brilioth tillE. Eidem, 4 november 1933, och LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Aulén, 4 juli 1933, dar Brilioth i diskussion om kommande nummer av STKframhaller: 
"Âven vore det val pa sin plats att saga nagot om den kyrkliga kursen i Tyskland, fast det 
kanske inte ar sa latt att fà tag i nagon som kan gora det pa en gang korrekt och taktfullt." 
Den 29 oktober 1933, meddelar Brilioth: "Anders har aterkommit fran Tyskland och avser 
skriva om det kyrkliga laget." - Under rubriken "Fran den teologiska samtiden" i STK (8) 
1932, 262-263, ges aven en kort rapport fran den forsta akademiska kursen vid Sonders
hausen, dar Aulén, Nygren och Runestam medverkat. Ocksa darefter uppmarksammades de 
internationella akademiska kurserna vid Sondershausen, t.ex. i STK (11) 1935, 275-276. 
Dar noteras Erling Eidems inledningspredikan och Gustaf Auléns foredrag. 
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Under nagra veckor varen 1934 bitradde Nygren kyrkoherden i den 
svenska Victoriaforsarnlingen i Berlin, Birger Forell, i bevakningen av den 
fortsatta kyrkliga utvecklingen i Tyskland. Nar Nygren aterkorn utgav 
han bl.a. Den tyska kyrkostriden och redovisade sina intryck i kvartalstid
skriften. 66 

Brilioths engagernang i Svensk Teologisk Kvartalskrift illustrerar hans rnel
lanstallning rnellan den tongivande Lundateologin och foretradare for den 
teologiska fakulteten i Uppsala, fr.a. Arvid Runestarn.67 Under sin tid i Abo 
hade Yngve Brilioth fritt kunnat utveckla sina kontakter rned bade Gustaf 
Aulén och Arvid Runestarn. Det fortsatte han rned sedan han flyttat till 
Lund. Dar korn han ernellertid geografiskt narrnare Aulén, vilket paverkade 
balansen i redaktionen till Runestarns nackdel. Problernet blev mer patag
ligt nar accentskillnaderna allt tydligare gick i dagen rnellan de s.k. Lunda
broderna, fr.a. Aulén och Nygren - och Uppsalateologerna, fr.a. Arvid 
Runestarn och Torsten Bohlin. 

Lager blev akut under ar 1932, nar Gustaf Aulén lat Anders Nygren
Runestarn och Brilioth ovetande- i STK presentera en nedgorande kritik av 
Harald Eklunds docentavhandling orn den katolske tyske religionsfilosofen 
Max Schelers teologiska etik. Eftersorn Eklund hade disputerat i Uppsala 
och haft Runestarn som sin handledare, menade Runestarn att Aulén och 
Brilioth hade handlat illojalt och kravde plats i tidskriften for ett genrnale. 68 

Brilioth fann situationen rnycket besvarande. Han arrangerade ett rnenings
utbyte rnellan Lundabroderna och Runestarn, nar denne passerade Lund pa 
vag hern fran Lützenjubiléet 1932. Saval teologiska principfragor som fra
gor orn redaktionella rutiner stod pa programmer. Meningsutbytet blev in
gaende men clet gav ingen slutgiltig losning pa aktualiserade redaktionspoli
tiska fragor och fragor orn forrnen for Runestarns genrnale. 69 

Spanningarna fortsatte under 1933 sedan Gustaf Aulén larnnat Lund och 
Yngve Brilioth fàtt exekutivt ansvar for STK Med Auléns goda rninne sokte 
Brilioth undvika att konflikten accelererade, vilket mot Brilioths onskernal 
foranledde Arvid Runestarn att stalla sin plats i redaktionen till forfogande. 
1 detta lage gick Erling Eidern in som skiljedornare. Han hade behallit sin 
plats i redaktionen sedan han tilltratt som arkebiskop i Uppsala. Dar hade 
han fàtt tillfalle att fordjupa sina kontakter rned Runestarn, som aven tagit 
upp fragan orn intressernotsattningarna i STK-redaktionen. Det ledde till 
att Eidern forordade att Runestarn skulle befrias fran sitt uppdrag som 

66 Nygren 1934a. 
67 Om forhallandet mellan teologer i Lund och Uppsala sedan 1920, se fr.a. G. Bexell1981, 
ochJeffner 1999, 136-186. 
68 UUB. A. Runestams brevsamling. A. Runestam till Y. Brilioth, 26 september 1932. 
69 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 29 november 1932.- Ter
men Lundabroderna ar Brilioths egen, se UUB. T. Bohlins brevsamling. Y. Brilioth till T. 
Bohlin, 2 februari 1938. 
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redaktionsmedlem, nagot som i sin tur medforde att Brilioth maste ata sig 
a kat ansvar for det lopande redaktionsarbetet. 70 

Sedan Arvid Runestam liimnat redaktionen for STKkvarstod fragan hur 
tidskriftens redaktion skulle kompletteras. Gustaf Aulén var tidigt klar med 
sin strategi. Han verkade for att den nytilltradda professorn i Nya Testa
mentet exegetik, Anton Fridrichsen, skulle fylla vakansen efter Runestam. 
Brilioth var mer aterhallsam. Han delade Erling Eidems tanke att Johannes 
Lindblom borde knytas till redaktionen. 71 Aulén vidholl emellertid si tt for
slag, varfor Brilioth maste fortsatta som ensam ansvarig i Lund. 72 

Anton Fridrichsen tycks inte ha varit helt nojd med Brilioths satt att 
redigera kvartalstidskriften. 1 stallet borjade han planera utgivningen av en 
svensk exegetisk arsbok, som han fürst ville distribuera som bilaga till STK 
Aulén stodde initiativet, medan Eidem och Brilioth var mer avvaktande 
framst av ekonomiska skal. For Brilioth tillkom det besvarande forhallandet 
att Fridrichsen inte forankrat sina forslag hos sina exegetiska fackkolleger i 
Lund.73 

Nar majoriteten i STK:s redaktion stallde sig avvisande till Anton 
Fridrichsens planer, fullfoljde denne sina avsikter pa egen hand. Ar 1936 
inledde han utgivningen av Svensk Exegetisk Arsbok. Samma ar lat han i STK 
publicera en artikel om kyrka och sakrament i Nya Testamentet.74 Den 
artikeln skulle komma att paverka Gustaf Auléns syn pa kyrkan mer an den 
paverkade Brilioths syn, som var grundlagd i Svensk kyrkokunskap. 75 

Yngve Brilioths exekutiva ansvar for STK var en kra van de uppgift. Han 
var angelagen att finna en bredare bas for verksamheten. Han hade inget 
emot att Anders Nygren medverkade i tidskriften, men han forstod att det 
skulle mata kritik bland Uppsalateologerna om Nygren eftertradde Rune
stam i redaktionen. 76 Han forsokte fà hjalp av Ragnar Bring. Det skulle 

70 UUB A. Runestams brevsamling. A. Runestam till Y. Brilioth, 26 september 1932, 
Y. Brilioth till A. Runestam, 2 oktober och 19 november 1932, 4 februari, 6 mars, 17 
september, 7 och 30 november, 1 och 7 december 1933 och 7 mars 1934, och ULA. 
E. Eidems arkiv. C 1:3. E. Eidem till Y. Brilioth, 1 och 21 december 1933, och Y. Brilioth 
till E. Eidem, 18 december 1933, och LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Aulén, 27, 28 och 29 november, 3 och 20 december 1933.- ]fr Auléns egen framstall
ning av konflikten i idem 1975b, 4.- Aven om Runestam lamnade redaktionen for STK 
drog han sig inte tillbaka helt fran att samverka med Brilioth om tidningens utgivning. Se 
sarskilt UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 7 mars, 8 maj och 1 
juni 1937. 
71 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:3. Y. Brilioth tillE. Eidem, 18 december 1933, och E. Eidem 
till Y. Brilioth, 13 och 21 december 1933, och LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Aulén, 22 december 1933. 
72 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 20 januari 1934. 
73 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:16. Y. Brilioth till E. Eidem, 23 och 26 januari 1935, och 
E. Eidem till Y. Brilioth, 25 januari och 6 februari 1935, och LUB. G. Auléns brevsamling. 
Y. Brilioth till G. Aulén 17 januari 1935. 
74 Fridrichsen 1936, 303-318. 
75 ]fr P. Bexell1999, 46. 
76 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 20 december 1934. 
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dock bli fürst nar Brilioth tilltradde biskopstjansten i Vaxjo som Auléns 
eftertradare tog over det exekutiva ansvaret for STK77 Fran 1936 kunde 
Brilioth emellertid anvanda en av Brings doktorander, Gustaf Wingren, 
som redaktionsassistent. 78 

Aven om Brilioth delvis var 6verens med Runestam i dennes kritik av 
Nygren och fortsatte sin brevkontakt med honom, satte han ocksa varde pa 
Nygren som kollega. Han uppskattade Nygrens stravan att gara klart pa 
vilket satt de teologiska satserna har nagon relation till annat kunskapsstoff. 
Han var aven tilltalad av Nygrens Eros och Agape, om an han fann att det val 
ensidigt drev ett bestamt tolkningsmonster. Han fann att Gunnar Rudberg 
gatt for langt i sin kritik av Nygrens arbete i arsskriften Lychnos och framholl 
att det borde beda mas som "ett vetenskapligt arbete, i ovanligt hog grad 
byggande pa primararbete och inte som en agitationsskrift, vilket den icke 
a vs er a tt vara''. 79 

Medeltidshistoriker i ny forskarmiljo 
Samtidigt som Yngve Brilioth var medveten praktisk-teolog i Lund fortsatte 
han att ocksa vara medeltidshistoriker. Redan under hosten 1929 drog han 
och Hjalmar Holmquist upp plan erna for en handbok i svensk kyrkohistoria, 
dar Brilioth skulle ansvara for medeltidsdelen. 80 Som redan framgatt skulle 
det droja innan Brilioth kunde gripa sig an med denna uppgift. Han markte 
ocksa snart att miljon for fortsatt medeltidsforskning var en annan i Lund 
an den han fostrats i som medlem av Harald Hjarnes forskarseminarium. 

Det var en av Lauritz Weibulls kvinnliga elever som gav Brilioth anled
ning att ta stallning. Âr 1931 disputerade Toni Schmid pa en avhandling 
som redovisade en mycket kritisk genomgang av traditionsbildningen om 
Sankt Sigfrid, som i den kyrkliga traditionen knutits till grundlaggningen 
av bade Skara och Vaxjo stift. Brilioth visade avhandlingen stort intresse 
men fann den inte i alla avseenden helt overtygande. Han stallde sig fra
gande till Schmids forslag, enligt vilket Vaxjostiftet anlagts genom direkta 
initiativ fran Lund.81 Brilioth var mer erkannsam mot Toni Schmids andra 
arbete, Sveriges kristnande. Fran verklighet till dikt, som kom 1934. Han 
recenserade den studien i STK och framholl det betydelsefulla i "det forsta 

77 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 7 och 30 oktober 1937, och 
Brilioth 1937h, 361-363. 
78 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 6 januari och 23 mars 1937. Jfr 
Wingren 1991, 47. 
79 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 23 juli 1937. Se vidare 
Rudberg i Lychnos 1937, 434-435. 
80 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, 30 oktober 1929. 
81 Schmid 1931. Se aven idem 1934, och Brilioth 1934c, 379. - Om Brilioths syn pa 
Sigfridproblemet, se idem 1948a, 24-27, och idem 1950a,15-19. 
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samlade forsoket i senare tid att losa den svenska missionshistoriens inveck
lade problem" .82 Samtidigt visade han ett annat satt att med bevarad kallkri
tisk medvetenhet utvinna mesta mojliga information ur legendmaterialet. 

Nar Brilioth inledde forarbetena for sin nya stora medeltidsstudie, var det 
emellertid ett annat historisk-kritiskt arbete som i annu hogre grad vackt 
hans intresse. Det var den unge Erik Lonnroths avhandling Sverige och Kal
marunionen 1397-1457, som forsvarats vid Goteborgs hogskola i mars 
1934. 

1 sitt forsta storre arbete presenterade Erik Lonnroth en nytolkning av 
Sveriges politiska historia under den senmedeltida nordiska trerikesunio
nens avgorande fas. Han kritiserade den dittills dominerande uppsvenska 
traditionen, som sag unionstidens huvudproblem ligga i a ena sidan mot
sattningen mellan kungamaktens och radsaristokratins unionism och a 
andra sidan allt starkare folkligt forankrade nationalistiska stravanden, fore
tradda av Engelbrekt och Karl Knutsson Bonde. 1 stallet drev Lonnroth 
konsekvent ett brett anlagt ideologiskt och utrikespolitiskt betraktelsesatt, 
enligt vilket det egendiga problemet Iag i motsattningen mellan unions
monarkins stravan efter absolut kungamakt och radsaristokratins ansprak 
pa en mer havdvunnen maktdelning. Eftersom biskoparna i de tre nordiska 
kyrkoprovinserna hade stark stallning inom cadet i respektive land var 
Lonnroths omvardering av direkt kyrkohistoriskt intresse. 

Erik Lonnroth knot an till Yngve Brilioths kritiska syn pa drottning 
Margaretas kyrkopolitik och gick vidare genom att illustrera, hur Erik av 
Pommerns motst:ind mot Olaus Laurentii val till arkebiskop av Uppsala i 
februari 1432 paverkade den svenska radsaristokratins kritik av de kungliga 
absoluthetsanspraken. 83 Han kastade aven nytt ljus over det intrikata for
hallandet mellan Karl Knutsson Bonde och arkebiskop Jons Bengtsson.84 

Daremot var inte biskopen i Vaxjo, sedermera arkebiskopen Nicolaus Rag
valdi, lika central i Lonnroths ungdomsverk som han skulle komma att bli i 
Brilioths planerade arbete, som in te kom ut forran 1941. 85 1 det arbetet 
skulle Brilioth folja Lonnroth ratt langt i dennes omvardering av Engel
brekt,86 samtidigt som Gottfrid Carlsson, i strid mot Lonnroth, framstallde 
bilden av Engelbrekt som en nationell hero. 87 For Brilioth var det emeller
tid en annan centralgestalt i svensk medeltid som fàngade intresset. Det var 
Birgitta Birgersdotter. Pa basis av dels Lübeckupplagan av 1492, dels Ant
werpenupplagan fran 1611 av Birgittas Revelationes kunde Brilioth teckna 

82 Brilioth 1934c, 376. 
83 Lonnroth 1934, 92-102.- Lonnroth hanvisar, ibid., 63, not 2, till Brilioths tolkning av 
den kyrkliga utvecklingen under Margaretas tid i idem 1925a. 
84 Lonnroth 1934, 236-237 och 319-332. 
85 Ibid, 229 och Brilioth 1941a, 359-370. 
86 Lonnroth 1934, 125-131 och 143, och Brilioth 1941a, 359-370. 
87 Se darom bi. a. Oredsson 1996, 117-119. - Gottfrid Carlsson hade 1925 tilltratt en av 
professurerna i historia vid Lunds universitet. 

110 



en sjalvstandig bild av clet svenska helga net, som han fann "mer impone
rande an han trott". 88 

Vid si dan av sina skilda uppgifter i fakultet och forsamling har Yngve 
Brilioth under lasaret 1936/37 lyckats avsatta tid for fortsatt medeltids
forskning. 1 februari 1937 hade hans manuskript avancerat till Jons Bengts
son, dvs. 1448.89 Da ville emellertid ecklesiastikminister Engberg ater ut
nyttja Brilioth for ett statligt utredningsuppdrag. Denna gang gallde clet en 
oversyn av prastutbildningen. Den utredningen fick dock vanta till dess 
Brilioth slutfort sin medeltidsdel av Svenska kyrkans historia. Det var snarare 
de stara ekumeniska konferenserna i Oxford och Edinburgh sommaren 
1937 och den foljande utnamningen till biskop i Vaxjo som kom att for
rycka hans planering.9° 

Detta till trots kunde Brilioth kart tid efter clet att han lamnat Lund 
redovisa ett centrait inslag i sitt nya Birgittastudium. Han brot ut avsnittet 
om Birgitta som personlighetsmystiker i medeltida kontext och lat clet inga 
i festskriften till Gustaf Aulén pa dennes 60-arsdag.91 1 jamforelse med clet 
omfattande Birgittakapitlet i Brilioths del av Svenska kyrkans historia tog 
han i inledningen till sin festskriftsartikel mer explicit stallning till hur han 
forholl sig till sina svenska foregangare inom Birgittaforskningen, framst 
Knut B. Westman och Henrik Schück.92 

Domprost och vice preses i domkapitlet 
Som professor i praktisk teologi var Yngve Brilioth prebendekyrkoherde i 
Lunds stads- och landsforsamling. Det betyder att han var domprost i Lund 
och darmed aven vice preses i Lunds stifts domkapitel. Eftersom domkapit
let forutom biskopen bestod av de teologie professorerna, forstarkte gal
lande prebendebestammelser Brilioths stallning i professorskollegiet. 

Nar Brilioth tilltradde som domprost i Lund, hade Edvard Rodhe varit 
stiftschef i drygt fyra ar. Han hade en vid internationell horisont. Redan 

88 1 Brilioth 1939a, 53, framhaller Brilioth att han fann "Lybeck-upplagan av 1942" vara den 
basta. Jfr idem 1941a, 229. Om hans anvandning av Antwerpenupplagan, se idem 1941a, 
793. Om Brilioths uppskattning av Birgitta, se UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth 
till G. Rudberg, 16 februari 1936. - Om det pagaende arbetet med svensk medeltid, se aven 
AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 16 februari 1936. 
89 UUB. G. Rudbergs brevsamling, Y Brilioth till G. Rudberg, 10 februari 1937. 
90 Om Brilioths planering, se KB. L. 198:2/68:1. Y. Brilioth till S. Kraft, 13 april1938.
Brilioth hade aven att ta stallning till Arvid Runestams inbjudan att halla Olaus Petri
forelasningar i Uppsala. Han var inte frammande for att redovisa vissa delar av si tt pagaende 
studium bl.a. om Birgitta och svensk predikan under medeltiden. UUB. A. Runestams 
brevsamling. Y. Brilioth tillA. Runestam, 8 februari och 7 mars 1937. 
91 Brilioth 1939a, 52-68. Jfr Brilioth 1941a, 238-250.- Om bakgrunden, se aven UUB. 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 27 mars 1939. 
92 Brilioth 1939a, 52-53. 

111 



som ny biskop hade han deltagit i Stockholmsmotet 1925. Som Brilioth 
sjalv hade Edvard Rodhe meriter som bade kyrkohistoriker och praktisk 
teolog. Under hosten 1930 publicerade han ett nytt arbete. Det var Svenska 
kyrkan omkring sekelskiftet, som Brilioth fann instruktiv och underhallande 
och redan i 1931 ars studieordning tog in i litteraturkursen for licentiatexa
men i sitt amne.93 

Biskop Rodhe styrde sitt stift och sitt domkapitel med saker hand. Brili
oths uppgift som vice preses var darfor inte alltfor kravande. Redan i sam
band med 1929 ars kyrkomote fick han dock for forsta gangen prova pa 
uppgiften att leda konsistoriet under Rodhes bortovaro. Liksom efter bisko
pens semester i februari 1930 kunde han roat konstatera att stiftet inte tagit 
allvarlig skada av a tt han sdtt i ledningen. 94 Efter han cl skulle clet emellertid 
bli tydligt att biskopen och domprosten ibland gjorde olika bedomningar 
av aktuella kyrkopolitiska fragor. Vi har redan sett att de bedomde innebor
den i 1930 ars forsamlingsstyrelselag pa olika satt. 

Nar familjen Brilioth kom fran Abo i januari 1929 var Lund en lands
ortsstad, som dominerades av domkyrkan och universitetet. Till sjalva 
stadsforsamlingen, som hade Allhelgonakyrkan som annex, horde Raby 
landsforsamling. Dartill fanns S:t Peters kloster som sjalvstandig forsam
ling. 

Som vice pastor i domkyrkoforsamlingen tjanstgjorde Johan Harder, som 
liksom Oscar Hippel var engagerad i Magnus Pfannenstills panprotestan
tiska ekumenik. De tva stadskomministrarna var Jons Linder och Lars 
Wollmer. Linders var en uppburen schartauansk predikant medan Wollmer 
var Stadeners man i Lund. Redan innan Brilioth kom till Lund hade Wall
mer tagit avsdnd fran Nattvarden i evangeliskt gudstjanstliv. Efter Lutherska 
Varldskonventets mate i Kopenhamn hosten 1929 blev han en helhjartad 
ledare for clet nya hjalporganet Kyrkor under korset. 95 Fran 1933 eftertrad
des kyrko- och missionshistorikern Carl Anselm av den forre Kinamissiona
ren Gustaf Osterlin. Som domkyrkoadjunkt tjanstgjorde Dick Helander, 
som samtidigt sokte forstarka sin praktisk-teologiska kompetens. Han ersat
tes 1931 av Yngve Werger. 96 

93 Rodhe 1930 och Brilioth 1931a, 75. Se aven UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth 
till G. Rudberg, 19 november 1930. 
94 LSA. Domkapitlets protokoll, 12 och 19 februari 1930. Jfr UUB. G. Rudbergs brevsam
ling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 1 mars 1930. 
95 Wollmer utvecklade sin kritik i en storre artikel om "den liturgiska diskussionen just nu" 
i Kristendomen och var tid. Se idem 1927. 
96 Aven om Yngve Brilioth inte hade nagon narmare kontakt med Linders sager han i sin 
aterblick i Brilioth 1957a, 14: "Som den siste av prebendeprofessorerna i Lund fick jag 
varden av dess underbara domkyrka om hand och blev domkapitlets vice preses. Kanske fick 
jag nagon ringa del i traditionen fran Schartau. Jag larde mig att alska den karaktaristiska 
sydsvenska miljon." 1 Brilioth 1938d, 42, bekande han: "Utan bavan kan val ingen betrada 
Schartaus predikstol."- Om Wollmer, se aven Oredsson 1996, 20.- Lars Osterlin, Lund, 
har orienterat mig om stadens kyrkoliv under 1930-talet. 
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Nar Yngve Brilioth borjade bli bekant med de kyrkliga forhillandena i 
Lund var han in te sarskilt imponerad. 97 1 ett tidigt brev till Johannes Lind
blom skrev han: "Domkyrkan ar ett stort intresse, men ocksa ett stort pro
blem. Med nya praster, ny organist, ny kantor och ny orgel och nytt tak 
(utvartes), skulle clet bli ganska bra."98 Manga av sina onskemil kunde han 
infria under sin tid som ansvarig kyrkoherde i domkyrkoforsamlingen. 99 

Domprosten hade betydande frihet att sjalv utse vice pastor i domkyrkan. 
Nar Harder blev kyrkoherde i Asmundtorp, overvagde Brilioth att erbjuda 
Torsten Ysander vice pastorstjansten. Nar denne avbojde lat han budet ga 
till sin gode van fran Uppsala och Stjarnorp, den kyrkomusikaliskt och 
liturgiskt medvetne Arthur Adell. 1 september 1930 halsades han valkom
men som vice pastor och domprostens stallforetradare i domkyrkoforsam
lingens kyrkorad. 100 

En fraga visade sig bli mer svarbemastrad an Yngve Brilioth forutsett. Det 
gallde revisionen av de havdvunna gudstjansttiderna i Lunds domkyrka. 
Brilioth ville forstarka hogmassans stallning. Darfor forelade han i maj 
1930 kyrkoradet i domkyrkoforsamlingen ett forslag till nytt schema, enligt 
vilket ottesang skulle hallas 8.30, hogmassa 11.00 och aftonsang elier vesper 
18.00. Forslaget vann inte allmant gillande, men samsyn naddes om att 
hogmassan i Allhelgonakyrkan skulle hallas 10.00 om domkyrkoforsam
lingen gick in for hogmassa klockan 11.00. 101 

Nar detta forslag presenterades for kyrkostamman i slutet av maj blev clet 
kraftigt motsagt av en tydlig majoritet. En av de tunga kritikerna var Brili
oths fakultetskollega Erling Eidem, som kande sig forpliktigad att sla vakt 
om traditionen fran sin svarfar, forste teologie professorn och domprosten 
Pehr Eklund. Minoritetens framste talesman var docenten Ernst New
man. 102 Domkapidet var inte enigt om tiden for hogmassan i domkyrkan, 
nar clet i oktober aterremitterade fragan till kyrkoradet dar den fick vila. 103 

97 Brilioth holl sin intradespredikan den 3 februari 1929 och halsades valkommen i dom
kyrkoforsamlingens kyrkor:id 4 mars 1929. Se LDFA. Domkyrkoforsamlingens kyrkor:'ids 
protokoll, 4 mars 1929. 
98 LUB. J. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till J. Lindblom, 8 mars 1929. 
99 Redan i sitt forsta brev till George Bell fr:'in Lund, LPL. G. Bell's Papers, vol. 86. 
Y. Brilioth till G. Bell, 19 februari 1929, ber Brilioth om tips i fr:'iga om lampliga kontakter 
for att blylagga domkyrkans yttertak. 
100 LDFA. Domkyrkoforsamlingens kyrkor:'ids protokoll, 14 maj och 8 september 1930. 1 
Adells brevsamling i UUB finns in te Brilioths brev till Adell fr:'in detta tidiga skede bevarade. 
- Adell, som haft ett kortare forordnande i Stockholm innan han kom till Lund, ar mycket 
summarisk i sina kommentarer om arbetsuppgifterna i domkyrkan, nar han skriver till Knut 
Peters. Han ar dock road av att rapportera om olika framtradanden av sin grupp "gregoria
ner". Se t.ex. LSB. K. Peters arkiv. A. Adell till K. Peters, 28 oktober 1932, dar Adell rappor
terar om "en heldag med femton praster" i onsdags i Veberod. Under ar 1930 ar ett av 
huvudamnena formerna for en tidsenlig Ansgarsvesper. 
101 LDFA. Domkyrkoforsamlingens kyrkorads protokoll, 14 maj 1930. 
102 LDFA. Kyrkosrammans protokoll, 30 maj 1930. 
103 LSA. Domkapidets protokoll, 1 oktober 1930. 
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Brilioth hade mindre problem med att fà sina forslag till ny arbetsfordel
ning for prasterna i domkyrkofôrsamlingen anragna. Det gaUde aven hans 
forslag till reglering av domkyrkoradets ansvar for domkyrkans forvaltning. 
Den fragan paverkade ocksa mojligheterna for renovering av Allhelgonakyr
kan. 

Den nye domprosten ansvarade sjalv for hogmassan i domkyrkan i regel 
en gang i manaden. Han predikade ocksa regelbundet i Allhelgonakyrkan. 
Han blev snart en uppburen predikant i stiftstaden. 104 Vidare assisterade 
han biskopen nar denne tjanstgjorde i domkyrkan. 

Men Yngve Brilioth begransade inte sin pastorala ambetsutôvning till 
rent inomkyrkliga fragor. Han tilltradde i Lund i en tid av ekonomisk oro. 
Kreugerkraschen anstrangde arbetsmarknaden i staden. Det stallde forsam
lingen infor uppfordrande sociala uppgifter. Yngve och Brita Brilioth, som 
1922 inspirerat Uppsala Kristliga Studentforbund till insatser for arbetslôsa 
ungdomar, var inte sena att forsra vad som kravdes. Efter ôverlaggningar 
med Lunds Kristliga Studentforbund kunde Brita Brilioth arrangera en 
lokal insamling under fastlagssôndagen 1931. Den gjorde det mojligt att 
halla ett folkkok igang for arbetslôsa ungdomar. 105 En likartad insamling 
genomfordes foljande ar, sa att denna diakonala insats kunde fortsatta. 106 

Fôrsamlingsstyrelselagen 1930 fick genomgripande foljder i Lund. For 
att fà tillrackligt underlag for val av kyrkofullmaktige forutsattes inrattan
det av samfallighet for Lunds stads- och landsforsamling och S:t Peters 
kloster. Det vackte fürst motstand inom domkyrkofôrsamlingen, aven om 
dess kyrkorad inte avvisade ôvergangen fran kyrkostamma till kyrkofull
maktige.107 

1 december 1930 valde kyrkostamman i Lunds stads- och landsforsam
ling nytt kyrkorad. 1 det valet forekom kandidater registrerade pa tre listor 
med olika benamning: Samlingslistan, Arbetarpartiet och Samlingspartiet. 
Valet blev en framgang for Samlingslistan, vars framsta kandidater var bok
forlaggare Hakan Ohlsson och professor Gottfrid Carlsson. Som Arbetar
partiets framste man framtradde snart postiljon O.P.E. Sundstrôm. 108 

Tva ar senare hade den nya forsamlingsstyrelselagen tratt i kraft och val 
till samfallt kyrkofullmaktige kunde genomforas. Valkorporationerna var 
nu fastare organiserade. Av 1432 godkanda raster tillfoll 946 och 7 mandat 
Kyrklig samling med Hakan Ohlsson som forsta namn. 468 raster och 4 
mandat tillfoll Arbetarpartiet med Sundstrôm i spetsen. 109 Brilioth blev 

104 Forutom de predikningar fran Lund som aterges i Brilioth 1929b har nagra av Brilioths 
mer uppmarksammade skriftetal och predikningar fran Lundatiden tagits med i Brilioth 
1943c. Se ibid., 153-157, 185-192, 202-218. Se aven Brilioth 1934d, 1-6. 
105 UUB. A. Soderbloms brevsamling. G. Brilioth till A. Soderblom, 28 februari 1931. 
106 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 3 mars 1933. 
107 LDFA. Domkyrkoforsamlingens kyrkorads protokoll, 28 april1931. 
108 LDFA. Kyrkostammans protokoll, 30 december 1930. 
109 LDFA. Protokoll fran valforrattning, 14 december 1932. 
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ordforande i fullmaktige och Adell i kyrkoradet. 110 Av Brilioths brevvaxling 
att dama skulle det ta tid innan nya rutiner utvecklades for konstruktiva 
ôverlaggningar pa fullmaktigeniva. 111 

Under 1930-talets senare halft paverkade aven andra faktorer utveck
lingen inom domkyrkoforsamlingen och tvingade Yngve Brilioth att mar
kera standpunkt. Han beklagade att enskilda medlemmar i prastkollegiet, 
som Lars Wollmer, liksom vissa lekman i ledande stallning i forsamlingen, 
som Gottfrid Carlsson, uttalade sympatier for Hitler-Tyskland som ett nytt 
balverk mot Sovjetunionen. Samtidigt kunde Brilioth med tillfredsstallelse 
registrera att andra, fr.a. fru Malin Adell, tidigt pladerade for aktiva hjalp
insatser for judiska flyktingar. 112 1 sin predikan pa Fôrsta sôndagen i Ad
vent 1934 tog Brilioth avstand fran varje forsôk att i stallet for "den suve
rana, for alla lika sanningen" satta "hansynen till det som gagnar det egna 
folket, den egna staten, det egna partiet". Hans hallning var alltsa grundad 
pa principer. 113 

Vid tiden for Nürnberglagarnas implementering i Tyskland lat dompros
ten den tyske pastorn i Kôpenhamn, Werner Gôrnandt, predika i Lunds 
domkyrka. Gôrnandt hade en icke-arisk fru och hade tvingats i exil pa 
grund av arier-paragrafen, som forbjod judar att inneha offentliga ambeten 
i kyrka och samhalle. Denna inbjudan till Lund var ett av domprostens satt 
att ge sin mening till kanna i en angelagen sak. 114 

Med sin domprosts goda minne kunde Arthur Adell utveckla gudstjanst
livet i domkyrkan med hansyn till Svenska kyrkans rika liturgiska och kyrko
musikaliska arv. Ett karaktaristiskt och av manga uppskattat inslag var den 
liturgiska ottesangen. Brilioth kunde ocksa uttala sin uppskattning av de 
stravanden efter kyrklig fornyelse som utôvades av Gunnar Rosendal i Osby. 
Samtidigt drog han uppmarksamhet till accentskillnader i sin egen och 
Rosendals nattvardsteologi. 115 Brilioth drog sig ej heller for att i sina kom
mentarer till Tor Andraes Herdabrev till Linkopings stift kritisera sin gamle 
Uppsalakollega for en viss ensidighet i kritiken av den framvaxande hog
kyrkligheten. 116 

110 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 3 januari 1933. 
111 Se t.ex. UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 24 mars 1933.
Brilioth fortsatte att vara ordfëirande i det sarskilda domkyrkor:ldet. 
112 LPL. G. Bell's Papers, vol. 223. Y. Brilioth till G. Bell, 27 december 1935. 
113 Se predikan Den konungsliga sanningen, i Brilioth 1943c, 190. 
114 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 27 september 1936.- Om 
Nürnbergslagarna och hur de uppfattats i Sverige, se Svanberg & Tydén 1997, 91-109. 
115 Rosendal1935 och Brilioth 1936g, 168-169.- Om Brilioths h:illning till Rosendal, se 
LUB. G. Rosendals brevsamling. Y. Brilioth till G. Rosendal, 10 oktober 1937. Se aven 
SSA. M. Bjëirkquists brevsamling. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 15 juni 1935. 
116 UUB. T. Andraes brevsamling. Y. Brilioth till T. Andrae, 5 mars 1937.-1 sin kommen
tar till Andraes herdabrev i LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 
25 februari 1937, beklagar Brilioth att Andrae kostat pa sig onëidiga slangar mot den kyrk
liga fornyelsen. Han tillagger ironiskt: "Tank den stackars farliga hogkyrkligheten." 
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Under Yngve Brilioths ar i Lund kunde han ocksa genomfora de forand
ringar i domkyrkans yttre som han foregrep i det tidiga brevet till Johannes 
Lindblom. Med ledning av de rad som Brilioth fltt av George Bell kunde 
han se till att reparationen av domkyrkans yttertak slutfordes. Pa basis av de 
forslag som den musikaliske Gustaf Aulén lagt innan han flyttade till 
Strangnas genomfordes ombyggnaden av domkyrkans orgel, som togs i 
bruk pingstdagen 1934. I sin hogtidspredikan knot Brilioth samman da
gens olika firningsamnen: 

Nar i den stora orgeln den ena stamman efter den andra tar vid, och de stilla 
och ljuvliga tonerna rangas upp i ett valdigt brus som av stora vatten elier av 
en maktig vind - da vaxer perspektivet for oss, vi ana oandliga mojligheter, 
tycka oss blicka in i oandliga djup - men anda ar clet samma tongang, som 
kommer ater och haller clet hela samman. Sa ar Anciens lardom icke manga
handa, utan en. 117 

Brilioth var ocksa livligt intresserad av planerna pa att infora fargade glas
fonster i domkyrkans korparti. Han var imponerad av den norske konstna
ren Emanuel Vigelands verk, som avtacktes i slutet av mars 1936. I brev till 
Erling Eidem talade han om de fargade glasfonstrens slaende skonhet. Han 
karaktariserade absiden som "ett kostligt juvelskrin". 118 

Rikskyrkliga accentskillnader mellan biskop 
och domprost 
Vi har redan sett prov pa vissa tidiga accentskillnader mellan biskop Rodhe 
och hans domprost i synen pa Svenska kyrkans framtidsvag. Sedan Yngve 
Brilioth med Eidems goda minne lett 1934 ars domkapitelutredning, var 
Rodhe dock inte sarskilt besviken over resultatet. 119 

1 denna utredning var den socialdemokratiske kyrkoherden i Arvika, 
Harald Hallén, Brilioths tydligaste kyrkopolitiska motpol. Uppgiften gallde 
att narmare konkretisera de overvaganden som Brilioths redovisat i sitt PM. 
En viktig diskussionspunkt blev fragan om representation fran de teologiska 
fakulteterna i domkapitlen i Lund och Uppsala och om "den teologiske 
lektorn" som representant for de hogre laroverken inom stiftet i ovriga 
domkapitel. Efter genomford probleminventering enades utredningen i ett 
forslag som reducerade antalet representanter for de teologiska fakulteterna 
i domkapitlen i Lund och Uppsala till tva. 1 de ovriga domkapitlen skulle 

117 Ur predikan 1 Andens skola, i Brilioth 1935a, 190. 
118 ULA. E. Eidems arkiv, C !:26. Y. Brilioth tillE. Eidem, 23 mars 1936. 
119 Trots Rodhes betankligheter mot Engbergs forslag, ULA. E. Eidems arkiv, C 1:8. 
E.M. Rodhe tillE. Eidem, 20 juli 1933, uttryckte Eidem fortroende for Brilioth som utred
ningsman, ibid., C I:lO. E. Eidem till Y. Brilioth, 4 juni 1934.- Om domkapitelsbehand
lingen av utredningen, se LSA. Lunds domkapitels protokoll, 25 november 1935. 
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det finnas atminstone en lektor i kristendomskunskap, samtidigt som repre
sentationen for prasterskapet och lekmannen inom stiftet breddades. 120 

Sjalva domkapitelsreformen medforde alltsa inga storre asiktsskillnader 
mellan Edvard Rodhe och Yngve Brilioth. Mer komplicerad blev behand
lingen av fragan om forsamlingsprasts vigselskyldighet. 1 Svensk kyrkokun
skap hade Brilioth patalat vissa brister i 1915 ars lag om aktenskaps inga
ende. Han menade att "den omtaligaste punkten i den nya lagstiftningen ar 
tvivelsutan bestammelsen om sockenprasts skyldighet att viga franskilda 
utan nagon som helst ratt till provning fran kyrkans sida av deras behorig
het till kyrklig vigsel" .121 

Nar 1936 ars kyrkomote narmade sig, tog en grupp teologie studerande i 
Lund kontakt med Brilioth och bad om rad. De ville att behovet av revision 
av gallande aktenskapslagstiftning skulle uppmarksammas av kyrkomotet. 
Brilioth radde dem att delge arkebiskopen sina synpunkter. 122 Studenterna 
foljde radet men tillade att de skulle publicera sitt brev i samband med 
kyrkomotet. Som kyrkomotets ordforande lat Erling Eidem skrivelsen ga 
vidare till Anders Nygren, som var en av Lundafakultetens representanter i 
kyrkomotet. Tillsammans med Bengt Jonzon och den nytilltradde biskopen 
i Skara, GustafLjunggren, motionerade Nygren om utredning av fragan. 123 

Ârendet behandlades av kyrkolagsutskottet, dar Edvard Rodhe var ordfo
rande. Det forelades plenum, aktualiserades en viktig meningsskillnad mel
lan Billing och Nygren a den ena sidan och Rodhe a den andra. 1 sitt inlagg 
utvecklade Billing folkkyrkliga synpunkter pa aktenskapets helgd och pras
terskapets rattigheter och skyldigheter, till stod for studenternas onskemal. 
Han fick instammanden fran olika hall, vilket foranledde Rodhe att ta till 
orda. 1 langa stycken var han overens med Billing. Ânda fann han att en 
utredning i syfte att hava vigseltvanget var en negativ vag att ga i en stravan 
att uppratthalla havdvunnen familjemoral, nagot som vande opinionen till 
forman for kyrkolagsutskottets majoritet, som foreslagit att Nygrens 
motion skulle lamnas utan atgard. Detta foranledde Brilioth att beklaga 
Rodhes ingripande i vigseldebatten. 124 

Under hosten 1936 hade det utvecklat sig en annan meningsmotsattning 
inom Lunds domkapitel, som vackte rikskyrkligt intresse. Fragan var om 

120 Brilioth 1935h.- Brilioths egen bedomning av betankandet framgar i UUB. A. Rune
stams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 3 augusti 1935.- Brilioth fick med hekla
gaude konstatera att Liedgren inte blev invald i det nya domkapidet i Vasteras. Se LSB. 
E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth tillE. Liedgren, 28 december 1936.- Om forhallandet mel
lan utredningens forslag och domkapitelslagen av den 13 november 1936, se Tegborg 1982, 
45-47. 
121 Brilioth 1933a, 250, och idem 1946a, 262. 
122 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:16. Y. Brilioth tillE. Eidem, 4 oktober 1936. 
123 Bihang till allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1936. Andra samlingen. Motion nr 11. Se 
aven ULA. E. Eidems arkiv, C 1:16. E. Eidem till Y. Brilioth, odaterat. 
124 Se nasta sida. 
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kyrkoherde Torsten Lundberg i Glimakra, som mot gallande ordning fore
drag att fira gudstjanst enligt ett gudstjanstforslag som Emanuel Linder
holm presenterat, skulle fa en domkapitlets varning. Det var Yngve Brili
oths linje som stoddes av domkapitlets majoritet. Biskop Rodhe daremot 
var forsiktigare. Med hansyn till det oklara rattslaget i fraga om domkapit
lets mojlighet att utfarda bestraffningar forordade han att Lundberg skulle 
fa enbart en tillsagelse. Domkapitlets beslut overklagades. Lundberg fick 
ratt i hovratten, som upphavde domkapitlets varning, samtidigt som kyrko
herden fick tillsagelse att folja gallande kyrklig ordning. 125 

Fragan om konsistoriets ansvar for att uppratthalla gad kyrklig ordning 
inom stiftet aterkom, nar domkapitlet holl sitt forsta sammantrade sedan 
den nya domkapitelslagen tratt i kraft. 126 Efter biskopens valkomsthalsning 
och klarlaggande av domkapitlets arbetsuppgifter fick Brilioth tillfalle att 
kommentera hovrattens beslut i Glimakrafallet. Han fann det angelaget att 
framhalla att det slutgiltiga beslutet i fragan inte innebar nagot ifragasat
tande av gallande ordning for gudstjanstlivet i Svenska kyrkan. 127 Vid tiden 
for detta sammantrade hade Yngve Brilioth redan utnamnts till biskop i 
Vaxjo. Under sin tid i Lund hade han aven gjort betydande insatser som 
"ekumenisk arkitekt". 128 

124 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1936, nr 4. Onsdagen den 4 november 1936, 46-103, 
med yttranden av Billing, ibid., 46-60 och 101-102, Nygren, ibid., 72-76, Rodhe, ibid., 
95-98 och 102, och Runestam, ibid., 99-100. Runestam stodde reservanterna.- Om Brili
oths standpunkt i sakfragan, se UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 
29 november 1936. 
125 0m Glim:ikrafallet och dess behandling i pressen, seTegborg 1982,51-52. Rodhes och 
Brilioths olika h:illning i sakfragan illustreras val av dels ULA. E. Eidems arkiv, C 1:31. 
E.M. Rodhe tillE. Eidem, 9 januari 1937, dels UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth 
till G. Rudberg, 29 november 1936 och 10 februari 1937. 
126 LSA. Domkapitlets protokoll, 16 januari 1937. Forutom biskopen och domprosten in
gick prosten A. Lysander fran Malmo samt lekmannen E. Ljung, O. Jeppson och H. Nel
son. Hjalmar Holmquist och Anders Nygren representerade teologiska fakulteten. 
127 LSA. Domkapitlets protokoll, 16 januari 1937. 
128 Jag l:inar termen fran Kyrkornas Varldsrads forste generalsekreterare, hollandaren 
W.A. Visser't Hooft, som anvande den for att karaktarisera dem som gav riktlinjer for den 
ekumeniska rorelsens organisation, framst Kyrkornas Varldsrad. Visser't Hooft sjalv sag Bri
lioth som ekumenisk byggmastare, dvs. en som vasentligt bidrog till uppbyggandet av Kyr
kornas Varldsrad. Se vidare Visser't Hooft 1970, 3. 
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KAPITEL 7 

"Ekumenisk arkitekt" 

Ekumeniska uppdrag intill Soderbloms dod 
Med sina erfarenheter fran de ekumeniska overlaggningarna i Prag somma
ren 1928 var Yngve Brilioth mycket intresserad av hur relationerna skulle 
urvecklas mellan i forsta hand Nathan Soderbloms Life and Work-rorelse 
och Charles Brents Faith and Order. Efter Brents dod i slutet av mars 1929 
stodde Brilioth som svensk representant i Faith and Order's fortsattnings
kommitté valet av William Temple som ny ledare for den kyrkoteologiska 
rorelsen. 1 Brilioth uppskattade att George Bell foljande ar pa Soderbloms 
forslag utsags till ny ordforande for The Universal Council, som blivit det 
vedertagna namnet for Life and Work's internationella fortsattningskom
mitté. Vid Faith and Order-motet i Mürren i Schweiz i augusti 1930 stod 
han positiv till generalsekreterare Ralph Browns planer att fl.ytta sitt kontor 
till Genève for a tt star ka kontakten med sekretariatet for Life and Work. 2 

Pa ekumeniskt uppdrag gjorde Brilioth ett aterbesok i England varen 
1929. Forutom i Faith and Order-motet i Hadleigh deltog han med bl.a. 
Gustaf Aulén och Arvid Runestam i den forsta nordisk-engelska teologkon
ferensen i Cambridge. 1 samband darmed sammantraffade han aven med 
Cosmo Gordon Lang, som aret innan eftertratt den 80-arige Randall 
Davidson som arkebiskop av Canterbury. 3 

Yngve Brilioths kommentarer till sin fornyade vistelse i England ar nagot 
forvanande. Val kunde han med tillfredsstallelse tala om sina aterupprat
tade kontakter med engelska vanner som biskoparna Headlam och Temple. 

1 UUB. N. Soderbloms brevsamling. N. Soderblom till R.W. Brown, 9 april 1929, och 
WCCL. 23.4.002. Faith and Order. R.W. Brown's Correspondence. Y. Brilioth till 
R.W. Brown, 22 april 1929.- Ar 1929 blev William Temple ny arkebiskop av York efter 
Cosmo Gordon Lang, som aret innan eftertratt Randall Davidson som arkebiskop av 
Canterbury. Samma ar blev George Bell ny biskop i Chichester. - Brilioth hade inte mojlig
het att delta i fortsattningskommitténs mate i Majola i Schweiz senare under aret. Se darom 
Tatlow 1953, 427-428, och Persenius 1997, 120. 
2 Se vidare Brilioth 1930f. 
3 Se Gustaf Auléns redovisning av den svenska delegationens mote med Lang, i idem 1975a, 
267-268. 
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Han uppskattade ocksa att fà traffa arkebiskop Lang. Detta till trots maste 
han medge att han kant en viss overmattnad. England forefoll honom pa 
nagot satt sa pass valbekant att clet inte stimulerat som tidigare.4 Soderblom 
erbjod Brilioth att i juli 1930 representera Svenska kyrkan vid clet tyska 
firandet av 400-arsjubileet av Augsburgska bekannelsen, ett erbjudande 
som Brilioth accepterade. 5 

Brilioths intryck fran sin forsta !angre Tysklandsresa ar inte utan intresse. 
Han hade inte blivit sarskilt imponerad av besoket i Wittenberg och sjalva 
kyrkojubileet i Augsburg. Anda var resan mycket givande. Han gjorde ett 
besok i den gamla medeltida biskopsstaden Bamberg. Dartill kom att han 
kunde fornya sina kontakter fran Uppsala med Erlangen-teologen Paul Alt
haus.6 Tysklandsresan medforde att Brilioth blev mer engagerad i fragan hur 
Faith and Order-rorelsen kunde bli fastare forankrad i Tyskland. Han ville 
vinna Hans Lietzmann for den kyrkoekumeniska rorelsen. 7 

Anstrangningarna att organisera den nya rorelsen motte svarigheter av 
olika slag. Depressionen i Amerika gjorde att Ralph Brown inte kunde 
genomfora sina planer att etablera Faith and Order's huvudkontor i 
Genève. For Brilioths del var Nathan Soderbloms dod i juli 1931 an mer 
genomgripande for hans fortsatta ekumeniska engagemang. 

Hur Svenska Ekumeniska Namnden vaxte fram 
For Yngve Brilioth stallde Nathan Soderbloms dod pa allvar grundfragan 
om hur den svenske arkebiskopens ekumeniska arv skulle forvaltas. Det 
stod snart klart att clet kristna enhetsarbetet i Sverige kravde en ny organisa
torisk bas. Som Brilioth anfortrodde Ralph Brown: "The whole work de
pended so much on him [Nathan Soderblom]."8 

Detta problem blev mer akut nar Sam Stadener fullfoljde sin konfessio
nalistiska lin je och som ecklesiastikminister drog in den ekumeniska kollek
ten pa Alla helgons dag. Vidare tog Stadener ett fast grepp om den unga 
svenska landskommittén for Lutherska Varldskonventet. Det medforde 
bl.a. att Lars Wollmers Kyrkor under korset fick en vidgad forankring inom 
Allmanna Svenska Prastforeningen. Samtidigt aktiverades den svenska gre-

4 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 4 augusti 1929. 
5 UUB. N. Soderbloms brevsamling. Y. Brilioth till N. Soderblom, Il mars och 16 augusti 
1930, och SEN:s samling, 629 B:l. Y. Brilioth till P. Sandegren, 15 juni 1930. 
6 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 juli 1930. - Besoket i 
Erlangen intraffade innan Paul Althaus borjade ge teologiska argument for inforandet av 
den sa kallade arierparagrafen i den nya tyska rikskyrkan. 
7 WCCA. 23.4.002. Faith and Order. R.W Brown's Correspondence. Y. Brilioth till 
R.W Brown, 26 september 1931. 
8 WCCA. 23.4.002. Faith and Order. R.W Brown's Correspondence. Y. Brilioth till 
R.W Brown, 29 december 1931. 
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nen av clet Protestantiska Varldsforbundet. Detta panprotestantiska foretag 
holl en storre internationell konferens i Stockholm hosten 1932.9 Ansat
serna var manga men knappast koordinerade. 

Bengt Sundkler har illustrerat hur en femmannagrupp beslot sig for att 
"stodja den i clet ekumeniska dittills ganska oerfarne arkebiskopen Erling 
Eidem, ocksa i fraga om clet ekumeniska arvet fran Soderblom" .10 De fern 
var K.B. Westman, som atervant till Uppsala efter missionarstjanst i Kina, 
och Nils Karlstrom, Nathan Soderbloms siste personlige adjunkt och redak
tor for den samnordiska tidskriften Kristen Gemenskap, vidare Arvid Rune
stam, som var svensk representant i fortsattningskommittén for Life and 
Work, och Nils Ehrenstrom, som var svensk medarbetare i Life and Work
sekretariatet i Genève, samt slutligen Yngve Brilioth. Dessa overvagde hur 
clet vid sidan av den svenska avdelningen for World Alliance, som redan 
borjat kallas Svenska Ekumeniska Namnden, skulle bildas en vidare orien
terad ekumenisk forening. 11 

Narmare besett har Yngve Brilioths roll som ekumenisk arkitekt varit mer 
betydelsefull an vad som framgar i Sundklers skiss. Under november och 
december 1931 blev Brilioth klar over vilken utformning han ville ge den 
ekumeniska rorelsens bas i Sverige. Som han delgav Arvid Runestam me
nade han att "hast vore om man kunde fà en gemensam kommitté for clet 
ekumeniska arbetet med underavdelningar for Life and Work, World Alli
ance och Faith and Orcier" .12 Han lade sarskild vikt vid Faith and Order's 
integration i den nya ekumeniska namnden och framholl samtidigt betydel
sen av att Faith and Order-arbetet skulle bli val forankrat i Svenska 
kyrkan. 13 For clet ekumeniska arbetets inordning i Svenska kyrkans organi
sation vackte han tanken pa en ekumenisk kommitté, i samma stil som 
missions- och diakonistyrelserna. 14 

Att Yngve Brilioth utvecklade sina forslag i brev till Arvid Runestam 
hangde naturligtvis samman med dennes roll som en av Stockholmsrorel
sens man i Uppsala. Viktigare var emellertid att Brilioth val kande till clet 
fortroendefulla forhallandet mellan Erling Eidem och Arvid Runestam. 
Han raknade med att Runestam skulle ha storre ingang an han sjalv hos den 
nyutnamnde arkebiskopen i fragan om hur clet ekumeniska arvet efter 
Nathan Soderblom skulle forvaltas. 

Samtidigt som Brilioth forcle denna korrespondens med Arvid Runestam 

9 Se material om Lutherska Varldskonventet och Protestantiska Varldsforbundet i ULA. 
E. Eidems arkiv. - Se aven UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 
20 februari 1932, och Wadensjo 1972. 
10 Sundkler 1975, 146. 
11 Se Brilioth 1933a, 436. ]fr idem 1946a, 454. 
12 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 21 december 1931. 
13 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth tillA. Runestam, 17 februari 1932. 
14 Ibid. - Se aven UUB. K.B. Westmans brevsamling. Y. Brilioth till K.B. Westman, 
12 februari 1932. 
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i Uppsala, diskuterade han med Edvard Rodhe clet ekumeniska arbetets 
framtida organisation i Sverige. Denne var en av medlemmarna i den 
svenska avdelningen av World Alliance och hade inget emot att samtala 
med den nye arkebiskopen om Svenska kyrkans ekumeniska uppgift. 
Rodhe ingick for ovrigt i biskopsmotets utlandsdelegation Den dittills 
framst tyskorienterade Erling Eidem skulle ge honom uppdraget att ansvara 
for Svenska kyrkans fortsatta kontakter med den anglikanska kyrkan. 
Rodhe atog sig gama detta uppdrag. Han konstaterade for ovrigt att han vid 
behov kunde forlita sig till sin sprakkunnige domprosts tjanster. 15 

1 sjalva verket visade sig den nyutnamnde arkebiskopen vara mycket 
intresserad av att fl klarhet i hur Svenska kyrkans ekumeniska ataganden 
skulle forankras och foras vidare. Aven om han hade goda tyska kontakter 
och sjalv var overtygad lutheran, forstod han att han maste sta fri i forhal
lande till sina valman i Allmanna Svenska Prastforeningen, nar dessa alltfor 
osjalvstandigt dansade efter Sam Stadeners pipa. 16 Eidem var ocksa intresse
rad av en langre gaende losning av de inomsvenska ekumeniska organisa
tionsproblemen an forslaget om en Ekumenisk forening - som forespeglade 
gruppen i Uppsala. 

1 Lund tog Rodhe och Brilioth annu ett steg. De ville motverka en radi
kal klyvning mellan vidare ekumenik och exklusiv luthersk konfessiona
lism. Darfor var de intresserade av att lutherdomens bidrag till clet mellan
kyrkliga arbetet skulle vara mer oppen an den linje som foretraddes av den 
svenska landskommittén for Lutherska Varldskonventet under Stadeners 
ledning. Av detta skal forordade bade Brilioth och Rodhe att den nya eku
meniska namnden och inte minst den samnordiska ekumeniska tidskriften 
Kristen Gemenskap likaledes skulle uppmarksamma clet lutherska enhets
arbetetY Aven detta tilltalade arkebiskop Eidem. Den plan som Brilioth, 
Eidem och Rodhe efter hand enades om var att den svenska grenen av 
World Alliance skulle omorganiseras och bli en svensk ekumenisk namnd 
med officiell representation fran intresserade kyrkor och samfund och med 
ansvar for de svenska kontakterna med de tre samverkande ekumeniska 
rorelserna: World Alliance, Life and Work och Faith and Order. 

Utover si tt bidrag till diskussionen om den framtida Svenska Ekumeniska 
Namnden tog Yngve Brilioth ytterligare ett intressant ekumeniskt initiativ. 
lnfor Erling Eidems forestaende biskopsvigning vackte han den nyut
namnde arkebiskopens intresse for att en engelsk biskop skulle inbjudas att 

15 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:8. E. Eidem tilt E.Rodhe, 30 oktober 1933, och E. Rodhe till 
E. Eidem, 31 oktober 1933. 
16 Se Eidems ekumeniska teologi i idem 1932.- Om den nyutnamnde arkebiskopens vax
ande ekumeniska engagemang, se aven LUB. E. Newmans brevsamling. Y. Brilioth tilt 
E. Newman, 3 januari 1932. 
17 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth tilt A. Runestam, 17 februari 1932. SEN:s 
samling, 629 B:l. Y. Brilioth till N. Karlstriim, 5 februari 1932. 
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delta i vigningsgudstjansten i Uppsala domkyrka. Brilioth beredde sjalv 
marken genom att ta upp fragan med George Bell. Samtidigt skrev Eidem 
direkt till arkebiskop Lang. 18 

Lang visade sig mycket intresserad av sin svenske kollegas hemstallan. 
Han maste dock ta hansyn till att Trefaldighetssondagen i anglikansk tradi
tion var vikt for prastvigning i olika stift. Darfor kunde ingen anglikansk 
stiftsbiskop komma ifraga. 1 stallet vaude sig arkebiskop Lang till sin egen 
suffragan, biskopen av Fulham. Denue medverkade med gladje vid Eidems 
biskopsvigning. 19 

lunan Erling Eidem tilltratt som arkebiskop hade Edvard Rodhe presen
terat den foreslagna omorganisationen for den svenska avdelningen av 
World Alliance. 20 Darefter finjusterades planerna, sedan Eidem flyttat till 
Uppsala och Nils Karlstrom, som den nye arkebiskopens sekreterare, over
tagit ansvaret som den gamla ekumeniska namndens sekreterare, samtidigt 
som han fortsatte som redaktor for Kristen Gemenskap. Den nya ekume
niska namnden konstituerades den 6 april 1933. Arkebiskopen blev ord
forande med Knut B. Westman och Svenska Missionsforbundets missions
foresdindare, Axel Anderson, som forste och andre vice ordforande. Samma 
var bildades Ekumeniska foreningen. 

Yngve Brilioth var en av Svenska kyrkans representanter i den ekume
niska namnden. Han hade dock ingen mojlighet att delta i dess forsta sam
mantrade, da namnden bl.a. uttalade en protest mot de begynnande jude
forfoljelserna i Tyskland efter Hitlers Macht-Übernahme.21 1 brev till 
Eidem beklagade Brilioth att han inte kunnat vara med om namndens 
forsta sammantrade. Samtidigt gav han uttryck for sin "tillfredsstallelse over 
att ett uttalande av Ekumeniska namnden med avseende pa judehetsen kom 
till stand och over den val avvagda formuleringen av detsamma". 22 

18 LPL. C.G. Lang's Papers, vol. 100. E. Eidem till C.G. Lang, 5 mars 1932, och G. Bell till 
C.G. Lang, 7 mars 1932. 
19 LPL. C.G. Lang's Papers, vol. 115. E. Eidem till C.G. Lang till, 5 mars 1932 och ULA. 
E. Eidems arkiv, C Il:4. C.G. Lang till E. Eidem, 8 mars 1932, samt LPL. C.G. Lang's 
Papers, vol 115. Stanton Fulham till C.G. Lang, 23 maj 1932, dar biskopen av Fulham 
rapporterar om biskopsvigningen. - Redan tidigare hade davarande arkebiskopen av York, 
William Temple, framfort sina valgangsonskningar till Eidem och uttalat sina forhopp
ningar om dennes stod till Faith and Order-rorelsen. Se ULA. E. Eidems arkiv, C Il:4. 
W. Temple tillE. Eidem, 12 januari 1932. 
20 Se Brilioths kommentarer darom i UUB. SEN :s samling, 629 B: 1. Y. Brilioth till 
N. Karlstrom, 5 februari 1932, och K.B. Westmans brevsamling. Y. Brilioth till K.B. West
man, 12 februari 1932. 
21 Om Svenska Ekumeniska Namndens uttalande och om hur uttalandet mottogs i pressen 
se Karlstrom 1976, 41-50. 
22 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:3. Y. Brilioth tillE. Eidem, 9 april 1933.- Genom framst 
Nathanael Beskow kom Svenska Ekumeniska Namnden att engageras for den svenska gre
nen av den internationella kommittén for stod till intellektuella flyktingar, dvs. judar som 
tvingats Jamna Tyskland nar arierparagrafen trumfats igenom pa olika arbetsomraden. 
Beskow tog hosten 1937 initiativ till Centralkommittén for flyktinghjalp. 
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Ekumenisk frontstallning mot den nya tyska 
rikskyrkan 
For Yngve Brilioth var det uppfordrande och berikande att efter Soder
bloms dod :iter traffa kolleger i Faith and Order's fortsattningskommitté, 
som mottes i High Leigh i England i augusti 1931. Han tilltalades av den 
uppskattande parentation av Nathan Soderblom som William Temple hoU 
vid motets inledning. 23 Vidare kun de han gladjas at det positiva motta
gande som den engelska versionen av hans nattvardsbok hade fltt. Rorande 
Faith and Order's fortsatta arbete hade Brilioth aterkommit till fragan om 
mer representativa kontakter med tysk teologi och tyskt kyrkoliv.24 

Motet i High Leigh hade aven mottagit en rapport fran den arbetsgrupp 
om Nadens teologi som biskop Headlam tagit initiativ till. Det gav Brilioth 
anledning att aven delge Jens N0rregaard i Kopenham sina intryck. Han 
noterade bl.a. att han i rapporten om studiet av Nadens teologi forstatt att 
N0rregaard i studiegruppen "kampat wie ein Lowe für sola fide". 25 1 sin 
nyarshalsning till sin danske kollega var han mer personlig: 

Liksom vid slutet av 1300-talet i Sverige de qui cum beata Birgitta vixerunt 
sammanhollos av osynliga band till ett andligt brodraskaf, sa hoppas jag clet 
skall ga med dem som varit Nathan Soderbloms vanner.2 

Jens N0rregaard hade ingenting emot att vara en i det brodraskap som 
Brilioth talade om. Denna gemenskap skulle mota nya utmaningar, nar 
Adolf Hitler tog befalet i Tyskland och forsokte inlemma den nya tyska 
rikskyrkan i sin regim och inledde sin omanskliga forfoljelse av judarna. 

Aven den ekumeniska rorelsen pa nationell och internationell niva tving
ades ta stallning till utvecklingen i Tyskland. Det befaste samarbetet mellan 
Yngve Brilioth och Erling Eidem. Som Nathan Soderbloms eftertradare 
hade Eidem kant sig forpliktigad att ga in i The Universal Council under 
George Bells ledning. Samtidligt utnyttjade han den resurs som Brilioth 
representerade med sin allt starkare stallning i Faith and Order. 

Med den nya Svenska Ekumeniska Namnden som bas intog Erling 
Eidem en klart avvisande hallning till Hitlers religionspolitik. Han motsatte 
sig formella relationer mellan Svenska kyrkan och den tyska rikskyrkan. 
Samtidigt var han angelagen om positiva kontakter med kristna i Tyskland 

23 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 31 augusti 1931.- Se aven 
Temples positiva omdi:imen om Nathan Si:iderblom, i ULA. E. Eidems arkiv, C Il:4. 
W. Temple tillE. Eidem, 12 januari 1932, och Temple 1933, 420-422. 
24 WCCA. 23.4.002. Faith and Order. R.W. Brown's Correspondence. Y. Brilioth till 
R.W. Brown, 26 september och 29 december 1932. 
25 DRA. J. N 0rregaards brevsamling. Y. Brilioth till J. N 0rregaard, 7 september 19 31. 
26 DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 28 december 
1931. I LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth till E. Liedgren, 26 december 1931, bjuder 
Brilioth in Liedgren i samma fi:irpliktande gemenskap. 
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som sokte bevara sin frihet i forhallande till Hitlers regim. Den linjen sokte 
Eidem folja ocksa som ordforande i styrelsen for den internationella 
Lutherakademin i Sondershausen anda fram till 1942, da en oppen bryt
ning kom till stand mellan honom och direktorn, Carl Stange fran Got
tingen, pa grund av de svenska biskoparnas kritik av judeforfoljelserna.27 

Erling Eidem forlitade sig till saklig argumentation i brev elier personliga 
samtal, samtidigt som han var mycket aterhallsam med publika opinions
yttringar. Redan fore den forsta nationalsynoden for den tyska rikskyrkan 
under den kontroversielle Ludwig Müllers ledning gjorde han klart var 
Svenska kyrkan stod i forhallande till Hitlers kyrkopolitik. Eidem forvan
tade sig att nationalsynoden skulle avvisa arierparagrafen. 28 Nar Müller 
sokte forsvara synodens lojala hallning till den nya tyska ordningen med 
hanvisning till teologiska auktoriteter som Paul Althaus, 29 markerade 
Eidem annu tydligare sin avvisande hallning. Hans korrespondens prag
lades av den klassiskt retoriska formeln suaviter in modo,fortiter in re. Artigt 
men sakligt tungt smulade han sonder riksbiskopens forsok till bibelteolo
gisk argumentation. 30 Lika artigt och lika tungt avvisade han Müllers forsok 
att upplosa de evangeliska kyrkornas ungdomsarbete till forman for Hitler
] ugend. 31 Darefter fick rikskyrkans utrikesbiskop Theodor Heckel skota 
den fortsatta korrespondensen med Eidem och Svenska kyrkan.32 De sak
liga motsattningarna stod kvar. 

Eidems stallningstaganden vackte intresse i England och inledde en eku
meniskt viktig brevvaxling mellan honom och George Bell. Aven Yngve 
Brilioth kom att spela en framtradande roll. lnom Life and Work-rorelsen 
vackte bl.a. tysken Hans Schonfeld tidigt forslaget att George Bell och Er
ling Eidem tillsammans skulle gora en uppvaktning hos Hitler for att fà 

27 ULA. E. Eidems arkiv, C Il:20. C. Stange tillE. Eidem, 18 december 1942, och E. Eidem 
till C. Stange, 9 februari och 15 december 1943. Montgomery 1982, 354-355, och Appel
qvist 1993, 149-151. 
28 ULA. E. Eidems arkiv, C Il:3. E. Eidem till L. Müller, 15 september 1933.- Murtorinne 
1982a, 262-263.- Om arierparagrafen och nationalsynoden, den 23 september 1933, se 
Karlstrom 1976, 76-87. 
29 ULA. E. Eidems arkiv, C II:3. L. Müller tillE. Eidem, 13 oktober 1933. 
30 ULA. E. Eidems arkiv. C II:3. E. Eidem till L. Müller, 28 november 1933. 
31 ULA. E. Eidems arkiv, C Il:3. E. Eidem till L. Müller, 22 december 1933.- Det framgar 
av Eidems forsta brev till George Bell att han avvisat tyska sonderingar om officiell svensk 
medverkan vid Müllers installation som riksbiskop. 1 sitt nya uppdrag som ordforande i 
Universal Council hade Bell pa arkebiskop Langs uppdrag gjort detsamma i fraga om med
verkan fr:in den engelska kyrkans sida. Se ULA. C II:5. G. Bell tillE. Eidem, 11 november 
1933, och E. Eidem till G. Bell, 18 november 1933. Till den vidare ramen se Bethge 1970, 
228-229, 248-249, och 294-296, samt Karlstrom 1976, 59-67 och 97-127. Om Belis 
stallningstaganden, se vidare Jasper 1967, 98-109. 
32 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:14. E. Eidem tillE. Rodhe, 13 mars 1934, vari Eidem klargor 
sin stallning till Heckel genom att ta avstand fran dennes forsok att "forma Chichester [Bell] 
att inhibera sitt skarpa brev till Reichsbischof [Müller] av den 18 februari". - Jfr C II:6. 
E. Eidem till T. Heckel, 13 mars 1934, och C II:5. E. Eidem till G. Bell, 10 mars 1934, vari 
Eidem bl.a. informerar Bell om Nygrens uppdrag. 
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denne att revidera sin religionspolitik. Nar dessa tva provade lampligheten 
av en formell ekumenisk representation konsulterade de aven Brilioth. 33 

George Bell, som annu inte matt Eidem, vande sig till Brilioth for att bli 
informerad om den svenska bedomningen av den tyska kyrkokrisen. I sitt 
svar tecknade Brilioth en mycket mark bild av rikskyrkan, som han karak
tariserade som en polisorganisation mer an en kristen kyrka. Han uppfat
tade riksbiskopen som en maktmanniska som stravade efter att lagga under 
sig allt fier kyrkliga omraden. Han tillade: ". . . to cali him bishop seems a 
blasphemy. "34 

Var for sig kom Bell och Eidem fram till att clet var olampligt att satsa pa 
en officiell ekumenisk uppvaktning hos Hitler. Führern kunde utnyttja ett 
sadant besok for egna syften. 35 lnte desto mindre menade kretsen kring 
Eidem i Sigtuna och Uppsala -liksom kyrkoherde Birger Forell i Berlin
att laget var sadant att ett mer informellt initiativ vore vart att prova. Nils 
Karlstrom havdade att om statsmakten har forgripit sig pa kyrkan skall 
kyrkan soka fà rattelse till stand. 36 Eidem fann detta argument berattigat 
och var beredd att gara ett besok under forutsattning att detta inte fick 
nagon officiell karaktar. Med sina kontakter i Berlin lyckades Forell utverka 
en audiens for Eidem hos rikskanslern den 2 maj 1934. 37 

Erling Eidem har karaktariserat denna uppvaktning som ett totalt miss
lyckande. Han hade felbedomt Hitlers vilja och formaga till sakligt menings
utbyte. 1 brev till Anders Nygren kort efter besoket i Berlin framholl han a tt 
"sedan vi nu gjort vad vi kunnat for att tala vederborande till ratta, hyser jag 
vida mindre betankligheter mot offentliga deklarationer".38 Eidems resa till 
Berlin blev emellertid inte en isolerad handelse. Den svenske arkebiskopen 
redovisade betingelserna for sitt initiativ och dess resultat i brev till bl.a. 
Cosmo Gordon Lang i Canterbury och George Bell i Chichester. 39 Darmed 
kom hans rapport aven att paverka forarbetet for Life and Work's 6verlagg
ningar i Fan0, Danmark, i augusti 1934. 

33 Om Eidems kontakt med Brilioth i detta stycke, se ULA. C 11:5, E. Eidem till G, Bell, 
10 mars 1934, och ibid., C 1:14. E. Eidem tillE. Rodhe, 12 mars 1934. 
34 LPL. G. Bell's Papers, vol. 5. Y. Brilioth till G. Bell, 12 februari 1934. 
35 LPL. G. Bell's Papers, vol. 5. E. Eidem till G. Bell, 14 mars 1934. Jasper 1967, 109-112, 
som bl.a. aterger Belis brev till Karlstri:im, 23 mars 1934. 
36 LPL. G. Bell's Papers, vol. 5. N. Karlstri:im till G. Bell, 10 april 1934, och Karlstri:im 
1976, 11-144. 
37 Den mest grundliga analysen av Eidems besi:ik ges i Karlstri:im 1976, 148-159, som 
aterger Eidems egen rapport, ibid., 229-232. Se aven Murtorinne 1968, 68-78, Lind 1982, 
298-299, och Koblik 1987, 92. 
38 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:13. E. Eidem till A. Nygren, 11 maj 1934. 
39 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:5. E. Eidem till C.G. Lang, och C.G. Lang, 25 maj 1934, och 
E. Eidem till G. Bell, 25 maj 1925, och G. Bell tillE. Eidem, 2 juni 1934, dar Bell konsta
terar: "1 am very sorry that the Chancellor was not more responsive to your representations. 
lt does not seem to me that he can possibly understand the princip les involved, and that his 
previous training hardly fitted him to deal fairly with the situation. Let us hope, however, 
that what you have clone may bear fruit later on."- Denna brevvaxling mellan Eidem och 
Bell fi:irbises vanligtvis i diskussionen om Eidems besi:ik hos Hitler. 
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En av huvudfragorna vid Fan0motet var hur den ekumeniska rorelsen 
kunde uttrycka si tt stod for den kyrkliga oppositionen i Tyskland och samti
digt om mojligt paverka rikskyrkan.40 Som ordforande i The Universal Coun
cil var Bell angelagen att forsakra sig om representation fran Bekannelsekyr
kan. Det var en utmaning for utrikesbiskop Heckel, som gjorde det omojligt 
for den da ledande tyske oppositionsmannen, preses Karl Koch fran Vastfa
len, att vara med i Fan0. 1 Kochs stalle engagerade Bell den tyske prasten i 
London, Dietrich Bonhoeffer, som talesman for den kyrkliga oppositionen i 
Tyskland.41 Eidem kunde ej delta medan Brilioth hade inbjudits som repre
sentant for Faith and Order. Under Fan0motet fick Gustaf Aulén klart for sig 
att forsok gjordes i Tyskland for att fà Sam Stadener att narvara vid riksbiskop 
Müllers biskopsvigning, vilket Aulén lyckades stoppa. 42 

Under 1935 blev spannvidden i Svenska kyrkans ekumeniska engagemang 
annu tydligare. En huvudfraga gallde Svenska kyrkans representation vid 
Lutherska Varldskonventets tredje internationella konferens i Paris i oktober 
detta ar. Sam Stadener hade kallats att behandla lutherdomen i den politiska 
krisen. Samtidigt var ansvariga angelagna om a tt Erling Eidem skulle delta. 43 

Denne lovade att medverka vid konferensens inledning. For att inte oppet 
behova demonstrera den faktiska splittringen i Svenska kyrkans syn pa den 
aktuella utvecklingen i Tyskland agnade Eidem sig under den foljande 
veckan at att visitera den svenska Sofiaforsamlingen i Paris.44 For Eidem blev 
konferensen inte desto mindre viktig. Den gav honom tillfalle att narmare 
lara kanna biskop August Marahrens fran Hannover, som da annu var en av 
ledarna for den lutherska gruppen inom Bekannelsekyrkan. 1 Paris blev 
Marahrens vald till ny president for Lutherska Varldskonventet.45 

Medan Erling Eidem demonstrerade sina lutherskt konfessionella lojali-

40 Om Fan0môtet, se Jasper 1967, 112-118, och Karlstrôm 1976, 167-190. 
41 Framhalls sarskilt av Bethge 1970, 308. Bell och Bonhoeffer hade tidigare traffats i World 
Alliance. 
42 Aulén 1975a, 169-170, och Karlstrôm 1976, 188-189. Det framgar av B. Giertz min
nesanteckningar fran biskopsmôtets januarisammantrade 1951, i GLA. Bo Giertz arkiv, vol 
20. Biskopsmôtet 1950-1958, att G. Aulén i sin orientering om riktningar i Svenska kyrkan 
aven kommenterat Stadeners tankta medverkan i Müllers biskopsvigning, och hur Aulén i 
samrad med Arthur Engberg stoppat denna medverkan. - En mojlig reflex av denna kon
flikt inom det svenska episkopatet ar ULA. E. Eidems arkiv, C 1:14. S. Stadener till 
E. Eidem, 5 september 1934. - Om Müllers biskopsvigning, se aven Bethge 1970, 315-
317. Jfr Jasper 1967, 114-120. 
43 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:7. A.Th. Jorgensen tillE. Eidem, 11 och 24 januari och 
18 februari 1935, och E. Eidem till A. Th. Jorgensen, 3 juli 1935.- Jorgensen var Lutherska 
Varldskonventets kassôr. - Det ar inte utan intresse att Sam Stadener inbjod Lars Wollmer 
att tala om Vinst och forlust for lutherdomen vid Stiftsmôtet i Jonkoping 17-19 juni 1935, 
dvs. kort fore Lutherska Varldskonventets môte i Paris. VLA. Sam Stadeners arkiv. Handl. 
1929-1939. Protokoll fran Stiftsmôte i Jonkoping, 17-19 juni 1935. 
44 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:16. B. Bjurstrôm till E. Eidem, 15 februari, 7 mars, 20 augusti 
och 20 september 1935, och E. Eidem till B. Bjurstrôm, 14 och 20 augusti 1935. 
45 Se nasta sida. 
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teter, breddade Yngve Brilioth sina kontakter i Storbritannien. Han mottog 
sitt fjarde hedersdoktorat, denna gang vid universitetet i Glasgow.46 I sam
band darmed vidgade han sin fortrogenhet med kyrkolivet i Skottland. Han 
fick mycket positiva intryck av den presbyterianska kyrkan. I en entusiastisk 
rapport till Eidem forordade han att Svenska kyrkan borde utveckla sina 
ekumeniska kontakter ocksa i denna riktning. 47 

Kart darefter deltog Brilioth i ett nytt sammantrade med Faith and 
Order's fortsattningskommitté under William Temples ledning i Hindsgavl 
i Danmark. Dessa overlaggningar kom i hog grad att praglas av konfronta
tioner mellan foretradare for olika kyrkopolitiska black i Tyskland. Ibland 
tyckte Brilioth att clet var narmast hopplost, nar han maste ho ra om "den 
Rosenbergska forgiftningen av ungdomen".48 Alfred Rosenberg, Hitlers 
chefsideolog, maste bemotas i sin propaganda. 

Aven clet fascistiska Italiens aggressionspolitik mot Etiopien tvingade till 
ekumenisk aktion, sedan kejsar Haile Selassies begaran om internationell 
forbon for si tt land na tt den svenske arkebiskopen. 49 Genom George Belis 
formedling riktade Erling Eidem och Cosma Gordon Lang en gemensam 
appell till Nationernas Forbund i fr:igan. Bell forordade ocksa en uppvakt
ning hos den svenske utrikesministern. 50 Med arkebiskop Kaila i Abo och 
Kopenhamns och Oslos biskopar forsokte Eidem att aven ra paven att mana 
de italienska myndigheterna till aterh:illsamhet. 51 Nar Etiopienkriget brot 
ut blev Eidem engagerad i forarbetet for Roda korsets ambulansinsats. 52 

Den tyska kyrkostriden blev personligt nargangen i borjan av mars 1936, 
da Dietrich Bonhoeffer besokte Sverige med en grupp studenter fran 

45 Det ar anmarkningsvart an J.H. Schj0rring, som med ratta ar kritisk mot Marahrens, i 
Lutherska Varldsforbundets officiella historik, Schj0rring et. al. 1997, inte beror Parismotet. 
Appelqvist 1993, 70-72, illustrerar hur Lutherakademin i Sondershausen behandlades av 
Lutherska Varldskonventet i Paris. 
46 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 9 juni 1935. Brilioth anfor
tror sin van att han infor resan till Skottland erfar "en egendomlig angslan, som biter sig fast 
i sjal och kropp. Den koncentrerar sig pa nagot yttre forem:il men kommer val arminstone 
delvis inifran ... Helst ville jag inhibera resan ... " - Brilioth hade rare si tt tredje hedersdok
torat i samband med teologiska fakultetens jubileumspromotion i Abo hosten 1934, men 
hade pa grund av arbetsuppgifter i Lund promoverats in absentia. 
47 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:16. Y. Brilioth tillE. Eidem, 22 juni 1935. 
48 Brilioth 1935d, 151-153. Citat fran UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Rudberg, 18 augusti 1935.- Brilioth beror inte motet i Hindsgavl narmare i korrespon
densen med Eidem. 
49 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:7. G. Bell tillE. Eidem, 3 juni och 23 juli 1935, och C 1:17. 
N. Dahlberg tillE. Eidem, 20 juli 1935. Se aven UUB. SEN:s samling 629 B:2, E. Eidem 
till G. Bell, dar Eidem foreslar en gemensam aktion med Lang for fred i Etiopien. 
50 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:7. G. Bell till E. Eidem, 23 juli 1935, och E. Eidem till 
C.G. Lang, 18 augusti 1935. Se aven UUB. SEN:s samling, 629 B:l. E. Eidem till G. Bell, 
19 juli 1935, och Statementfrom SEC to G. Bell, 10 oktober 1935.-Rorande uppvaktningen 
hos R. Sandler, UUB. SEN:s samling, 629 B:2. N. Karlstrom till M. Bjorkquist, 6 april1936. 
51 ULA. E. Eidems arkiv, D II a:l. Kopia av Eidems m.fl. telegram till Pius XI. 
52 ULA. Se dokumentation darom i E. Eidems arkiv, C 1:17. 
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Bekannelsekyrkans prastseminarium Finkenwalde. Under clet korta besoket 
i Lund var clet framst Anders Nygren som stod for vardskapet, da Yngve 
Brilioth var upptagen av andra goroma1. 53 I Uppsala var clet Erling Eidem 
som utovade gastvanskap inom ramen for clet program som Nils Karlstrom 
lagt upp. Dari ingick forelasningar av bl.a. Tor Andrae och Knut B. West
man. Bonhoeffer sjalv behandlade den dubbelbottnade fragan om synlig 
och osynlig kyrka. 54 

I sitt tackbrev till Nils Karlstrom var Bonhoeffer oversvallande. Sarskilt 
framholl han Eidems generositet. Med fortjusning tillade han att den 
svenske arkebiskopen sagt att han skulle forsoka besoka Finkenwalde vid sin 
forest:iende Tysklandsresa.55 Detta kunde dock ej genomforas, da den upp
tagne Eidem maste inskranka sin resa i samband med aterinvigningen av 
sjomanskyrkan i Gdynia. 56 

For bade Bonhoeffer och hans medarbetare Eugen Rose var clet angelaget 
att soka vidareutveckla kontakten med Sverige. Rose vackte tanken pa ett 
svarsbesok i Finkenwalde av nagra teologistudenter fran Lund och Uppsala. 
Detta var svart att genomfora under lopande termin, men Yngve Brilioth 
var inte frammande for ett gemensamt besok av studenter sommaren 
1937Y Darav blev dock intet sedan de tyska myndigheterna lat stanga 
Finkenwalde i juli detta ar. 58 

Dietrich Bonhoeffers kontakter med Sverige brots dock in te helt. Brilioth 
traffade den tyske motstandsmannen under overlaggningarna med Life and 
Work i Chamby i augusti 1936. Erling Eidem sjalv fick tillfalle att uttrycka 
sin uppskattning av Bonhoeffer i samband med de stora ekumeniska konfe
renserna i Oxford och Edinburgh 1937. Nar den svenske arkebiskopen fàtt 
reda pa att Theodor Heckel inte tillat nagon representation fran vare sig 
rikskyrkan elier Bekannelsekyrkan i dessa konferenser, beslot Eidem sig for 
att anvanda tyska i sin del av den stora ekumeniska gudstjansten i St Paul's 
Cathedral i London den 29 juli. Som han forklarade i brev till Bonhoeffer 
ville han pa detta satt ge ett symboliskt uttryck for den forpliktande gemen
skapen med de evangeliska kristna i Tyskland som sokte sta fria i forhal
lande till Hitlers regemente.59 

53 UUB. SEN:s samling, 629 B:2. Y. Brilioth till N. Karlstrom, 9 mars 1936. 
54 Se dokumentationen i UUB. SEN:s samling, 629 B:l.- Bethge 1970,420-428, behand
lar framst den kyrkodiplomatiska fragan om hur formellt Finkenwalde-studenternas Uppsa
labesok var. 
55 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:9. D. Bonhoeffer till E. Eidem, 10 maj 1936, och UUB. 
SEN:s samling, 629 B:2. D. Bonhoeffer till N. Karlstréim, 29 mars 1936. 
56 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:9. E. Eidem till D. Bonhoeffer, 20 maj 1936, och D. Bon
hoeffer tillE. Eidem, 29 maj och 8 juni 1936. 
57 ULA. E. Eidems arkiv, C Il: 11. E. Rose till E. Eidem, 15 mars, 16 april, 25 maj och 8 juli 
1937, och C 1:26. Y. Brilioth tillE. Eidem, 8 april 1937, dar Brilioth foreslar samordning 
med Uppsala, men tror a tt forslaget strandar pa prodekan Linderholm. 
58 Bethge 1970, 483-487. 
59 ULA. E. Eidems arkiv, CIl: 11. E. Eidem till D. Bonhoeffer, 7 juli 1937. 
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Brilioths bidrag pa vag mot Kyrkornas Varldsrad 
Fran ar 1936 intensifierades diskussionen om narmare samordning av de tre 
parallella ekumeniska rorelserna. Det forstarkte Yngve Brilioths roll som 
ekumenisk arkitekt. Sommaren 1936 representerade han Svenska kyrkan 
vid sammantraden i Schweiz med forberedelsekommittéerna for Life and 
Work och Faith and Orcier. Samtidigt foretradde han Sverige i fornyat sam
mantrade med World Alliance's utvidgade arbetsutskott. Ett av skalen for 
hans omfattande ekumeniska agenda var att Arvid Runestam foredrog att 
medverka i en storre samling med Oxfordgrupprorelsen i Oxford i stallet 
for att delta nar The Universal Council sammantradde i Chamby.60 

Till skillnad fran i Fan0 var Bekannelsekyrkan bredare representerad i 
Chamby. Dar deltog saval preses Koch och Otto Dibelius som Dietrich 
Bonhoeffer och biskop Marahrens unge sekreterare Hanns Lilje. Liksom i 
Fan0 fardes en stor del av 6verlaggningarna med de tyska delegaterna 
bakom stangda dorrar. For biskop Bell var clet angelaget att sta. fast vid de 
riktlinjer for den ekumeniska rorelsens engagemang som dragits upp i 
Fan0. Dartill kom fragan om framtida relationer mellan de tre ekumeniska 
rorelserna World Alliance, Life and Work och Faith and Orcier, nagot som 
aven diskuterades vid Faith and Order's sammantrade nagra dagar senare i 
Clarens. 61 

Tva huvudalternativ kunde identifieras i diskussionen om framtida inte
gration av de parallella ekumeniska rorelserna. Den ena forordade ett orga
nisatoriskt narmande mellan World Alliance och Life and Work och lade 
vikt vid den flexibilitet som utmarkte World Alliance. Schweizaren Henri 
Louis Henriod, World Alliance's generalsekreterare, drev den linjen. Den 
stoddes av Bonhoeffer, och aven Bell hyste viss sympati for den losningen. 62 

Den andra linjen syftade tilllangre gaende integration av de tre rorelserna 
med Faith and Orcier och Life and Work i centrum. Den forordades av 
William Temple och av Yngve Brilioth, som i detta stycke stoddes av sin 
arkebiskop.63 Den modellen skulle i sjalva verket pa internationell niva 

60 UUB. SEN:s samling, 629 B:2. A. Runestam till N. Karlstriim, 19 juni, 2 och 18 juli 
1936, och UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 15 juni 1936. 
61 Jasper 1967, 206-207 och 211-215, Bethge 1970, 454-462, som bada bygger pa Belis 
ingaende rapport till Eidem. Se aven Eidems arkiv, C Il:10. G. Bell tillE. Eidem, 8 septem
ber 1936. - Brilioth rapporterade fran Chamby i idem 1936d, ULA. E. Eidems arkiv, 
C 1:21. Y. Brilioth tillE. Eidem, 27 augusti 1936, dar han fr.a. behandlar diskussionen om 
forh:illandet mellan de ekumeniska riirelserna, och UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 28 augusti 1936. 
62 LPL.G. Bell's Papers, vol2:2. G. Bell till Y. Brilioth, 5 juni 1936. 
63 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:21. Y. Brilioth tillE. Eidem, 27 augusti 1936, och E. Eidem 
till Y. Brilioth, 2 september 1936. Eidem ville halla darren iippen for en vidare organisato
risk enhet, som skulle innefatta saval Lutherska Varldskonventet som lnternationella Mis
sionsradet. Se aven UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 10 no
vember 1936. 
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svara mot vad som redan kommit till uttryck inom Svenska Ekumeniska 
Namnden. 

Resultatet av overlaggningarna i olika fora blev att en 35-mannakom
mitté med representanter for de tre olika ekumeniska rorelserna fick i upp
drag att fora fragan vidare och lagga forslag till de kommande ekumeniska 
varldskongresserna i Oxford och Edinburgh sommaren 1937. Life and 
Work's generalsekreterare, Joseph H. Oldham, valdes som samordnande 
sekreterare. Brilioth var en av Faith and Order's representanter i 35-manna
kommittén. 64 

Dessa erfarenheter fran sommaren 1936 stallde Brilioth snart i en plikt
kollision. Sjalv hade han foredragit att fortsatta med sin pagaende medel
tidsforskning i Lund och delta enbart i Faith and Order's konferens i Edin
burgh. Erling Eidem menade dock att clet var angelaget att Brilioth deltog i 
clet sammantrade med 35-mannakommittén som foregick Life and Work's 
andra varldskonferens. Darfor var clet valmotiverat att han darefter deltog i 
bade Oxford- och Edinburghkonferenserna. 65 Eidem sjalv avsag a tt narvara 
under den sista veckan av Oxfordmotet, da han aven inbjudits att motta 
hedersdoktorat vid clet arevordiga universitetet. Han skulle ocksa vara med 
om forsta veckan av den andra Lausannekonferensen i Edinburgh. Mellan 
de tva ekumeniska varldskonferenserna medverkade han i den stara ekume
niska manifestationen i St Paul's Cathedral.66 

Yngve Brilioths mycket detaljerade rapport fran sammantradet i Hamp
stead ar en viktig ekumenik-historisk kalla, som inte riktigt fàtt komma till 
sin ratt. 67 Sammantradet hade forberetts av Joseph H. Oldham. Aven Brili
oth hade bidragit till forberedelserna. Han hade i forvag informerat Temple 
om sina synpunkter och manat honom att vaga ta ett bestamt steg. Brilioth 
tillade att "clet hade knappast behôvts - men mahanda hade clet inte alldeles 
varit utan sin betydelse". 

Overlaggningarna inleddes med inlagg av Temple, Bell och Brilioth 
innan den allmanna diskussionen tog vid. Temple talade a Faith and Order's 
vagnar, Bell representerade Life and Work och Brilioth kunde lagga all
manna synpunkter utifr:ln erfarenheter fran Svenska Ekumeniska Namn-

64 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:21. Y. Brilioth tillE. Eidem, 27 augusti och 8 september 1936, 
och Brilioth 1936c och 1936d. 
65 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:26. Y. Brilioth till E. Eidem, 11 och 23 januari 1937, och 
UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 15 december 1936, och 
28 februari 1937. 
66 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:12. E. Eidem till H. Schonfeld, 11 mars 1937, A. Williams 
tillE. Eidem, 17 juli 1937, och E. Eidem till A. Williams, 17 september 1937, och E. Fenn 
tillE. Eidem, 5 juli 1937.- Om de svenska deltagarna i Oxford- och Edinburghkonferen
serna, se Brilioth 1938a, 7-22. 
67 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:26. Y. Brilioth tillE. Eidem, 11 juli 1937.- 1 sin summering 
av dessa overlaggningar bygger Persenius 1997, 123-124 pa Visser't Hoofts sjalvbiografiska 
notiser. 1 clet foljande tar jag framst hansyn till Brilioths brev till Eidem. 
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den. Fran diskussionen registrerade Brilioth runga inlagg av Oldham och 
den amerikanske missionsmannen John R. Mort. 

Darmed var grunden lagd for en narmare detaljgranskning av hur Kyr
kornas Varldsrad skulle byggas upp. Fragan hanskots till en mindre arbets
grupp vari Briliorh ingick. Ùverlaggningarna i den arbetsgruppen hade inte 
varit alltfor komplicerade. Tidigt enades deltagarna om en samordning av 
Faith and Orcier och Life and Work, som inte uteslot nara forbindelser med 
andra ekumeniska organ som World Alliance och lnternationella Missions
rader. Man raknade aven med rydligt samband med konfessionella varlds
organisationer som Lutherska Varldskonventet. 

Mer komplicerad tedde sig fragan om representation i der nya Kyrkornas 
Varldsrad. Bade kyrkoledare och lekman skulle fà plats. Med hansyn till 
berydelsen av der nya ekumeniska radets forankring i berorda medlems
kyrkor var Yngve Brilioth klar over att mindre kyrkor skulle vara represen
terade av sina kyrkoledare, aven om detta skulle kunna begransa antalet 
lekman. Schonfeld och Mort daremot slog vakt om lekmannarepresentatio
nen. Resultatet blev en rimlig kompromiss. 68 

Forutom organisationsforslaget kom overlaggningarna i Hampstead aven 
art diskurera fragan om lamplig generalsekreterare for der nya Kyrkornas 
Varldsrad. Schweizaren Henriod, som var World Alliance's generalsekrete
rare, var inre frammande for att iklada sig ansvaret. Temple och Brilioth 
daremot fann der vara battre art satsa pa en ny kraft, som inre kunde upp
fattas som idenrifierad med nagon av de samverkande organisationerna. 
Darfor forordade de Visser't Hooft, som hade deltagit i Stockholmsmotet 
1925 och som darefter gjort ekumenisk karriar inom Kristliga Studenr
varldsforbundet. 69 

De foljande tva ekumeniska varldskonferenserna hade sina dramatiska 
inslag. Redan under sammanrradet i Hampstead stod clet klart att Heckel 
hade bestamt art inga representanter for de evangeliska kyrkorna i Tyskland 
skulle delta i Oxford och Edinburgh. Detta ledde Oxfordkonferensen till 
att formulera en rydlig halsning till de ryska kyrkorna, som med "Lat Kyr
kan vara Kyrka" som slagord kritiserade den ryska rikskyrkan for foljsamhet 
mot Hitler-regimen. 70 Pa svensk botten avtecknar sig en kritisk samsyn 
med udden riktad mot Führerprincipen, som ersatter sanning och ratt med 

68 35-mannakommitténs forslag aterges i Karlstrom (utg.) 1938, 204-207. Se vidare ULA. 
E. Eidems arkiv, C 1:26. Y. Brilioth tillE. Eidem, 11 juli 1937.- Hanns Lilje som ingick i 
kommittén hade inte fatt tillsrand av Heckel att delta i motet i Hampstead. 
69 1 ett sent brev till Visser't Hooft, 4 december 1957, i WCCA General Secretariat. General 
Correspondence, skriver Brilioth att han haller pa att sammanstalla sitt material for en 
ekumenik-historisk essay. Han paminner om hur han och Temple i overlaggningarna i 
Hampstead fort fram Visser't Hooft som lamplig kandidat for generalsekreterarposten. 
70 Den ekumeniska halsningen till de tyska kyrkorna aterges i svensk oversattning i Karl
strom (urg.) 1938, 32-33. 
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nyckfullhet och godtycke.71 Den foljande Edinburghkonferensen anslot sig 
till budskapet fran Oxford i sin korta halsning till de tyska kyrkorna. 72 

Oxfordmotet beslot ocksa att formulera halsningar till forfoljda kristna i 
Ryssland och Etiopien.73 Vidare fick Eidem i uppdrag att med en kom
mitté, vari aven Bell ingick, soka vagar for att formedla och utlagga budska
pet fran Oxfordkonferensen till de tyska kyrkorna.74 

Utover sitt fortsatta ansvar som medlem i 35-mannakommittén bitradde 
Yngve Brilioth arkebiskop Eidem i dennes uppdrag som en av Oxfordmo
tets presidenter. Tillsammans med bland andra Emil Brunner tog de del i 
den sektion som diskuterade karnfragan om kyrka och stat.75 

Oxfordkonferensen stallde sig forvanansvart positiv till 35-mannakom
mitténs forslag och valde sina representanter i den foreslagna provisoriska 
kommitté som skulle forbereda konstitueringen av Kyrkornas Varldsrad. 
Bland talesmannen for Life and Work ingick saval Erling Eidem som 
August Marahrens. 76 Efter hand skulle Life and Work-rorelsen ta ytterli
gare ett steg och lata sitt mandat overga till den ekumeniska forberedelse
kommittén. 77 

Edinburghkonferensens behandling av 35-mannakommitténs forslag 
blev besvarligare. En av kritikerna var biskop Headlam, som nar fragan 
anmaldes kravde ajournering. Nar arendet aterkom for slutgiltigt stallnings
tagande reserverade han sig till protokollet av mer beslutstekniska skal. Wil
liam Temples auktoritet gjorde dock att aven den kyrkoekumeniska rorelsen 
stallde sig bakom forslaget om en Provisional Committee, aven om man 

71 1 studien "Statsmaktens granser" havdar Arvid Runestam mot de nazistiska maktanspra
ken att "der ar ingen for ktistendomen och kyrkan likgiltig sak, om de humana ordningarna 
!ida intrang och skadà', Runestam 1935a, 25. 1 "Star och kyrkà' ktitiserar Manfred Bjork
quist Führersystemet och Hi tiers syn pa fragan om kyrka och stat i hans Mein Kampf, som 
inte erkande kyrkans suveranitet, Bjorkquist 1935, 25-26. Runestam klargor att kyrkan har 
endast Mastaren, Manniskosonen som sin herre, Runestam 1935b, 53, 55. 
72 Karlstrom (utg.) 1938, 148. 
73 Ibid., 34-35. 
74 Appelqvist 1993, 73-76, illustrerar fortjanstfullt hur Carl Stange medvetet sokte lansera 
Lutherakademin som motdrag mot Life and Work-konferensen i Oxford. Han forbigar 
dock att det var Eidem och Bell som fàtt till uppgift att ansvara for den ekumeniska delega
tion som skulle formedla de ekumeniska varldskonferensernas budskap till de tyska kyr
korna. 
75 Sektionsrapporten aterges i Karlstrom (utg.) 1938, 46-54. - 1 sin summariska redovis
ning av Oxfordkonferensen forbigar Persenius 1997, 125-126, Eidems roll. 
76 Om Heckels forsok att genom Faith and Order bli invald i Provisional Committee, och 
om Bonhoeffers anstrangningar att forhindra en sadan fatalitet, se Bethge 1970, 547-551.
William Temple tycks inte vid denna tid ha varit lika valorienterad i den tyska kyrkokampen 
som Bell. 
77 Oxfordkonferensens beslut i organisationsfr:igan :iterges i Karlstrom (utg.) 1938, 207-
208. Om den fortsatta utvecklingen se Ehrenstrom 1953a, 587-592.- Brilioth, som inte 
fann det omfattande forberedelsematerialet for Oxfordkonferensen helt relevant, uppskat
tade samverkan med Arvid Runestam under konferensen. UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 1 och 11 juni, och 9 september 1937. 
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foredrog att fortsatta som sjalvstandig kommission. Yngve Brilioth valdes att 
bli en av Faith and Order's representanter i den ekumeniska forberedelse
kommittén. 78 

Av olika skal blev den skandinaviska insatsen i Edinburghkonferensen 
betydande. Der gallde inte minst sektion ett, som farde vidare och avslurade 
der kommissionsarbete om Nadens teologi som biskop Headlam initierat 
och dar Gustaf Aulén och Jens N0rregaard givit viktiga bidrag.79 Biskop 
Alexi Lehtonen var sektionens ordforande och Anders Nygren fann skal att 
i plenardebatten valkomna rapporten a de lutherska deltagarnas vagnar. 80 

Aulén kunde likasa erkanna att han var mycket nojd med sektionsrapport 
tva om kyrkan.81 Brilioth bidrog till sektionsarbetet om kyrkans enhet i liv 
och gudstjanst. Han fick ganska ovilligt ara sig ledningen for den del av 
sektionen som studerade fragan om skalen for kristenhetens sôndring. 82 

Arer i Sverige gav Yngve Brilioth den auktoritativa tolkningen av den 
internationella konferenssommarens resultat. Ett viktigt forum var Ekume
niska foreningens arsmôte i Linkoping i oktober, dar han och Emil Brunner 
var huvudtalarna. 83 Av an mer besraende varde blev Brilioths inledning till 
Nils Karlstrôms utgava av de tyngst vagande dokumenten fran Oxford- och 
Edinburghkonferenserna. 84 Den texten forstarkte Brilioths stallning som 
ekumenik-historiker. 

Aven Erling Eidem stalldes infor nya uppgifter efter Oxfordkonferen
sen. Hans stallning forandrades av Sam Stadeners ovantade dod hosten 
1937. Eidem atog sig art bli hederspresident for den svenska landskom
mittén av Lutherska Varldskonventet, nar Edvard Rodhe blev dess nye 
ordforande. Detta gav Eidem mer direkt kontakt ocksa med insamlingsor
ganet Kyrkor un der korset. 85 Han eftertradde ocksa Goteborgsprosten 

78 Edinburghkonferensens beslut i organisationsfrilgan iiterges i Karlstrom (utg.) 1938, 
208-209. Om den fortsatta utvecklingen, se Tatlow 1953, 434-435. 
79 Jfr N0rregaard 1938, 16-18. 
80 The Second World Conference on Faith and Order (1938), 121-122. Rapporten aterges i 
Karlstrom (utg.) 1938, 153-156. 
81 The Second World Conference on Faith and Order (1938), 160-161. Rapporten aterges i 
Karlstrom (utg.) 1938, 157-165. 
82 Brilioth 1940a, 21. Rapporten aterges i Karlstrom (utg.) 1938, 183-203. Delrapporten 
fran Brilioths arbetsgrupp aterfinns ibid., 191-193.- En av de svenskar som deltog i bade 
Oxford och Edinburgh var Karl-Gustaf Hildebrand. Jag tackar for formanen att ha fàtt ta 
del av hans intryck och bedomningar. - Pa basis av sin avhandling ar Persenius fYlligare i sin 
redovisning av Faith and Order-konferensen i Edinburgh, men forbigar ocksa har Eidems 
deltagande dari. Se Persenius 1987, 57-74, och idem 1997, 126-128. 
83 UUB. SEN:s samling, 629 B:2. Y. Brilioth till N. Karlstrom, 24 september 1937, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 11 oktober 1937.- Brilioths karakta
ristik av den schweiziske teologen Emil Brunner ar kostlig. Brilioth fann Brunner mycket 
sympatisk men maste medge att han "just inte forstar vad Kyrkan ar". 
84 Brilioth 1938a, 7-22. 
85 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:30. E. Rodhe tillE. Eidem, 30 november, 6 och 16 december 
1937, och E. Eidem tillE. Rodhe, 19 december 1937. Den nye biskopen i Skara, Gustaf 
Ljunggren, eftertradde Stadener som ordforande for Allmanna Svenska Prastforeningen. 
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Pehr Persson som svensk representant i Lutherska Varldskonventets exeku
tivkommitté. 

Ân viktigare - och mer grannlaga - var Eidems uppgift att leda den 
delegation som skulle formedla Oxfordkonferensens budskap till de evange
liska kyrkorna i Tyskland. Under kontinuerlig korrespondens med George 
Bell sokte Eidem forhandla med Lutherska Varldskonventets nye president, 
biskop Marahrens. 

Eidem och Marahrens mottes i samband med Lützenjubileet i borjan av 
november 1937. Da preciserades strategin narmare. Âven om Marahrens i 
Hannover var mycket mer lojal mot r:ïdande forhallanden i Tyskland an 
radikala foretradare for Bekannelsekyrkan i Berlin-Brandenburg, var han 
likafullt bevakad av de tyska myndigheterna. Han ville inte att clet lutherska 
samarbetet skulle storas av alltfor uppenbar kontakt med den i Tyskland 
kontroversiella ekumeniska rorelsen. Nar till sist overenskommelse natts om 
tid for den ekumeniska gruppens besok i Tyskland i borjan av februari 
1938, hade Eidem sjalv drabbats av overanstrangning och resan maste 
senarelaggas. Nar nytt datum fastlagts i slutet av april1938, avbrot Marah
rens planeringen och hela projektet rann till synes ut i sanden. 86 Eidem tog 
dock ett nytt initiativ i samband med Brilioths biskopsvigning i maj 1938. 87 

Till Vaxjo 
Yngve Brilioth hade kallats a tt sta till forfogande som kandidat vid valet av 
eftertradare till Erik Aurelius som biskop i Linkoping. 88 Aven om Brilioth 

86 Med hanvisning till Boyens 1969, 169, kan Appelqvist 1993, 76, visa att Marahrens var 
under press fran Heinrich Himmler. 
87 Se den omfattande korrespondensen mellan Eidem och Bell, och Eidem och Marahrens i 
ULA. E. Eidems arkiv, C 11:11 och C 11:12 for ar 1937 och C 11:13 for ar 1938. Se aven 
ibid., C 1:36, Eidems korrespondens med T. Ysander, som skulle ersatta honom om de 
planerade overlaggningarna i april 1938 kommit till stand.- Ibid., C 1:30, rymmer korre
spondens mellan E. Eidem och den svenske ministern i Berlin, A. Richert. Efter att ha hort 
om Eidems ekumeniska uppdrag foreslar Richert ra tt aningslost, 12 november 19 3 7, a tt 
han kunde hjalpa till att arrangera samr:'id med den ryska kyrkan genom att erbjuda Eidem 
kontakt med Hitler. Eidem avbojde artigt, 16 november 1937: "En direkt hanvandelse till 
allra hogsta vederborande finner jag for min del utsiktslos, da jag for fyra ar sedan hade 
tillfalle att personligen framfora min syn pa saken. Jag har emellertid valt en annan vag. Jag 
heder Herr Ministern vara overtygad om att jag kommer att ga till vaga med den forsiktighet 
som saken kraver, och jag hoppas att icke genom nagra mina atgarder bereda nagra obehag 
for den svenska utrikesledningen."- Forsoken till ekumeniska overlaggningar med Marah
rens behandlas aven i Jasper 1967, 233-240.- Jasper beror aven, ibid., 237, det protesttele
gram som Eidem, Lang, den ledande franske ekumenen Marc Boegner och amerikanen 
W.A. Brown sande till Hitler med anledning av fangslandet av Martin Niemoller i borjan av 
februari 1937. 
88 LSB. G. Malmbergs arkiv. 1 konvolut om biskopsvalet 1935, Y. Brilioth till G. Malmberg, 
22 september 1935. Bland Brilioths vapendragare marks hans vice pastor i Lund, Arthur 
Adell, samt E. Meurling i Kristdala. 
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var en stark kandidat i valmanslclren blev Tor Andrae utnamnd. Denne 
hade tidigare eftertratt Nathan Soderblom i Svenska Akademien. 

Efter biskop Stadeners dod 1937 framstod Brilioth som vardig kandidat 
till den ledigblivna biskopsstolen i Vaxjo. 89 Han kande att han inte kunde 
avvisa erbjudandet, om an han helst hade velat avvakta annu en tid for att 
om sa ansags lampligt eftertrada Einar Billing i Vasteds.90 En annan intres
serad kandidat i Vaxjovalet var Ernst Newman i Abo. 91 Efter valomgangen i 
stiftet blev Brilioth utnamnd i borjan av november 1937. 

Darmed blev fragan om ny innehavare av professuren i praktisk teologi 
med kyrkoratt aktuell aven i Lund.92 Ordinarie innehavare av tjansten 
skulle emellertid inte tillsattas forran fragan om professurens samband med 
domprosttjansten utretts. 93 Yngve Brilioth var tidigt overtygad om att den 
lampligaste att forordna som vikarie var den unge kyrkohistorikern Sven 
Kjollerstrom, som redan kunde forete en betydande kyrkohistorisk produk
tion som var av stort intresse ocksa for den praktiska teologin. Fakulteten 
foljde Brilioths forslag, aven om Efraim Briem och Hugo Odeberg gjorde 
gallande att Kjollerstrom inte hade tillracklig meritering inom praktisk teo
logi.94 Nar arendet gick vidare till mindre akademiska konsistoriet blev clet 
emellertid aterremitterat till fakulteten, utan att Briem som fakultetens re
presentant i konsistoriet reserverade sig mot beslutet. 

I detta lage reagerade Brilioth mycket kraftigt. Han beklagade att fakulte
ten inte tog vara pa en sadan begavning som Sven Kjollerstrom. Samtidigt 
klargjorde han att Dick Helander inte kunde komma ifraga som tillforord
nad professor.95 For att losa den uppkomna krisen kallades till sist Ernst 
Newman tillbaka fran Abo for att vikariera pa den professur som Brilioth 
lamnat. 

Edvard Rodhe hade tidigt forstatt att Yngve Brilioth forr elier senare 
skulle lamna domkapitlet och bli hans kollega i biskopskretsen. Han hall ett 

89 Sam Stadener hade ar 1932 eftertratt Edgar Reuterskiold som biskop i Vaxjo. 
90 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:29. J. Lindblom tillE. Eidem, 16 september 1937. 
91 I LUB. E. Newmans brevsamling. Y. Brilioth tillE. Newman, 17 oktober 1937, konstate
rade Brilioth att det ar "bittert ej kunna ta ett steg utan att gai vagen for en annan". 
92 I Uppsala hade Gustaf Lizell dott i februari 1937, vilket foranlett Arvid Runestam att 
fraga om Yngve Brilioth vore intresserad av professuren i Uppsala, vilket denne avvisat. Se 
UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 7 mars 1937. 
93Se Brilioth 1938b, som ardennes yttrande angaende praktisk teologi som universitetsdis
ciplin med anledning av universitetsberedningens betankande av den 22 februari 1938. 
94 LUB. Teologiska fakultetens protokoll, 14 januari 1938. 
95 LUB. Teologiska fakultetens protokoll, 8 februari 1938, med Brilioths yttrande bilagt.
Nar Yngve Brilioth i mars 1941 var sakkunnig - tillsammans med Edvard Rodhe och 
G.O. Rosenqvist- vid tillsattningen av nya innehavare av professurerna i praktisk teologi i 
Lund och Uppsala, fick han tillfalle att mer ingaende redovisa sin uppskattning av Sven 
Kjollerstrom som vetenskapsman. Denne fick forsta forslagsrum av samtliga sakkunniga. 
UUA. Teologiska fakultetens arkiv. Teologiska fakultetens protokoll, 29 april 1941, med de 
sakkunnigas yttranden bilagda. Brilioths bedomning av Kjollerstroms meriter redovisas, sid. 
21-29, i hans utlatande. 
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retoriskt fullandat tacktal vid Brilioths sista dornkapitelsarnrnantrade i 
Lund.96 1 hogrnassan pa fastlagssondagen, den 27 februari 1938, hall Brili
oth sin avskedspredikan i dornkyrkan - orn den fruktbara angesten. 97 1 
anslutning till sin predikan tillfogade han nagra synpunkter pa den nya 
psalrnbokens kannetecken. 98 Detta var hans effektfulla tack till dornkyrko
forsarnlingen i Lund. 

96 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:30. E. Rodhe tillE. Eidem, 30 augusti 1937, och LSA. Dom
kapitlets protokoll, 16 februari 1938. 
97 Brilioths predikan aterges i idem 1943c, 211-218. 
98 Referat av Brilioths avskedspredikan och hans personliga kommentarer till den nya 
psalmboken, i Lunds Dagblad, 28 februari 1938. Lars Osrerlin har dragit min uppmarksam
het till denna kalla. - Brilioths avsked fran Lund uppmarksammades ocksa i Sydsvenska 
Dagbladet, 28 februari 1938.- Brilioths syn pa den nya psalmboken redovisas aven i idem 
1938d, 115-118. 
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KAPITEL 8 

Biskop i Vaxjo 

Den stara biskopsvigningen och herdabrevet 
Aven om Yngve Brilioth var utnamnd biskop i Vaxjo fran och med den 
1 mars 1938, skedde biskopsvigningen fürst Kristi Himmelsfardsdag i mit
ten av maj. Ârkebiskop Eidem foredrog att avvakta till dess utnamningen var 
klar for Arvid Runestam och Bengt Jonzon som nya innehavare av den 
ledigblivna biskopsstolen i Karlstad respektive Lulea. Det var darfor en 
ovanligt stor hogtid i Uppsala nar Brilioth vigdes till biskop. Kort darefter 
tackade han ocksa Eidem for "hogtiden i Uppsala domkyrka, som Du lyck
ades pragla med en sallsynt hogtidlig innerlighet" och for "den kostliga och 
faderliga karlek, som Du lat komma till uttryck bade i ord och garning ... ". 1 

Det var inte bara deltagandet av de tre nyutnamnda biskoparna med 
assistenter och insigniebarare som gjorde Brilioths biskopsvigning till en 
stor hogtid. 2 Av olika skal hade Eidem aven velat forma akten som en viktig 
internationell manifestation. 

Som ny svensk representant i Lutherska Varldskonventets exekutivkom
mitté hade Erling Eidem inbjudit denna kommitté att hâlla sitt ordinarie 
sammantrade for 1938 i Sigtuna och Uppsala i anslutning till biskopsvig
ningen. Det gjorde det mojligt for biskoparna August Marahrens fran Han
nover och Max von Bonsdorff fran Borga att delta. Oberoende av de luth
erska overlaggningarna medverkade aven den nye biskopen i Oslo, Eivind 
Berggrav, och biskop Valdemar Ammundsen fran Haderslev. 

Men Eidem hade tagit ytterligare ett steg. Eftersom Marahrens inte varit 
villig att efter de ekumeniska varldskonferenserna i Oxford och Edinburgh 
ta emot den ekumeniska delegation som Erling Eidem och George Bell 
hade ansvar for, var den svenske arkebiskopen angelagen om att ett sam-

1 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:32. Y. Brilioth tillE. Eidem, 28 maj 1938. 
2 Brilioths assistenter var domprosten G. Brundin och konrraktsprostarna A. Karlsson, 
Ryssby, och E. Bjorck, Kalmar. Hans insigniebarare var kyrkoherde A. Blomquist, Jonko
ping, stiftsadjunkt B. Soderberg, Vaxjo, och komminister I. Lindstam, Lommarshede. 
Lindstam hade redan visat inrresse for Faith and Order-fragor och skulle bli en av Bonhoef
fers oversattare till svenska. 

139 



mantraffande mellan Bell och Marahrens skulle komma till stand i Uppsala 
i samband med Brilioths biskopsvigning. Bells intresse av att fà vara med 
som assistent, nar hans framste kontaktperson i Sverige blev vigd till biskop, 
var den avgôrande fôrutsattningen. 

Nar Yngve Brilioth hade informerat Bell om sin utnamning till biskop i 
Vaxjô, hade denne uttalat sina valgangsonskningar. Samtidigt hade han for
sakrat Brilioth att han gama skulle vilja narvara vid den forestaende 
biskopsvigningen i Uppsala. Nar Eidem fick hora om Bells intresse var han 
inte sen att agera. Han skrev till sin kollega i Canterbury i syfte att fà 
George Bell att delta som officiell representant for Church ofEngland.3 Det 
skulle erbjuda Eidem mojligheten att genomfora clet forsenade ekumeniska 
samriidet med biskop Marahrens. Ârkebiskop Lang hade inget emot att 
biskop Bell deltog som sin kyrkas representant. 

For Eidem var clet angelaget att samtalen med Marahrens och Bell fick en 
vardig inramning. Han inbjod narvarande gaster till nattvardsgiing i Heliga 
Trefaldighets kyrka pa vigningsdagens morgon. Den blev dock en besvi
kelse. Fa av de utlandska gasterna deltog. Marahrens sjalv gjorde klart att 
han inte kunde ta emot nattvarden tillsammans med en anglikan. Denna 
foga ekumeniska hiillning tog Eidem klan avstiind fran. 4 

Eidems hogtidliga innerlighet till trots gav inte motet mellan Marahrens 
och Bell clet utbyte som Eidem och Bell hade hoppats pa. Efter overlagg
ningarna i Sigtuna och Uppsala skulle Marahrens komma att underteckna 
en latt modifierad form av den narmast tysk-kristna Godesberg-deklaratio
nen, som ledarna for den ekumeniska Provisional Committee redan skarpt 
kritiserat.5 Over huvud taget ledde utvecklingen inom Lutherska Varlds
konventet till en djupgaende intressekonflikt mellan den tyske presidenten 
och dennes meningsfrander a ena sidan och de amerikanska och dansk
svenska landskommittéerna a den andra. Aven Eidem uttalade sin kritik av 
Marahrens kyrkopolitik och dennes allt tydligare politiska stad for Hitler.6 

Varken fore eller efter dessa handelser hade Brilioth nagra kontakter med 
Lutherska Varldskonventet. 

Kort efter sin vigning till biskop hall Brilioth clet forsta sammantradet 
med sitt nya domkapitel. Vice preses, domprost Brundin, stod for val
komsttalet. Brilioth sjalv uttalade sina forvantningar om framtida gott sam
arbete. Han hyste goda forhoppningar om att domkapitlet i sin nya form 

3 LPL. G. Bell's Papers, vol. 88. Y. Brilioth till G. Bell, 7 november 1937 och 9 januari 1938, 
ULA. E. Eidems arkiv, C !:26. Y. Brilioth tillE. Eidem, 16 november 1937, och C !:32. 
Y. Brilioth till E. Eidem, 2 januari 1938. LPL. C.G. Lang's Papers, vol 115. E. Eidem till 
C.G. Lang, 28 mars 1938, C.G. Lang till G. Bell, 1 april1938, G. Bell till C.G. Lang, 1 april 
1938, C.G. Lang tillE. Eidem, 5 april1938 och C.G. Lang till G. Bell, 6 april1938. 
4 LPL. George Bell's Papers, vol. 272. Notes on Yngve Brilioth's Consecration. 
5 Bethge 1970, 554. - Om Godesberg-deklarationen och de ekumeniska ledarnas kritik, 
ibid., 549-550. 
6 ULA. E. Eidems arkiv, C II: 15. E. Eidem till H. Schreiter, 26 augusti 1939. 
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skulle fungera andamalsenligt. Darefter gick han over till att kort introdu
cera sitt herdabrev.l 

Yngve Brilioths Herdabrev till Vaxjii sti.ft har ront ett vidare intresse an 
vad som vanligtvis tillkommit denna litteraturart.8 Ett av skalen ar hans 
valavvagda teckning av sin egen bildningsgang och preciseringen av den 
kyrkliga och teologiska stallning som han intog- mellan Lund och Upp
sala.9 Nar Brilioth klargjorde sin historiskt orienterade bibelsyn, som aven 
inspirerat hans engagemang for bibelkunskapens fornyelse i stiftet, 10 visade 
han sin sjalvstandighet i forhallande till saval Odebergs bibelmystik som 
Anton Fridrichsens nya bibliskt-realistiska signaler. 11 

1 herdabrevet tecknade Brilioth en mork bild av vad han kallar den vas
terlandska kulturens brustenhet. Han forde emellertid sin analys vidare 
genom att som exempel karaktarisera kommunismen och "de nya nationa
listiska religionssurrogaten" som andliga makter som star kristendomen 
emot. De har "gjort uppror mot sjalva mansklighetens sak och i bokstav
ligaste mening upprest nya avgudar, dyrkande det skapade i stallet for ska
paren"Y Brilioth visade ocksa hur latt en viss liberalteologi i Tyskland lett 
over till stod for nazismen. 13 

Nar Yngve Brilioth gick vidare och diskuterade kyrkans uppgift i denna 
brustna kultur, tillampade han vad han anfort i kapitlet "Kyrka, stat och 
folk" i Svensk kyrkokunskap. Med sina erfarenheter som ekumenisk arkitekt 
tillade han att det ar inom det ekumeniska arbetets ram "som de lutherska 
samfunden hast fullgora sin uppgift inom kristenheten". 14 

Med hansyn till sin uppgift som pastor pastorum summerade Brilioth i ett 
sarskilt kapitel sina lardomar fran sin flerariga tjanst som ansvarig for den 
praktiska ovningskursen i Lund. Han uppeholl sig sarskilt vid vikten av 
prasternas fortsatta teologiska studier. 15 Nar han kom in pa fragor om guds
tjanstlivet, sammanfattade han sina resultat i nattvardsboken fran 1926. 

7 VDA. Vaxjëi domkapitels protokoll, 28 maj 1938. 
8 I Sigtunastiftelsens klipparkiv, L 2 B, bevaras recensioner av Brilioths herdabrev. Av sarskilt 
intresse ar prosten G. Herrlins ingaende och mycket positiva recensionsartikel i Sydsvenska 
Dagbladet, 29 maj 1938. Ett ledarstick i Aftonbladet, 6 juni 1938, framhaller att man "blir 
varm om hjartat nar man laser en sa odmjuk halsning till sitt stift som Vaxjobiskopens 
herdabrev". 
9 Brilioth 1938d, 23-42 och 56-60. 
10 Se fr. a. Brilioth 1938c.- Edwall1997, 230, noterar Brilioths engagemang for bibelkun
skapens fornyelse i Vaxjo stift. Se aven P. Bexell1999, 46-47. 
11 Brilioth 1938d, 63--67. -Till karaktaristiken av de tva tongivande bibelvetenskapliga 
alternativen, se Gerhardsson 1994. 
12 Brilioth 1938d, 50-51. Brilioth var inte ensam att uppmarksamma hoten mot ett friskt 
andligt !iv. J.A. Eklund hade pa sitt speciella satt i Napoleon utvecklat tanken att vad starka 
ledare som Napoleon och Hitler saknar, i:ivermanniskor i egna i:igon, ar respekt for clet 
andliga livet och dess villkor, Eklund 1936, 11, 14, 86. 
13 Brilioth 1938d, 55.- Brilioth niirnnde inte Linderholm i sammanhanget. 
14 Brilioth 1938d, 76. 
15 Brilioth 1938d, 98-100. 
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Samtidig gav han prov pa landvinningar i sin fortsatta predikohistoriska 
forskning, som han slutgiltigt skulle komma att redovisa i Predikans histo
ria. 16 Mot bakgrund av erfarenheter fran Lunds stift uttalade han aven for
hoppningar i fraga om den framvaxande kyrkliga fornyelsen. 17 

Sitt herdabrev avslutade Yngve Brilioth med ett stort kapitel om lekman
nens roll och ansvar. Han vidholl den syn pa den nya forsamlingsstyrelse
lagen, som han utvecklat i Svensk kyrkokunskap, och understrok vikten av 
att de fortroendevalda verkligen ville framja forsamlingslivet. 18 Han fram
holl behovet av den diakonala verksamhetens inordning i kyrkoorganisatio
nen. Som alternativ till da aktuella krav pa kvinnors tilltrade till prastambe
tet utvecklade han sin tanke pa ett kvinnligt Ordets diakonat. 19 

Yngve Brilioth som stiftschef 
Pa Brilioths tid dominerades stadsbilden i Vaxjo av domkyrkan och lands
hovdingens residens. Nagot utanfor sjalva stadskarnan lag biskopens impo
nerande Ostrabo. 

1 jamforelse med sina uppgifter som domprost i Lund hade Brilioth 
framst representativa uppgifter i sjalva stiftsstaden. Ansvaret som eforus gav 
honom sarskild ingang i stadens laroverk liksom i ovriga laroverk inom 
stiftet. 1 mitten av september 1938 kunde han i sin egenskap av eforus for 
laroverket i Kalmar for forsta gangen ta emot uppvaktningen av dess elever 
pa Ostrabos nappa. 20 

En sarskild hogtid var Brilioths forsta forrattning den 6 juni 1938. Da 
fick han for forsta gangen som "av kyrkans Herre sarskilt forordnad tjanare" 
formedla uppdraget att tjana den Herre som sjalv ar clet levande Guds Ord. 
Fiera av de nio prastkandidaterna var biskopens tidigare elever fran Lund. 21 

Som vigningsbiskop lade Brilioth vikt vid att den som kallats till Ordets 
tjanare behover fortsatt studium "i skriften, i kyrkans historia i andegivna 
larares tjanst". 22 

16 Brilioth 1938d, 120-130. Se vidare Brilioth 1945a och Edwall1997, 230-231. 
17 Brilioth 1938d, 110-113. Se aven Strandberg 1997, 279-280. 
18 Brilioth 1938d, 180-183. 
19 Brilioth 1938d, 176-179. 
20 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 september 1938.- Bengt 
Hall berg, Lund, har beskrivit sin forsta elevuppvaktning pa Ostrabo. 
21 Cit. fran Brilioth 1940a, 149.- Om prastvigningen, se vidare VDA. Vaxjo domkapitels 
protokoll, 4 juni 1938.- Brilioth introducerade en nyordning, enligt vilken prastvignings
dagen inleddes med nattvardsgang i domkyrkan. Sjalva prastvigningen skedde i anslutning 
till aftons:lngen. Darmed forde han vidare den ordning som Nathan Soderblom tillampat 
nar Brilioth sjalv prastvigdes i Uppsala domkyrka. 
22 Cit. fran Brilioth 1940a, 6, ur Brilioths tai vid prastvigning i Vaxjo domkyrka 7 januari 
1940. Se aven "Tjanarens utrustning", ta! vid prastvigning i Vaxjo domkyrka 6 januari 
1942, idem 1943c, 18-23. 
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Det var givetvis en grannlaga uppgift att eftertrada Sam Stadener i Vaxjo 
stift. Redan i si tt herdabrev gav Yngve Brilioth uttryck for en annan hall
ning till sin samtids politiska och ekumeniska odesfragor an den som prag
lade hans foretradares ambetsgarning. 1 sin koncentrerade minnesteckning 
av Stadener framholl Brilioth att clet "lag nagot av frejdigt overdad i clet satt, 
varpa han gav ut sig i arbete, i stiftets och kyrkans tjanst". 23 Brilioth knot 
Staden er till "den fornyelse av den klassiska predikotypen, som vi i viss man 
kunna iaktta i nutiden".24 Han uppmarksammade Stadeners insatser for 
tillkomsten av En liten bonbok i den svenska psalmboken. Brilioth avslutade 
emellertid teckningen av sin foretradare hederligt nog med a tt clet "skulle 
vara bristande uppriktighet att forneka, att vii fiera stycken tankte olika''.25 

Pa ett annat satt an Stadener registrerade Brilioth ocksa pro-tyska stam
ningar elier rent av nazistiska sympatier inom stiftet. Han framholl att clet 
faktum a tt "clet finnes bildat och omdomesgillt folk, som annu in te genom
skadat Hitler, ar mig ganska obegripligt". Han sade sig an da inte tro att de 
ar talrika i de sydligare landskapen. 26 

1 ett viktigt avseende forcle Yngve Brilioth vidare traditionen fran biskop 
Stadener. Det gallde forsamlingsvisitationerna, som var en av stiftschefens 
lagfasta uppgifter. Den tvingade den nye biskopen ofta ut pa resor. Samti
digt gav visitationerna honom grundlig kannedom am forhallandena i clet 
kyrkogeografiskt tydligt tredelade Vaxjo stift. 

Bade i Uppsala och Lund hade Brilioth fàtt viss erfarenhet av hur en 
forsamlingsvisitation kunde organiseras. 27 Nar han i Vaxjo sjalv skulle lagga 
upp sitt program med hansyn tilllokala forutsattningar i stiftet, tog han rad 
av sin nye medarbetare, stiftsadjunkten Bengt Soderberg, som introduce
rade ho nom i visitationspraxis fran Staden ers tid. 28 

Visitationen av Vissefjarda och Emmaboda forsamlingar den 13-16 april 

23 Brilioth 1938d, 21. 
24 Brilioth 1938d, 22. Jfr idem 1945a, 250. 
25 Brilioth 1938d, 22.- En tidig markering av att Yngve Brilioth stod fri till sin foretradare 
var hans medverkan i Ekumeniska foreningens arsmote i Jonkoping, 19 september 1938. Jfr 
Brilioth 1940a, 18-25. 
26 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 oktober 1939. 
27 Fran sin tid som Nathan Soderbloms sekreterare var Yngve Brilioth val fortrogen med 
arkebiskopens medvetna satsning pa sina forsamlingsvisitationer. Om Soderblom som visi
tator, seJonzon 1931, 139-196, och Sundkler 1968, 132-139. 
28 Jag tackar Johan Ohlson, Goteborg, som har framhallit Bengt Soderbergs roll som Brili
oths introduktor till visitationsordningen inom Vaxjo stift. - Forutom hogtidspredikan vid 
Ekumeniska foreningens arshogtid i Jonkoping, 18 september, omfattade Brilioths officiella 
besok i stiftet under 1938 predikan i Vislanda, Midsommardagen; visitation av Ülmstads 
forsamling, 19-21 augusti; visitation av Bergs forsamling, 9-11 september; predikan vid 
oppnande av kyrklig studiekurs i Kalmar, 27 september; visitation av Vislanda forsamling, 
27 september-2 oktober; prostmote i Vaxjo i mitten av oktober; visitation av Alseda, Skeda 
och Okna forsamlingar, slutet av oktober; invigning av Âkers kyrka, 4 december; invigning 
av forsamlingshem i Nassjo, dar Olov Hartman var nytilltradd komminister, 11 december 
1938. 
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1939 ar ett belysande exempel. Brilioth hade agnat den 14 april at Emma
bada. Han borjade med ett kort besok i smaskolan. Darefter fick sjatteklas
sarna mota visitator. Kiassen sysslade med Antikens Grekland, vilket gav 
Brilioth anledning att tala med barnen om Greklands diktning och Grek
lands sprak. Sa var clet dags for femteklassarna. De studerade England, var
for biskopen tog tillfallet i akt att beratta om Westminster Abbey. Fore 
lunch traffade Brilioth aven fjardeklassarna som agnade sig at Uppsala. Det 
kom visitator att orientera eleverna om universitetet och dess undervisning. 
Efter middagen fick den kommunala realskolan sitt besok. Da agnade sig 
visitator at ett historiskt studium av psalmboken. Pa kvallen var clet konfir
mandernas tur. De hade natt fram till tredje trosartikeln, vilket gav Brilioth 
en sjalvklar anledning a tt tala om Kyrkan. 29 

Pafoljande lordag blev om mojligt annu mer intensiv. KI. 9.30 besoktes 
Pellamala skola, dar Brilioth behandlade Nya Testamentets skrifter. KI. 11.00 
var clet dags for besok i skolan i Forlanga, dar visitator sade nagra ord om 
Svenska kyrkans organisation. Formiddagen avslutades med besok i Geje
mala, dar Brilioth talade om pingsten. 1 sitt visitationstal i anslutning till 
sondagens hogmassa i Vissefjarda kyrka framholl Brilioth vikten av ungdo
mens andliga fostran. 30 

Det var emellertid framst i domkapitlet som den nye biskopen utovade 
sin ledning av stiftet. Genom domkapitlets roll som remissinstans kom Bri
lioth att aven fà anledning att ta stallning till fragor av nationellt intresse, 
sarskilt pa kyrkans och skolans omrade. Brilioth var en arbetande ordfo
rande, som inte drog sig for att i manga fragor sjalv forbereda sakbehand
lingen i konsistoriet. 1 sjalva verket ar hans ofta noga utarbetade remissytt
randen varda ett eget studium.31 

Yngve Brilioth ledde med fast hand stiftsradet, som ansvarade for clet 
frivilliga kyrkliga arbetet inom Vaxjo stift. 32 Darmed engagerades han tidigt 
i en fraga som tagit stiftsradets uppmarksamhet i ansprak under Stadeners 
tid, namligen den vaxande nojesindustrin och den bristande tillsynen av 
ordningen vid offentliga danstillstallningar. Forutom krav pa restriktioner 
och storre poliskontroll hade stiftsradet genom Bengt Soderberg borjat 
prova forutsattningarna for att inratta en stiftets folkhogskola. 33 

Brilioth tog bada fragorna pa storsta allvar. Vid domkapitels forsta host
sammanrrade 1938 presenterade han en skrivelse, dar han pladerade for en 

29 VDA. Protokoll fran visitation av Vissefjarda och Emmaboda forsamlingar, 13-16 april 
1939. 
30 Ibid. Se a~en Pehr Edwalls karaktaristik av Brilioth som visitator, idem 1997, 224-225. 
31 Om Brilioths ledning av domkapidet, se aven Edwall1997, 224. 
32 I sin summering av Brilioths insats som stiftschef, Edwall 1997, 222-234, framhaver 
Edwall betydelsen av Brilioths insatser for stiftsradet och dartill horande organ. 
33 Se dokumentation i VLA. S. Stadeners arkiv. Handl. ang. Stiftsrad m.m. Protokoll fran 
Vaxjo stiftsrad, 16-17 juni 1937 samr i VSRA. Redogorelse for Vaxjo sriftsrad till Stiftsmo
tet i Vaxjo, 17 juni 1938. 
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utredning av lampliga atgarder i syfte att astadkomma en sanering av nojes
industrin, sarskilt pa landsbygden. Han malade i morka farger och framholi 
att "nojesindustrin ar agnad att framja en primitiv och forflamsad uppfatt
ning av livet". Han gick vidare och framholi a tt "den musik av jazztyp, som 
harvid bjudes, ingalunda ar agnad att tjana smakens och livsstilens forkov
ran". 34 ln te desto mindre fann Brilioth fragan ligga utanfor kyrkomotets 
kompetens, nar Manfred Bjorkquist uttryckt sin uppskattning av dom
kapitlets skrivelse och klargjort att han for sin del var beredd att lagga en 
motion i fragan till foresdende kyrkomote. 35 

For Yngve Brilioth blev dock fragan om en stiftets folkhogskola annu 
angelagnare. Nar den nye biskopen blivit invigd i stiftsadjunkt Soderbergs 
forberedande planering, borjade han dromma om ett stiftets eget Sigtuna, 
om an han darvid tankte mer pa Lekmannaskolan an pa Manfred Bjork
quists Sigtunastiftelse. Darfor hade Brilioth ingenting emot att valjas till S:t 
Sigfrids stiftelses ordforande vid dess konstituerande sammantrade den 15 
februari 1938.36 Han anmalde ocksa i domkapitlet fragan om den plane
rade folkhogskolan. Den 4 oktober 1938 anholi han om stiftskoliekt under 
aren 1939-1941 till S:t Sigfrids stiftelseY 

Dock skulie clet mata oforutsedda svarigheter att forverkliga planerna pa 
S:t Sigfrids folkhogskola, som skulie komma att bli en Motesplats Krono
berg for hela stiftet. Forhoppningar att genom medel for beredskapsarbeten 
kunna nedbringa byggkostnaderna slog slint. Det var ej helier helt enkelt att 
na enighet i stiftelsen om var skolan skulie uppforas. De forsta protokolien 
redovisar besok i olika delar av stiftet, dar mark erbjudits pa vissa villkor for 
byggande av skolan. 38 For Brilioth tillkom den besvikelsen att Erling Eidem 
inte var beredd att stodja tanken att den kyrkomusikaliskt medvetne Ingvar 
Sahlin skulie lamna arkestiftet for a tt bli rektor for den nya folkhogskolan. 39 

Brilioth gav dock inte upp. Det gjorde inte helier stiftsadjunkt Bengt 
Soderberg, som till slut lyckades utverka tillfredsstallande villkor for skol
bygge pa den gamla kungsgarden Kronoberg utanfor Vaxjo. Brilioth sjalv 
markerade angelagenheten av projektet genom att utge sin fjarde tal- och 
predikosamling, I S:t Sigfrids stift, vars avkastning oavkortat gick till stif
telsen.40 

34 VDA. Vaxjo domkapitels protokoll, 30 augusti 1938. Skrivelsen i sin helhet aterfinns i 
Domkapidets kopiebok, 30 augusti 1938. Den aberopas ocksa av Frykman 1988, 58-60, 
som bygger pa SOU 1945:22, O. Wangson m.fl. Ungdomen och nojesindustrin. Stockholm 
1945, dar domkapidets skrivelse anfors som bilaga A, ibid., 325. 
35 SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 6 september 1938. 
36 SSFA. S:t Sigfrids stiftelses protokoll, 15 februari 1938. Se aven Hultman 1992, 6-7. 
37 VDA. Vaxjo domkapitels protokoll, 30 augusti och 4 oktober 1938. 
38 Processen sammanfattas av Hultman 1992, 7-8. 
39 Korrespondensen mellan Eidem och Brilioth om I. Sahlin finns tillganglig i ULA. 
E. Eidems arkiv, C 1:38. Den sammanfattas pa basis av Brilioths foredragning i stiftelsens 
grotokoll i SSFA. Se aven Hultman 1992, 7-8. 

0 Brilioth 1940a, 3-4. 
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1 den lilla volymen lat biskopen i tryck :herge predikningar och tal fran 
sina dittills genomforda uppdrag i stiftet. Har ing:lr till exempel Brilioths 
predikan i Vislanda kyrka midsommardagen 1938 och vid Ekumeniska for
eningens :1rshogtid i Jonkoping den 18 september samma ar. Den yngsta 
texten, som inledde skriften, var prastvigningstalet i Vaxjo domkyrka den 
7 januari 1940.41 1 S:t Sigfrids stift utgor i sjalva verket en viktigt kalla till 
studiet av hur den nye biskopen motte sitt stift. 

Det var inte forran under 1942 som S:t Sigfrids folkhogskola kunde in
leda sin verksamhet. 1 borjan av mars valde stiftelsens majoritet den erfarne 
folkhogskolemannen Jan Ottosson till skolans rektor, aven om Yngve Brili
oth sjalv holl fast vid sitt forord for Ingvar Sahlin, som sokt tjansten trots 
Eidems tidigare motsdnd. Byggenskapen slutfordes under Ottossons over
inseende. Den forsta kursen inleddes i borjan av november 1942.42 

Sjalva invigningen agde rum den 17 december 1942. Da holl Brilioth 
hogtidstalet om forhallandet mellan tro och bildning.43 Han gav en kon
centrerad oversikt over vasterlandets kyrko- och kulturhistoria och visade 
pa ett skapande samband mellan kristen tro och mansklig odling. Samtidigt 
konstaterade han att dar manniskofornuftet tror sig vara sig sjalv nog upp
havs sambandet mellan tro och bildning och kulturen blir kluven. Brilioth 
onskade att i samtidens brustna kultur S:t Sigfrids folkhogskola i sanning 
matte bli "ett hem for kristen tro och bildning i Vaxjo stift".44 

Nya perspektiv fran prastmotet 1941 
Enligt redan uppgjorda planer for Vaxjo stift skulle prastmote hallas som
maren 1940. Pa grund av krigsutbrottet, som bl.a. medforde nya ransone
ringsbestammelser, fick detta uppskjutas och genomfordes fürst foljande 
sommar. lnfor detta prastmote stallde Yngve Brilioth samman sin forsta 
berattelse om stiftets tillstand, som presenterades vid prastmotet. 

Brilioth fann att genomgangen av de prasterliga ambetsberattelserna frân 
olika delar av clet religiost differentierade stiftet var bade larorika och upp
fordrande. Studiet av clet varierade materialet tilltalade den stiftshistoriskt 
och kyrkogeografiskt intresserade biskopen. Han tvingades konstatera att 

41 Predikan i Vislanda, Brilioth 1940a, 31-39, predikan vid Ekumeniska foreningens ars
more, ibid., 18-25, och prastvigningstalet, 7 januari 1940, ibid., 5-9. - 1 brev till Arvid 
Runestam har Brilioth mer personligt kommenterat svarigheten att vaxa in i biskopsrollen 
och finna sin stil i motet med olika forsamlingar. Se t.ex. UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 10 augusti och 4 november 1938. 
42 lnte utan stolthet kunde Brilioth i sluter av maj 1943 meddela sin kollega i Karlstad att 
verksamheten vid S:t Sigfrids folkhogskola kommit igang och att den forsta vinterkursen 
avslutats. UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 25 maj 1943. 
43 Utvecklingen sammanfattas av Hultman 1992, 8-9, och Edwall1997, 231-233. 
44 Brilioth 1943b, 66.- Se aven Brilioth 1992, 13.- Ett utdrag ur Brilioths inledningsfore
drag aterges av Edwall i idem 1997, 232-233. 
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inom hans eget trofast kyrkovanliga Kronobergs lan hade sjalva kyrksam
heten borjat uppluckras pa manga hall. Inom Jonkopings lan tyckte han sig 
se att stallningarna snarast forbattrats, medan forhallandena inte namnvart 
forandrats inom det kyrkliga Kalmar lan. 45 

Sjalva prastmotet blev en ny och sammansatt erfarenhet. Yngve Brilioth 
fick tillfalle att tydligt markera sig i forhallande till sin foretradare genom att 
i ett storre foredrag utveckla sin ekumeniskt medvetna syn pa den svenska 
kyrkans stallning i kristenheten. 46 Han fick ocksa for forsta gangen ett sam
lat intryck av prasterskapet i stiftet. Prasterna grep for ovrigt tillfallet att 
uppvakta sin biskop med anledning av hans nara forest:iende femtioarsdag. 
Brilioth fick motta en ny biskopsskrud, som han fann sarskilt valkommen 
med tanke pa sina olika ambetsaligganden i stiftet. 47 

Men prastmotet stallde ocksa nya kritiska fragor, inte minst om lodig
heten hos prasterskapet i stiftet. Som Pehr Edwall framhallit karaktariserade 
Brilioth i sin ambetsberattelse predikotraditionen i de olika delarna av stif
tet. Han efterlyste en predikan som forenade det direkta tilltalet till forsam
lingen med "angelagenhet om sjalarnas valfard, iver a tt vacka, upplysa och 
leda pa battringens vag". 48 

I sitt herdabrev hade Yngve Brilioth understrukit behovet av prasterlig 
fortbildning och vi har redan sett hur han i prastvigningstalen manat sina 
prastkandidater till fortsatt studium. Darfor fann Brilioth det vara viktigt 
att stodja de regionala prastsallskapen i stiftet. Efter prastmotet tog han ett 
nytt initiativ. Han forverkligade planerna pa ett homiletiskt seminarium i 
Vaxjo for de praster som hade mojlighet och intresse att delta.49 Han bidrog 
aven aktivt till konstitueringen av Vaxjo stifts teologiska rad, dar davarande 
stiftsadjunkten Pehr Edwall blev sekreterare.50 

For att inspirera till fortsatta insatser for att hoja nivan i forkunnelsen lat 
Brilioth utge sin femte samling tal och predikningar med titeln Det levande 
ordet. I dess forsta del tradde Brilioth fram som fullodig pastor pastorum. 
Han atergav inte mindre an fern av sina tal vid kyrkoherdeinstallationer i 
olika delar av stiftetY I talen till de nya kyrkoherdarna utgick biskop Brili-

45 Se vidare Brilioth 1941b och UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 
29 maj 1941. Jfr Edwall1997. 
46 Brilioth 1941c, 192-201. 
47 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:52. Y. Brilioth till E. Eidem, 4 juli 1931, och UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 6 juli 1941. 
48 Edwall1997, 227. 
49 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Y. Brilioth tillE. Eidem, 1 september 1942. 
50 VLA. Y. Brilioths arkiv, 2. Handlingar och korrespondens. Y. Brilioth till Prasterskapet i 
Vaxjo stift, 29 april 1942. Ang. ett for stifter gemensamt prastsallskap, se aven stadgar for 
Vaxjo stifts teologiska rad.- Jfr Edwall1997, 230. 
51 1 Gardsby, 10 mars 1940, Brilioth 1943c, 31-36; i Kraksm:1la, 31 augusti 1941, ibid., 
37-42; i Vastbo, 6 oktober 1940, ibid., 43-48; i Moheda, 3 november 1940, ibid., 49-54 
och S. Ljunga, 16 juni 1940, ibid., 55-60. Dartill kom skrifterm:11 fore installation i Langa
sjo, Pingstdagen 1942, ibid., 158-161. 
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oth fran den aktuella sondagens tema och texter enligt evangelieboken och 
tillampade deras budskap. Samtidigt lat han forhallandena i grannlanderna 
under pagaende krig erbjuda den mor ka fond mot vilken installationen fick 
sin sarskilda karaktar. 52 

Nar han vande sig till installandi understrok han att de ocksa, i en tid da 
kyrkans stallning borjat ifragasattas, skulle halla fast vid uppgiften att for
kunna Kristus, som i si tt jordeliv gestaltade "den rikaste och mest fulltoniga 
mansklighet, som jorden skadat" och som nar han korsf'âstes uppenbarade 
Guds djuphet "for den som odmjukt bojt kna vid korset".53 Denna uppgift 
kravde trohet och helig otillfredsstalldhet, sarskilt nar gensvaret i forsam
lingen uteblev och orden "liksom studsa tillbaka mot tillbommade oron och 
fortorkade sinn en". 54 Da gall de det att sta emot frestelsen till sjalvtillracklig
het och alltmer vaxa till i fraga om det andliga forstand som ar "ett ratt 
forstand i andliga ting, ett klart och oforvicligt omdome, som liter forstan
dets ljus falla in ocksa i trons varld" och som samtidigt tar avstand fran "det 
oandliga forstind, som endast tycks kunna satta alltmer fullandade redskap 
i folkens hander och hetsa dem till varandras tillintetgorelse".55 Hahs egna 
erfarenheter kommer har till tais. 

1 den andra delen av den nya predikosamlingen vidgade Yngve Brilioth 
perspektivet och utvecklade sin syn pa kyrkans samhallsansvar. 1 stiftsarbe
tet forde han vidare Oxford- och Edinburghkonferensernas uppfordrande 
maning "Ut Kyrkan vara Kyrka'' i front mot odemokratiska krafter som 
satter den egna staten elier folk et over gall ande medmanskliga hansyn. 56 

Nar Brilioth i mitten av mars 1940 insatte den nye kyrkoherden i Gardsby 
i sitt ambete, lat han den dramatiska utvecklingen i Finland paverka instal
lationstaletY Hans klara stallningstagande i fraga om den norska kyrko
kampen kom till uttryck, nar han den 4 oktober 1942 predikade da Kalmars 
slottskyrkas 350-arsminne hogtidligholls. Som inspirerande forebild ma
nade han fram bilden av de fangslade norska kyrkoledarna: 

Det finns just nu forfôljda, fangslade, nedtystade Herrens tjanare, vilkas rôster 
fornimmas tydligare an nagonsin och tranga igenom allt valdsmaktens buller, 
som trott sig kunna fôrkvava dem. Vâr norska broderkyrka upplever just nu 

52 Tydligast i talet vid kyrkoherdeinstallationen i Gardsby, som infoll under slutskedet av 
finska vinterkriget. Dar utgick han fran "Guds harlighet, som stralar fram i Kristi ansikte" 
och illustrerade prastens uppgifr "att sa teckna Kristi bild, att den blir for hans ahorare 
verklig och oundkomlig". Sa gick han vidare: "Da ett folk klimpar for sitt liv mot ondskans 
overmakt, klimpar for hem och hard, klimpar for sina helgedomar och sin tro, da ger han 
kampen dess djupaste betydelse. Han ger krafren till hansynslos sjalvuppoffring. Vi bedja 
alla, att han ock matte ge krafr till seger." Se Brilioth 1943c, 31-36. 
53 Cit. fran Brilioth 1943c, dels 159, dels 40. 
54 Cit. fran Brilioth 1943c, dels 57, dels 38. 
55 Cit. fran Brilioth 1943c, 44 och 45. 
56 Se sarskilt Brilioth 1943c, 74-75, 83-84 och 119-120. 
57 Brilioth 1943c, 33. 
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sin hjaltetid. Hon ar betrangd som aldrig forr till det yttre- men just genom 
betrycket har hon som aldrig forr blivit en befast helgedom, ett hoppets 
tecken och en andarnas tillflykt.58 

1 Det levande ordet kunde Yngve Brilioth, nar clet var befogat, aven lata clet 
langa stiftshistoriska perspektivet ge ytterligare tyngd at forkunnelsen. Mest 
retoriskt fullodigt kom detta till uttryck i hans predikan den 22 juni 1942, 
da Vaxjo stad firade sitt 600-arsjubileum. Dar antydde han Vaxjo stads 
historiska forutsattningar genom att dels antyda minnet av S:t Sigfrid och 
hanvisa till Magnus Erikssons privilegiebrev fran 1342, dels vidga perspek
tivet framat och med Hebreerbrevets forfattare tala om den tillkommande 
staden. 59 

lnte minst i forberedelserna for 1941 ars prastmote overtygades Brilioth 
am behovet av en samkristen insats, bade inom stiftet och pa nationell niva, 
for att befasta sondagshelgden och motverka stagnation i gudstjanstlivet. 
Han aktualiserade fragan vid biskopsmotets sammantrade i januari 1941 
och aterkom till denna angelagenhet vid foljande biskopsmoten. Detta 
ledde till en brett anlagd hemmaekumenisk aktion under de forsta veckorna 
av mars 1944 for att starka den kristna sondagshelgden. Sarskild vikt lades 
vid skolans ansvar att sla vakt am den sondagliga gudstjansten. 60 Darmed 
aktualiserade Brilioth angelagenheter som skulle pragla hans insatser i clet 
alltmer sekulariserade efterkrigssamhallet. 

lnfor det sekulariserade efterkrigssamhallet 
Trots bensinransonering och andra inskrankningar i arbetsforhallandena 
under clet fortgaende kriget kunde Yngve Brilioth uppriitthalla sitt omfat
tande visitationsprogram. Under ar 1944 genomforde han sex forsamlings
visitationer, inklusive visitation av Vaxjo domkyrkoforsamlingar. Dartill 
forrattade han fyra kyrkoherdeinstallationer och en missionarsvigning samt 
aterinvigde tva forsamlingskyrkor. 61 Pa grund av tillkommande uppgifter 
pa nationell niva och inom clet fornyade internationella ekumeniska sam
arbetet kom Brilioths ataganden inom olika forsamlingar i stiftet att ligga 
pa ungefar samma niva efter kriget. 

lnom stiftsledningen genomfordes viktiga forandringar efter kriget. Re
dan ar 1943 hade davarande kyrkoherden i S:t Olai forsamling i Norrko-

58 Brilioth 1943c, 173. 
59 Brilioth 1943c, 121-126. 
60 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets protokoll, 20-21 januari 1941, 
19-20 januari 1942 och 26-27 januari 1943. - Fullstandig dokumentation om aktionen 
finns tillganglig i Y. Brilioths arkiv, 2. Alner, korrespondens 1930-1950. Se sarskilt Brilioths 
forslag till ekumeniskt yttrande om sondagshelgden, januari 1944, som offentliggjordes 6 
mars 1944. 
61 Se nasta sida. 
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ping, Ivar Hylander, eftertratt Gunnar Brundin som domprost i Vaxjo efter 
en invecklad tillsattningsprocess.62 1 slutet av april1945 lamnade Pehr Ed
wall sin stiftsadjunktur for att bli domkyrkosyssloman i Vaxjo. Yngve !ver
son och de nyprastvigda Ake Rydeman och Lars Carlzon blev forordnade 
som stiftsadjunkter. Lars Carlzon tilltradde dock fürst efter att nagra termi
ner ha tjanstgjort som generalsekreterare for Sveriges evangeliska student
och gymnasistrorelse (SESG).63 Den 7 september deltog den nye stiftssekre
teraren Allan Tham i si tt forsta sammantrade med Vaxjo domkapitel. 64 Erik 
Hard af Segerstad fortsatte som stiftsnotarie, till dess han 1947 atervande 
till Sydindien for en andra missionarsperiod. 65 

Ocksa inom stiftets kvinnoarbete togs nya initiativ. Ett kyrkligt kvinno
rad konstituerades med Brita Brilioth som malmedveten ordforande. Runa 
Ohlander var radets forsta sekreterare. Ar 1946 inbjods Kerstin Hesselgren 
att medverka vid kvinnoradets arsmote. 66 Aret darpa var Hanna Rydh en av 
huvudtalarna, en annan var Anna Soderblom. 67 Bodil Osterlind skulle bli 
den fôrsta anstallda kvinnliga resesekreteraren i stiftet. 

lnom domkapitlet fortsatte Yngve Brilioth att genom val forberedda 
remissyttranden ta stallning till nya tendenser i samhallsdebatten. Han 
agnade sarskilt den socialdemokratiska regeringens nyorientering av skol
politiken kritiskt intresse. Det skulle satta pragel inte minst pa hans fort
satta ataganden pa rikskyrklig niva. 68 

Efter kriget tog Brilioth ocksa nya initiativ i fraga om prasternas fortsatta 
studier. Redan i februari 1945 ledde han Vaxjo stifts teologiska rads dittills 

61 Under forsta halvaret av 1944 genomf'orde Yngve Brilioth kyrkoherdeinstallation i Hult
sjô, 27 mars, missionarsvigning av Joseflmberg i Korsberga, 2 april, visitation av Halltorps 
forsamling, 14-18 april, av Annerstad m.fl forsamlingar, 27-30 april och av Sodra Sandsjô 
forsamling 19-21 maj. Senare delen av aret forrattade han kyrkoherdeinstallationer i Visse
fjarda, 27 juli, i Lenhovda, 1 oktober och i Vackelsang, 22 oktober. Han visiterade Fager
hults f'orsamling, 10-12 augusti, Borgholm, 1-3 september, Vaxjô domkyrkof'6rsamling, 7-
15 oktober och Alundsryd forsamling, 27-29 oktober. Han :iterinvigde forsamlingskyrkan i 
Hakarp, 3 december och i Arhy f'oljande sôndag. 
62 VDA. Domkapidets protokoll, 29 augusti 1942, 3 januari och 7 april1943, samt Dom
kapidets kopiebrevbok, 5 januari 1943. 
63 LCA. Y. Brilioth till L. Carlzon, 15 januari 1948. 
64 VDA. Domkapidets protokoll, 7 september 1945. 
65 O. Bexell1990, 254-255. 
66 Se korrespondensen darom mellan Brita Brilioth och Kerstin Hesselgren i KB. K. Hessel
~rens brevsamling. 

7 Se korrespondensen darom mellan Brita Brilioth och Hanna Rydh, i GUB. Hanna Rydhs 
handlingar, A 12:1:5. 
68 Se t.ex. VDA. Domkapidets konceptbrevbok, 3 oktober 1945, med yttrande ôver forslag 
om val av lekmannaledamôter i kyrkomôtet; Domkapidets protokoll, 13 juni 1946, och 
konceptbrevboken, samma dag, yttrande ang:iende forslag till ny arbetsordning for kyrko
môtet; Domkapidets protokoll, 29 april1947, och konceptbrevboken, samma dag, yttrande 
med f'orslag ang:iende prasternas fortsatta studier; och Domkapidets protokoll, 22 septem
ber och 27 oktober 1948, och konceptbrevboken, samma dagar, ytteranden ôver f'orslag fran 
1946 ars skolkommission. 
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mest ambitiosa satsning. 1 syfte att framja den prasterliga fortbildningen 
inom stiftet genomforde radet , en ganska lyckad tva dagars teologisk kurs i 
Jonkoping. [Anders]Nygren, [Anton] Fridrichsen och [Ruben] Josefson 
vara har och forelaste flitigt".69 

Kursens tema var den nya kyrkosynen och reflekterade de nya tendenser i 
svensk teologi som inspirerats av samarbetet mellan Gustaf Aulén och An
ton Fridrichsen. Samtidigt illustrerade programmet hur Yngve Brilioth pa 
basis av Svemk kyrkokumkap och sina fortsatta predikohistoriska studier 
foretradde en egen linje i forhallande till Gustaf Aulén i den kyrkoteolo
giska debatten. 

Brilioth sag visserligen en overensstammelse mellan den nya kyrkosynen 
och clet ekumeniska slagordet "Lat Kyrkan vara Kyrka'' .7° 1 si tt eget foredrag 
gav han exempel pa sina egna sjalvstandiga ecklesiologiska preferenser. 1 
diskussionen am forhallandet mellan exegetik och homiletik tog han av
stand fran "en bibelteologi, som foraktfullt vander sig bort fran de forega
ende generationernas arliga arbete, och som i kritik av vad man med en ofta 
missbrukad term kallar liberalism icke gor skillnad mellan overvunna teo
rier och forblivande vinningar". 71 Darvid riktade han sin kritik mer mot 
Hugo Odeberg i Lund an mot dennes hermeneutiskt mer medvetne kollega 
i Uppsala, Anton Fridrichsen. 

Yngve Brilioths mest kraftfulla framstallning av sin syn pa kyrkans hall
oing till den sekulariserade efterkrigskulturen var hans inledningsforedrag 
vid 1947 ars prastmote. Han behandlade amnet "Kyrkan och samhallet" 
och tillampade sin forening av folkmoraliskt engagemang och medveten 
folkkyrklighet pa aktuella fragor i den alltmer motsagelsefulla samhalls
debatten. Hans huvudarende var att mana till den inre sammanhallning 
inom kyrkan som gjorde clet mojligt for kyrkan att havda sin frihet som 
samtalspartner med staten. 72 Foredraget fick vidare rackvidd nar Brilioth lat 
publicera clet i Svensk Tidskrift.73 Det var ocksa framst pa rikskyrklig niva 
som han fick ta itu med clet sekulariserade efterkrigssamhallets utmaningar. 

lnnan vi lamnar Brilioth som stiftschef for hans roll pa nationell niva har 
vi att uppmarksamma hans forhallande till hogkyrkligheten som han lart 
kanna redan som professor och domprost i Lund och som blev alltmer 
betydande inom Vaxjo stift under Brilioths tid som biskop. 

69 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 20 februari 1945. Jfr Brili
oth (utg.) 1945c, 7-8. 
70 Brilioth 1945c, 7. 
7! Brilioth 1945d, 137. 
72 Brilioth 1947bi, 193-203.- Se aven Edwall1997, 226. 
73 Brilioth 1947bii, 298-307.- Se aven Hessler 1964, 384-385. 
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Yngve Brilioth och hogkyrkligheten 
Som biskop i Vaxjo foretradde Yngve Brilioth en kyrklighet som holl sam
man de olika stiftsdelarnas varierade fromhetstraditioner. Sydsvenska Dag
bladet konstaterade i sina kommentarer till biskopens ambetsberattelse till 
1947 ars prastmote att Brilioth manat hog- och lagkyrkliga till gemensam 
front mot den framtrangande forflackningen. 74 Han stodde aven rorelsen 
for personlig och kyrklig fornyelse och dess Vadstenamoten, om an han inte 
var lika engagerad dari som sin kollega i Karlstad, Arvid Runestam. 75 

Mot bakgrund av sina erfarenheter fran Stjarnorp och Lund visade Brili
oth oppenhet mot den framvaxande hogkyrkligheten, sa lange den inte 
framtradde som en inomkyrklig partibildning. Nar Brilioth kom till Vaxjo 
mottes han ocksa med forvantan av foretradare for de kyrkliga fornyelsestra
vandena i stiftet. Infor si tt forsta mate med den nye. stiftschefen bekande 
Jan Redin, som var en viktig hogkyrklig opinionsbildare genom sitt Rund
brev for Kyrkligfornyelse: 

Sa ljuvligt skon ar Brilioth i sin biskopsskrud! Herdabrevet ar fullt av goda 
tankar och andigen en biskoplig officiell valsi~nelse at den kyrkliga fornyel
sen. Vi skall motta var herde i Vaxjo i morgon. 6 

Med samma forvantan vande sig en annan av stiftets unga hogkyrkliga, 
Olov Hartman, till sin biskop. Hans arende gallde fragor om ett nytt S:t 
Sigfrids Brodraskap. Brilioth hade ingenting emot en sarskild sammanslut
ning med vissa exklusiva drag. Han varnade dock for en utveckling mot en 
ny kyrklig partibildning. Han registrerade med intresse Hartmans hanvis
ning till sallskapet S:t Alban och S:t Sergius men forteg inte att han fann en 
viss ensidighet dari. Han avradde fran alltfor strikta krav pa medlemmarnas 
och deras aktenskapspartners nattvardsdisciplin. 77 

Under den pagaende revisionen av Svenska kyrkans handbok infor 1941 
ars kyrkomote kunde Brilioth dra nytta av sina liturgiskt medvetna prasters 
erfarenheter. Efter en resa till England fick Jan Redin i uppdrag att infor ett 
stiftsmote 1939 forma en aftongudstjanst pa basis av ordningen for angli
kansk Evening Song. 78 

Yngve Brilioth sjalv var emellertid inte hogkyrklig i egentlig mening. 

74 Sydsvenska Dagbladet, 19 maj 1947. 
75 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 10 augusti 1945.- Det 
framgiir av Rosenberg 1992, 188-189, att aven Torsten Ysander och till och med Gunnar 
Rosendal kunde vara med i Vadstenamôtena. 
76 LUB. G. Rosendals brevsamling. J. Redin till G. Rosendal, odaterat 1938.- Oloph Bex
eH, Uppsala, har dragit min uppmarksamhet till denna korrespondens. 
77 UUB. O. Hartmans brevsamling. Y. Brilioth till O. Hartman, 28 oktober 1940.- Om 
det aldre, uppsvenska Sankt Sigfrids Brôdraskap, dar Sam Gabrielsson och Mats Âmark 
tillhorde initiativtagarna, se Kilstrôm 1990, 33-67. Om forhallandet mellan detta brôdra
skap och Societas Sanctae Birgittae, 75-78. 
78 LUB. G. Rosendals brevsamling. J. Redin till G. Rosendal, odaterat 1939. 
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Efter att ha installerats som kyrkoherde i Langasjo gav Jan Redin en ratt 
traffande karaktaristik av sin stiftschef: 

Han har givit mig ett bestarnt intryck av att jag har ett starkt stod hos Bisko
pen och att vart arbete inom stiftet icke kommer att mota motstand fran 
honom, fastmera kommer att stodjas. Han ar en underlig manniska, bestamd 
att bli mycket alskad, sarntidigt som han avhaller fran narmanden. Ack, att 
Gud ville losa alla de krafter som fions bundna inom honom till helhjartad 
och hangiven tjanst. Nu ar han ju ett sallsamt mellanting mellan en kunglig 
ambetsman, en ungkyrklig koryfé och en kyrkofornyelsens ivrare.79 

Efter hand stallde sig Brilioth mer reserverad till hogkyrkligheten.80 1 ett 
fortroligt brev till Gunnar Rosendal fran augusti 1945 framholl han att han 
kande sig alltmer desorienterad i forhallande till den inriktning som stra
vandena efter kyrklig fornyelse borjat fà. Han kritiserade Rosendal for 
dennes beredvillighet att aterinfora skolastiskt paverkade forestallningar och 
bruk i sitt nattvardsfirande. Mest besvarande fann han dock Rosendals -
och aven Bo Giertz - oreserverade uppskattning av Hugo Odebergs "bibel
mystik" och clet nystartade exegetiska sallskapet Erevna.81 

1 och med hogkyrklighetens framvaxt aktualiserades pa nytt fragan om 
forsamlingsprasts skyldighet att viga franskilda. En av dem som tog upp 
fr:igan med sin biskop var Olov Hartman. 1 sitt svarsbrev till Hartman 
visade Brilioth att han tog dennes angelagenhet pa allvar. Han fann dock 
inte den enskilde prastens vigselvagran vara en framkomlig vag, eftersom 
saken inte framst gallde den enskildes samvete utan kyrkans. Darfor maste 
nuvarande lagstiftning andras utan att "foljden skulle bli clet obligatoriska 
civilaktenskapet". 82 

Denna linje foretradde Brilioth ocksa nar fr:igan lades fram for biskops
motet i augusti 1946.83 Hans uppfattning delades av Anders Nygren i 
Lund, som vann majoriteten vid 1946 ars kyrkomote for forslaget att motet 
skulle uttrycka onskemal till Kungl. Maj:t att fr:igan om prasts vigselskyl
dighet matte remitteras till den pagaende dissenterlagsutredningen. Denna 

79 LUB. G. Rosendals brevsamling. ]. Redin till G. Rosendal, tredje dag pingst, 26 maj 
1942. - Om visitationen se VDA. Protokoll fran visitation och kyrkoherdeinstallation i 
Ul.ngasjêi, 22-24 maj 1942. - Se aven Brilioths skriftetal vid installationen i idem 1943c, 
158-161. 
80 Ett tidigt uttryck for sin mer reserverade bedêimning redovisade han i sitt foredrag i 
Uppsala i samband med sina Olaus Petri-forelasningar varen 1944. Han varierade detta 
tema i ett foredrag vid stiftsmêite i Karlstad hêisten 1944. Se vidare UUB. A. Runestams 
brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 12 och 19 juni och 10 september 1944. 
81 LUB. G. Rosendals brevsamling. Y. Brilioth till G. Rosendal, 10 augusti 1945. -]fr 
Brilioths likartade kritik av Odeberg och Erevna i ULA. E. Eidems arkiv, C 1.79. Y. Brilioth 
till E. Eidem, 7 juli 1945. Se aven UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 28 november 1944.- Om Erevna, se vidare Kronholm 1998, 64-69.- Kil
strêim 1990, 128, noterar att Hugo Odeberg upptogs som medlem i Sodalitium Confessio
nis Apostolicae vid dess arshogtid i Malmêi, 29 oktober 1945. 
82 UUB. O. Hartmans brevsamling. Y. Brilioth till O. Hartman, 24 april1945. 
83 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmêitet. Biskopsmêitets protokoll, 22 augusti 1946. 
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syn bitradde ocksa biskopsmotet nar det samlades till sitt ordinarie sam
mantrade i januari 1947.84 

Yngve Brilioths hallning till hogkyrkligheten kom att ytterligare paverkas 
av tidiga tecken pa en begynnande ny frontstallning med anledning av kra
ven fran 1946 ars riksdag pa en utredning av kvinnors behorighet till prast
ambetet i Svenska kyrkan. 1 en skrivelse, som 60 praster och lekman med 
Wilhelm Harsten fran Vaxjo stift som forsta namn stallde till biskopsmotet, 
uttalades betankligheter mot tanken pa en stadig utredning av fragan om 
behorighet till prastambetet i Svenska kyrkan. Biskopsmotet tog inte stall
ning till denna skrivelse utan avvaktade den forvantade utredningen. 85 

Redan i mars 1946 hade Gunnar Rosendal skrivit till Brilioth om lamplig 
strategi med hansyn till riksdagsforslaget om utredning av kvinnas behorig
het till prastambetet. Brilioth forordade mattfullhet i opinionsbildningen i 
avvaktan pa beslut om utredning. Samtidigt fornyade han sin tanke pa ett 
sarskilt kvinnligt ambete for undervisning och sjalavard i stallet for kvinn
liga praster. 86 

Detta tillfredsstallde inte Gunnar Rosendal. Trots Brilioths kritik av den 
nytestamendige professorn i Lund fortsatte Rosendal att rakna in "Fader 
Hugo Odeberg" bland sina meningsfrander. Han sokte ocksa mobilisera 
Lundaprofessorn i sin opinionsbildning mot kvinnliga praster. Odeberg 
hall sig dock avvaktande till kraven pa samlad kyrklig aktion mot 6nskema
len fran 1946 ars riksdag. 1 stallet menade han att hans uppgift var att 
beframja samling langs den inre linjen 

Den dynamiske kyrkoherde Rosendal i Osby hade ett omfattande inter
nationellt kontaktnat. Nar han inte fick det stad i Sverige som han hoppats 
pa vande han sig till anglo-katolska kretsar i England. 87 Det medforde a tt 
han i ambetsfragan kom att accentuera betydelsen av den apostoliska vig
ningssuccessionen. Han drev sin tes sa langt att han allvarligt ifragasatte 
mojligheten av fortsatt nattvardsgemenskap med den norska och danska 
kyrkan. 88 Det foranledde Eidem a tt go ra ett kraftfullt genmale. 89 

84 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets protokoll, 21-22 januari 1947. 
85 LUB. G. Rosendals brevsamling. H. Odeberg till G. Rosendal, 10 april1946. 
86 LUB. G. Rosendals brevsamling. Y. Brilioth till G. Rosendal, 29 mars 1946. 
87 I sin uppslagsrika genomgang av "Hogkyrklighetens teologi" visar Folke T. Olofsson 
1999, 239-240 och 245-246, pa eni forh:1llande till Soderbloms och Brilioths kontakter 
med engelskt kyrkoliv parallelllinje via bi. a. E. Schroderheim, som mer okritiskt anknot till 
det anglo-katolska arvet inom Church of England. Det ar den linjen som Rosendal fullfol
jer. Om Schroderheim, se aven Kilstrom 1990, 27-29. 
88 Rosendal1947, 616. 
89 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. E. Eidems rundbrev 15/1947 med summering 
av Rosendals argument och sin egen kritik. I den fortsatta diskussionen i SKT utvecklade 
Nils Karlstrom och Ragnar Askmark den svensk-kyrkliga tradition som bl.a. kommit till 
uttryck i interkommunionsforhandlingarna med den engelska kyrkan. - Om diskussionen 
om den apostoliska successionen, dar dels Jan Redin och GustafWingren, dels Bertil Gart
ner och GustafWingren var varandras motpoler, se Sandahl1993, 50-58 och 59-63. 
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De allt tydligare frontstallningarna i ambetsfragan bidrog till att intresse
motsattningen efter hand skarptes mellan Brilioth och de mer profilerat 
hogkyrkliga i stiftet. Jan Redin provocerade sin biskop med att driva fragan 
om clet angelagna i a tt hogtidlighalla Kristi lekamens fest. 90 Det kom Brili
oth att ta stallning. 1 ett brev till Rosendal framholl han att han i avslut
ningen av ett prastkonvent, dar aven Rosendal varit en av talarna, funnit 
skal att "i nagon ringa man lasa lagen ... for dina meningsfrander som anse 
sig bora fira Corpus Christi etc.". 91 lnte desto mindre fickJan Redin tillfalle 
att under 1947 ars prastmote presentera de slutgiltiga planerna pa ett Soda
litium Sancti Sigfridii.92 Redin tyckte dock att Brilioth forholl sig syrlig mot 
sammanslutningen. 93 

Det ar mot bakgrund av den begynnande polariseringen efter kriget 
inom Vaxjo stift som Brilioth i sitt Herdabrev till Uppsala iirkestift skulle 
komma att formulera sig mer aterhallsamt om stravandena efter kyrklig 
fornyelse an han gjort tolv ar tidigare i herdabrevet till Vaxjo stift.94 

Brilioths forsta kyrkomote 
Gustaf Aulén har karaktariserat Yngve Brilioth som ett fast ankare i 
biskopsmotet, som vanligtvis sammantradde varje ar i januari och minst en 
gang foljande host. 95 Redan som nyutnamnd biskop deltog Brilioth i sitt 
forsta biskopsmote i januari 1938. Hans andra biskopsmote agde rum efter 
Osterrikes "Anschluss" och den odesdigra kristallnatten med pobelupplopp 
mot judiska affarer och judar i manga tyska stader. Da hade Brilioth inga 
svarigheter att stalla sig bakom Torsten Ysanders forslag till ett biskopskol
legiets yttrande mot de intensifierade judeforfoljelserna.96 Han stodde 
ocksa insamlingen for judiska barn som tvingats fly fran Osterrike samt 
Svenska Ekumeniska Namndens varning for okad antisemitisk propaganda 
i Sverige. 

90 LUB. G. Rosendals brevsamling. J. Redin till G. Rosendal, 5 januari och 31 juli 1947. 
91 LUB. G. Rosendals brevsamling. Y. Brilioth till G. Rosendal, 26 juni 1948. 
92 Kilstrom 1990, 226-227. 
93 Ibid., med citat fran Redin 1982, 253. 
94 Se aven Kilstroms summering av Brilioths hallning till hogkyrkligheten, idem 1990, 282-
283, och Strandberg 1997, 279-280 och 284.- Om Brilioths hallning till hogkyrkligheten 
inom arkestiftet, se aven Rolfhamre 1997,251-252. 
95 Aulén 1975a, 285. 
96 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:32. Y. Brilioth till E. Eidem, 7 december 1938. - Brilioth 
foreslog en mindre, formell andring i Ysanders utkast. - Biskopsmotets och Ekumeniska 
namndens uttalanden publiceras i Jarlert 1993, 33 och 34-36. Det vackte overrabbinens i 
Stockholm, professor Marcus Ehrenpreis, uppskattning. 1 sin nyarshalsning till arkebiskop 
Eidem tackade han "for Eder och biskoparnas vadjan som kandes av oss sasom trofast 
uppmuntran i nodens stund". Se ULA. E. Eidems arkiv, C 1:39. M. Ehrenpreis, 1 januari 
1939. Se aven Svanberg & Tydén 1997, 154-156. 
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Forutom biskopsmotet var kyrkomotet ett viktigt rikskyrkligt forum, dar 
Brilioth snart kom att bli tongivande. Under hosten 1938 infoll hans forsta 
kyrkomote och tre huvudfragor kom att engagera honom, namligen fragan 
om revision av kyrkohandboken, om forbattringar av prastutbildningen 
samt fragan om kvinnlig kyrkotjanst. 

Den forsta gallde alltsa revisionen av den svenska kyrkohandboken, som 
Brilioth haft synpunkter pa redan som professor i Abo. Under sin tid i Lund 
hade Yngve Brilioth fàtt viss insyn i arkebiskop Eidems enmansutredning 
om den svenska kyrkohandboken. Nar Eidems forslag kom i borjan av 
1938, skyndade han sig att i brev uttrycka sin uppskattning, samtidigt som 
han forbeholl sig ratten att i samband med resmissomgangen inkomma 
med kompletterande synpunkter.97 

Sedan han tilltratt som biskop i Vaxjo fullfoljde Brilioth denna avsikt. 
Till domkapitlets sammantrade i juni 1938 lade han forslag till yttrande 
over Eidems handboksforslag. Detta yttrande ar en liturgivetenskapligt full
mogen produkt. Har lyckades Brilioth utveckla sina liturgiska ideal sa att 
han fick sitt domkapitel med sig. Det gallde aven onskemalet att fà lov
sangsmomentet Sanctus i nattvardsmassan tillbaka till den havdvunna plat
sen - efter prefationen och fore sjalva nattvardsbonen med instiftelse
orden.98 Brilioth fullfoljde sin linje aven genom att lagga en motion till 
1938 ars kyrkomote om placeringen av Sanctus.99 

Brilioths onskemal, som i fraga om Sanctus overensstamde med likartade 
synpunkter fran ovriga domkapitel, inarbetades i den Kungl. Maj:ts skri
velse till 1938 ars allmanna kyrkomote som byggde pa Eidems utredning. 100 

Utskottsbehandlingen och plenardebatten skulle ocksa i Ianga stycken kor
respondera med Brilioths onskemal, aven om vissa lekman, som t.ex. Nils 
Ahnlund, forordade mattfullhet i fortsatt revision av kyrkohandboken. 101 1 
slutvoteringen foljde motet utskottets forslag om fortsatt utredning med 
slutgiltigt forslag till ny kyrkohandbok. Detta ledde till1939 ars handboks
kommitté med Tor Andrae som ordforande och med Gustaf Aulén och 
Yngve Brilioth som ledamoter. 

Âven Brilioths andra huvudfragan forde han med sig fran Lund. Sedan 
den nya domkapitelslagen tratt i kraft hade Arthur Engberg sonderat Brili
oths intresse for att uppratta ett PM, som skulle ligga till grund for en 

97 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:32. Y. Brilioth tillE. Eidem, 9 mars 1938, och E. Eidem till 
Y. Brilioth, 12 mars 1938. 
98 VDA. Vaxjo domkapitels protokoll, 21 juni 1938, och Domkapitlets kopiebrevbok, 
21 juni 1938. 
99 Bihang til!Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1938. Andra samlingen, motion nr 25. 
100 Bihang til!Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1938. Forsta samlingen. Kungl. Maj:ts skri
velse, nr 7, 1-266, angaende revision av kyrkohandboken, och Sjiitte samlingen. Berednings
utskottets betankande, nr 1, 1-68. 
101 Allmiinna Kyrkomotets protokoll ar 1938, nr 7. Mandagen den 28 november 1938, med 
yttranden av Brilioth, ibid., 6-10, och Ahnlund, ibid., 10-13. 
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kommande utredning om forbattringar av den teoretiska och praktiska 
prastutbildningen. 102 Detta uppdrag blev vilande under det internationellt 
mycket laddade 1937. 1 samband med 1938 ars kyrkomote kunde Brilioth 
dock overlamna sitt PM till ecklesiastikministern. 103 

Brilioths PM ingick i forberedelsematerialet for sjalva kyrkomotet. lnte 
desto mindre blev upplaggningen av prastutbildningen en av huvudfra
gorna, nar kyrkomotet samlades. lnte mindre an tre motioner behandlade 
amnet. Den mest langtgaende hade lagts av Efraim Briem och prosten Otto 
Bolling. De forordade utredningen av overforandet av den praktisk-teolo
giska ovningskursen fran universitetet till ett sarskilt pastoral-teologiskt in
stitut. 1 bade den forberedande utskottsbehandlingen och i plenardiskussio
nen lyckades Brilioth styra diskussionen mot ett forslag om hemstallan av 
utredning av den praktiska prastutbildningen i fortsatt samverkan med uni
versitetet. 1 plenum kunde han gladja sig at stad fran Anton Fridrichsen, 
medan han fick avgransa sig fran Manfred Bjorkquist och Efraim Briem, 
som val stodde utskottets hemstallan om utredning men som vidholl sitt 
forord for att den praktiska delen av prastutbildningen skulle stallas under 
kyrklig huvudman. 104 lnte forran 1940 kallades Brilioth som enmansutre
dare. 

Den tredje fragan hade vackts under varen 1938 och varit foremal for 
informella overlaggningar i biskopsmotet i samband med Brilioths biskops
vigning. Den gallde fragan om kvinnlig kyrkotjanst, som aktualiserats i en 
motion av Manfred Bjorkquist med stad av bl.a. Ester Lutteman och bisko
parna Torsten Bohlin och Arvid Runestam - efter en opinionsyttring till 
forman for ordination av kvinnor i samband med varens allmanna kyrkliga 
m6te. 105 

Plenarbehandlingen av den Bjorkquistska motionen kom att folja tva 
huvudlinjer. Den ena avsag fragan om utredning av fragan om kvinnlig 
kyrkotjanst. Den andra gallde argument for och emot kvinnors behorighet 

102 Se Brilioths kommentar darom i UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 8 februari 1937, och G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 
10 februari 1937. 
103 Se Brilioths kommentarer darom i AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till 
G.O. Rosenqvist, 19 december 1938. 
104 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1938. Femte samlingen. Andra tillfalliga 
utskottets betankande, nr 3 och Allmiinna Kyrkomotets protokoll ar 1938, nr 4. Onsdagen 
den 23 november 1938, 35-53, med yttranden av Fridrichsen, ibid., 35-37, Brilioth, ibid., 
37-39 och 47-49, Bjorkquist, ibid., 40-41, och Briem, ibid., 41-44.- Se Brilioths egen 
sammanfattning av kyrkomotesdiskussionen i Brilioth 1942a, 49-53. 
105 Fr:'igan om kvinnliga praster hade aktualiserats av olika kvinnoorganisationer vid tiden 
for 1938 :'irs allmanna kyrkomote. Problematiken illustreras i VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. 
Biskopsmotet. E. Eidems rundbrev, 8/38. Med hanvisning till den petition som avgivits till 
Kungl. Maj:t om utredning av kvinnors ratt till prastambetet forordade Eidem "samr:'id- ej 
for likriktning- i samband med kommande biskopsmote". Han tillade att det "ar mojligt 
att vi skulle kunna fà en kort stunds samtal p:'i kvallen biskopsvigningsdagen, aven om vi 
givetvis d:'i ej kunna p:'irakna den ro som vore onskvard". 
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till prastambetet. 1 den senare fragan frarnstod Anton Fridrichsen och 
Efraim Briem som foretradare for tydliga alternativ. Briem kunde forlita sig 
pa stad fran Bjorkquist, Bohlin och Runestam men vann inte kyrkomôtets 
majoritet for sin sak. 106 

1 den egentliga sakfragan drev Bjorkquist med stad av Ester Lutteman 
onskemalet om utredning av fragan om kvinnlig kyrkotjanst. Edvard Rodhe 
foretradde en motsatt sdndpunkt. Han menade att den foreslagna utred
ningens andamil inte var tillrackligt klart preciserat och yrkade avslag. Han 
fick stad av bade Gustaf Aulén och Yngve Brilioth. 107 Efter fortsatt diskus
sion om kvinnlig kyrkotjanst i biskopsmôtet aterkom fragan i en mer preci
serad motion av Rodhe och Aulén till 1941 ars kyrkomôte. Sakfragan gall de 
utredning av mojligheten att under Svenska Kyrkans Diakonistyrelse an
stalla kvinnliga resesekreterare for tjanst inom olika stift. 108 

Med anledning av en motion vackt av Ester Lutteman och Gunni Ber
melin om atgarder for att forebygga det okande antalet skilsmassor kunde 
Brilioth sjalv gladja sig at att fà kyrkomôtets flertal med sig mot kyrkolags
utskottet. 109 Brilioth stodde motionarerna men preciserade deras ônskemil 
med hanvisning till behovet av ôversyn av aktuellt hemskillnadsforfarande 
och forstarkning av medlingsinstitutet, vilket medforde att kyrkomôtet bi
foll motionen med Brilioths tillagg. 110 

Yngve Brilioth och 1942 ars kyrkohandbok 
Mot bakgrund av 1938 ars allmanna kyrkomote ar det inte egendomligt att 
Yngve Brilioth i handbokskommittén vann Tor Andrae for sina forslag vid 
den fortsatta revisionen av ordningen for hogmassa i Svenska kyrkan, aven 
om de tva hade olika uppfattning om hogkyrkligheten. 111 Fôrutom detalj-

106 Allmiinna Kyrkomotets protokoll ar 1938, nr 5. Fredagen den 25 november 1938, yttran
den av Fridrichsen, ibid., 64, Briem, ibid., 48-50 och 63-64, Bjorkquist, ibid., 11-13 och 
61-61, Bohlin, ibid., 48-50 och Runestam, ibid., 56-58.- Fridrichsens srallningstagande i 
debatten ar mer medvetet an som framg:lr i Gerhardsson 1994, 75-76. 
107 Allmiinna Kyrkomotets Protokoll fran ar 1938, nr 5. Fredagen den 25 november 1938, 
med yttranden av Bjorkquist, ibid., 11-13 och 61-62, Lutteman, ibid., 19-23 och 62-63, 
Rodhe, ibid., 39-42 och 63, med instammanden av Aulén och Brilioth, ibid., 42. 
108 Om diskussionen i biskopsmôtet, se VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskops
motets protokoll, 19-21 januari 1941, och Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 
1941. Andra Samlingen. Motion nr 32, och ibid., Femte samlingen. Forsta tillfalliga utskot
tets berankande, nr 14, med reservation av ledamoterna Casenberg och Ohlsson. 
109 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941. Andra samlingen. Motion nr 23, och 
ibid., Tredje samlingen. Kyrkolagsutskottets betankande nr 20, som fann motionarernas an
felagenhet behjartansvard men detta till trots yrkade avslag. 

10 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941, nr 3. Tisdagen den 18 november 1941, 6-19. 
Brilioths yttrande, ibid., 12-14, och kyrkomôtets beslut, ibid., 19. 
111 UUB. T. Andraes brevsamling. Y. Brilioth till T. Andrae, 8 mars, 21 augusti och 24 
september 1939. 

158 



granskning av Andraes forslag fick Brilioth aven ett sarskilt uppdrag att ga 
igenom kollektbonerna i evangelieboken. 112 Han kande sig in te helt nojd 
med den snava tidsramen for utredningsarbetet. lnte desto mindre kunde 
han redan i september 1940 anfortro Andrae att han "ar glad att kunna 
kanna sig tillfreds med clet helà'. 113 

Vid 1941 ars kyrkomote framstod Brilioth som den framste talesmannen 
for den Andraeska utredningens forslag. I beredningsutskottet under arke
biskop Eidems ledning fick han lotsa forslaget genom mangden av storre 
elier mindre andringsforslag fran bland andra Manfred Bjorkquist och 
Bengt Jonzon. 114 I plenardebatten fick han presentera utskottets tillstyrkan 
och motivera dess yrkande av avslag av alternativa forslag fran enskilda 
kyrkomotesledamoter. 11 5 

Pa en punkt fick Brilioth inregistrera en voteringsforlust. Utskottet hade 
foreslagit att clet ursprungliga Hosianna ater skulle inforas i nattvards
massan. Kyrkomotets majoritet foljde dock Manfred Bjorkquist, som pla
derade for clet mer inhemska "Giv salighet av hojden". 116 Brilioth bitradde 
emellertid ett forslag fran Ester Lutteman, som till skillnad fran utskottet 
yrkat pa oversyn av formuleringen av de boneord som atfoljer de tre skov
larna mull i jordfastningsritualet. 117 

Med hansyn till Brilioths langa och i stort sett lyckosamma kamp for en 
restaurerad svensk hogmassoordning ar clet inte forvanande att han senare 
slog vakt om 1942 ars kyrkohandbok. Sedan den antagits har han inte varit 
allfor intresserad nar andra ville aterinfora vissa yttre ceremonier, som stam-

112 UUB. T. Andraes brevsamling. Y. Brilioth till T. Andrae, 22 maj 1940. - Angaende 
revisionen av kollektbonerna, se aven LUB. E. Rodhes brevsamling. Y. Brilioth till 
E. Rodhe, 22 juni 1941. 
113 UUB. T. Andraes brevsamling. Y. Brilioth till T. Andrae, 7 september 1940.- Fore 1941 
ars kyrkomote har Brilioth aven haft tillfalle att overlagga med Andrae, nar han besokt 
Vaxjo i februari 1941. UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 
19 mars 1941. 
114 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941. Fors ta samlingen. N r 2, Kungl. Maj:ts 
skrivelse angaende revision av den svenska evangelieboken, och Nr 3, Kungl. Maj:ts skri
velse angaende revision av den svenska kyrkohandboken, och ibid., Sjiitte samlingen. Bered
ningsutskottets betankande, nr 1, ang. revision av den svenska kyrkohandboken, 1-197, 
och ibid., nr 2, angaende nyoversattning av den apostoliska trosbekannelsen. 
115 Allmiinna kyrkomotets protokolliir 1941, nr 5. Mandagen den 24 november, och Tisdagen 
den 25 november 1941. Brilioths huvudanforanden: ibid., 22-25, med presentation av be
redningsutskottets arbete; ibid., 49-51, forsvarar "Hosiannà' i nattvardsmassan mot av 
Bjorkquist forordat "Giv salighet av hojden"; ibid., 51-52, forsvarar av utskottet forordat 
"Vi lyfta vara hjartan'' mot av Bjorkquist forordat "Gud upplyfte vara hjartan"; ibid., 55, 
avvisar oversattning av Didache's nattvardsbon i massan; ibid., 64, ang. ottesang pa julda
gen; ibid., 82-83, angaende litanian; ibid., 109, dar Brilioth bitrader Ester Luttemans for
slag till alternativ i jordfastningsritual. 
116 Ibid., 52-53. 
117 Ibid., 114.- Rorande tillkomsten av 1942 ars kyrkohandbok, se vidare Eckerdall970.
Diskussionen om den reviderade evangelieboken agde rum 20 november och gav Brilioth 
tillfalle att narmare kommentera oversynen av kollektbonerna. 
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made fran clet senmedeltida nattvardsfirandet. Det paverkade hans hillning 
till den framvaxande hogkyrkligheten. 

Vid 1941 ars kyrkom6te kom Yngve Brilioth att ocksa pa rikskyrklig niva 
ta stallning i fraga om en sanering av nojesindustrin. U nder clet foregaende 
prastm6tet i Vaxj6 hade majoriteten av prasterskapet uttalat sig for insatser 
i enlighet med tidigare presenterade 6nskemil fran stiftsradet och dom
kapitlet. 118 Detta foranledde domkapitelsledamoten David Estborn att 
motionsvagen fora fr:igan vidare till kyrkom6tet. 119 1 plenardebatten farde 
Brilioth ordet. Han fick kyrkom6tet med sig i tillstyrkan av Estborns krav 
pa utredning. 120 

Yngve Brilioth och fornyelsen av prastutbildningen 
Efter 1941 ars kyrkomote, som bitratt ecklesiastikminister Bagges forslag 
om att inratta Stockholms stift, drags Yngve Brilioth in i diskussionen om 
vern som skulle bli den forste Stockholmsbiskopen. 121 Han avbojde emel
lertid kallelsen att kandidera och grep sig i stallet an med sin enmansutred
ning om prastutbildningen. 1 slutet av februari 1942 kunde han leverera ett 
tryckfardigt manus. Da hade han aven haft tillfalle att diskutera sina forslag 
med berorda fakulteter i Lund och Uppsala. Han hade ocksa samr:itt med 
Erling Eidem. 122 Via Jens N0rregaard hade han fàtt aktuell information om 
pagaende 6versyn av den praktiska prastutbildningen i Danmark. 123 

118 Prastmotets skrivelse till konungen, 3 juli 1941, anfors som bilaga B iSOU 1945:22, 
325-326. Fran ar 1941 anfor SOU 1945:22som bilaga C uttalande fran 1941 ars prastmote 
i Karlstads stift, 21 augusti 1941, ibid., 327-328, och som bilaga D uttalande fran stifts
mote i Lund, dagtecknat 6 oktober 1941, ibid., 328. 
119 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941. Andra samlingen. Motion nr 37. 
Estborn hade som medmotionar vunnit lekrnannaledamoten fran Uppsala stift, folkskolein
spektor ].S. Gralén. Forsta tillfalliga utskottet med Torsten Bohlin som ordforande till
styrkte motionen. Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941. Femte samlingen. For
sta tillfalliga utskottets betankande, nr 13. 
120 Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1941, nr 4. Lordagen den 22 november 1941, 113-
120, med Brilioths inlagg, ibid., 113-114, och Rodhes tillstyrkan a Kyrkolagsutskottets 
vagnar, ibid., 113-114.- Mot denna bakgrund framsrar det berattigade i Frykrnans kritiska 
iakttagelse, idem 1988, 71 och 133-138, enligt vilken Brilioth "gav tyngd och samling at de 
manga spridda aktionernà'. 
121 Kungl. Maj:ts skrivelse om inrattandet av Stockholms stift hade antagits av ett enigt 
kyrkomote hosten 1941. Se darom Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1941. Forsta 
samlingen. Nr. 8. Kungl. Maj:ts skrivelse angaende inrattande av ett Stockholms stift, och 
ibid., Tredje samlingen. Kyrkolagsutskottets betankande, nr 13. Beslutet togs i plenum efter 
foredragning av E. Rodhe, 14 november 1941. - En av Brilioths talesman var kyrkoherden 
i Danderyd, A.O.T. Hellerstrom, som Brilioth !art kanna i London. Om Brilioths kommen
tar om det forestaende valet, se UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 
5 maj 1942.- Om inrattandet av Stockholms stift, sei ovrigt Zetterqvist 1974. 
122 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:52. Y. Brilioth tillE. Eidem, 26 februari 1942, och UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 5 maj 1942. 
123 DRA.]. N0rregaards brevsamling. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 7 maj och 27 december 
1941, och 31 maj 1942. 
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Brilioths utredning ar ett av de mer intressanta dokumenten i den 
svenska prastutbildningens historia. 124 Mot bakgrund av en informativ 
sammanfattning av de alternativ som dittills provats- inte minst vid 1938 
ars kyrkomote125 - utvecklade Brilioth sina egna bedomningar och forslag. 
Han kunde bygga pa tidigare erfarenheter som prastutbildare i olika mil
joer. Han hade ocksa ombesorjt en enkat bland yngre praster via Svensk 
Kyrkotidning. 126 

Brilioth syftade till en sammanhallen prast- och lararutbildning, dar teo
retiska och praktiska amnen samordnades for att leda fram till en avslutande 
praktisk kurs om en termin under kvalificerad handledning. For lararkandi
dater skulle provar ersatta den avslutande praktisk-teologiska ovningskur
sen. Programmet skulle inledas med en introducerande forelasningskurs 
under en termin. Darefter skulle folja ett brett anlagt teologisk-filosofiskt 
block med valfria inslag. Brilioth forutsatte kunskaper i latin fran gymnasiet 
och sag grekiska som ett fast inslag i teol.fil.-examen. Han aktualiserade 
mojligheten av valfri kurs i hebreiska inom de forberedande studierna och 
forordade for dem som inte last hebreiska en "snabbkurs" i detta sprak 
inom ramen for studiet av Gamla Testamentets exegetik. 127 Som fast inslag 
i stallet for filosofi inom det inledande teologisk-filosofiska blocket over
vagde han mojligheten av en bredare orienterad kurs i samhallskunskap. 

Tidsmassigt gav Brilioth forhallandevis stort utrymme at de vidare an
lagda inledande studierna, som han beraknade skulle omfatta f}rra terminer. 
Det foljande teologiska amnesstudiet skulle koncentreras till fern terminer 
och vara tydligt malstyrt. Det gallde inte minst bibelvetenskapen, dar Yngve 
Brilioth understrok vikten av sambandet mellan exegetik och homiletik pa 
bekostnad av de bibelvetenskapliga amnenas mer direkt filologiska och reli
gionshistoriska inslag. Han raknade ocksa med mojligheten av a tt vissa prak
tiska kurser kunde inhamtas parallellt med det teologiska amnesstudiet. 128 

Brilioth var val medveten om att han var tidigt ute. Han raknade inte 
med att berorda fakultetsrepresentanter skulle vara beredda att okritiskt 
acceptera hela forslaget. 129 Han hoppades dock pa en konstruktiv debatt 
och in te bara ett stallningskrig for eller mot hebreiskan som ett obligatoriskt 
amne i teol.fil.-examen. 130 

124 SOU 1942:3, nedan :ïberopad som Brilioth 1942a. 
125 Se sammanfattningen av diskussionen om prastutbildningen vid 1938 ars kyrkomiite i 
Brilioth 1942a, 49-53. 
126 Brilioth 1940b. 
127 Brilioth 1942a, 73 och 82. 
128 En klargorande grafisk framstallning av forslaget ges i Brilioth 1942a, 150. 
129 1 brev till Arvid Runestam, 5 september 1942, sager Yngve Brilioth att han "v:ïgar anda 
happas att domkapitlen skola bli n:ïgot mer forst:'iende an fakulteterna''. 
130 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Y. Brilioth till E. Eidem, 26 februari 1942, och LUB. 
]. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till ]. Lindblom, 29 juli 1942. Se aven UUB. 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 8 februari och 22 mars 1942. 
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Brilioths forhoppningar infriades inte. lnte ens Johannes Lindblom fann 
Brilioths resonemang helt overtygande och delgav Eidem sina kritiska re
flektioner.131 Ej helier Eidem fann Brilioth helt realistisk i sin syn pa hebre
iskans plats i programmer. Ârkebiskopen var dock overraskad av att Lind
blom var sa skarp i sin kritik. 132 

Som Brilioth sjalv forutsett var clet H.S. Nyberg som kom att dominera 
diskussionen. De tva kande varandra fran Heimdal. Nyberg hade for 
ovrigt varit Brilioth behjalplig, nar denne en gang last hebreiska infor sina 
teologiska amnesstudier. 133 Nu tog Nyberg bladet fran munnen. Han 
praglade clet kritiska remissyttrande som filosofiska fakulteten i Uppsala 
avgav. Han gick ocksa ut offentligt med sin kritik. 1 Svensk Tidskrift for
svarade han hebreiskan som ett sine qua non for en andamalsenlig prastut
bildning.134 

Trots Nybergs och andras kritik var universitetskansler Ùsten Undén inte 
frammande for att ga vidare med detaljplanering av den framtida prastut
bildningen pa basis av Brilioths forslag. Eidem anmalde dock avvikande 
mening i fraga om hebreiskans stallning. 135 Detta ledde till att fragan lades 
pais. 

Efter fornyade overlaggningar mellan Eidem och ecklesiastikdepartemen
tet tillsattes hosten 1943 en sexmannakommitté med Yngve Brilioth som 
ordforande. Med utgangspunkt i Brilioths utredning och med hansyn till 
den kritik som den mott skulle kommittén presentera ett reviderat forslag, 
som kunde trada i kraft efter kyrkomotets horande. 

1 den nya sexmannakommittén foretradde Anders Nygren den till Brili
oths forslag entydigt kritiska Lundafakulteten. K.B. Westman och Sigfrid 
von Engestrom kom fran Uppsala. 1 Uppsalafakulteten var von Engestrom, 
som eftertratt Arvid Runestam, den ende som avvek fran majoriteten och 
stodde Brilioth i fraga om en friare syn pa hebreiskan. Biskopsmotets sekre
terare Yngve Rudberg, som annu var direktor for Fjellstedtska skolan och 
ledare for den praktisk-teologiska ovningskursen i Uppsala, fick i uppdrag 
att vara kommitténs sekreterare. 136 

Efter inledande forpostfakrningar nadde kommittén efter hand en forhal
landevis konstruktiv samsyn. Tanken pa en flexibel teol.fil.-examen bibe
holls, om an hebreiskans stallning starktes. Forhallandet mellan den tid som 
skulle agnas de forberedande studierna och clet foljande teologiska amnes-

131 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:61. J. Lindblom tillE. Eidem, 2 och 27 oktober 1942. 
132 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:61. E. Eidem till J. Lindblom, 3 och 28 oktober 1942. 
133 1 UUB. H.S. Nybergs brevsamling. Y. Brilioth till H.S. Nyberg, 7 november 1953, 
beklagar Brilioth att han "sa ilia vardar den ringa hebreiska kunskap" som Nyberg en gang 
bidragit att bibringa honom. 
134 H.S. Nyberg 1943, 47-53. 
135 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:65. E. Eidem till G. Bagge, 11 juni 1943. 
136 Rorande kommitténs sammansattning, se ULA. E. Eidems arkiv, C 1:69. E. Eidem till 
R. Sundén, 2 november 1943. 
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studiet forskots till forman for teol.kand.-examen. Forslaget om vissa prak
tiska inslag som forberedde den avslutande praktisk-teologiska ovningskur
sen bibeholls. Forslaget blev foremiil for remissbehandling under 1945 och 
forelades 1946 ars kyrkomote. 137 

Kyrkomotets slutgiltiga stallningstagande till Brilioths utredning bered
des av sarskilda utskottet under Torsten Ysanders ledning. Det huvudsakliga 
intresset i utskottet agnades mer administrativa fragor om avvagningen mel
lan den inledande teologisk-filosofiska examen och det teologiska amnes
studiet och om forhallandet mellan teori och praktik i den praktisk-teolo
giska ovningskursen. Sakdebatten om utbildningens innehall ledde till en 
fortsatt atstramning av Brilioths ursprungliga forslag. 138 

Saval i utskottsarbetet som i plenardebatten framstod Hjalmar Lindroth 
fran Uppsala som den tydligaste motpolen till Yngve Brilioth. Han tog till 
orda bevapnad med en skrivelse fran sina bibelvetenskapliga kolleger Anton 
Fridrichsen och Sven Linder. 139 Brilioth sjalv vidholl i huvudsak sina over
gripande synpunkter om an han yrkade bifall till utskottets forslag. 140 Han 
lyckades dock fà kyrkomotet med pa forslaget att det inte skulle fastna i 
voteringar pa enskilda punkter utan att utskottsbetankandet och protokol
let fran plenardebatten skulle ga direkt till Kungl. Maj:t for fortsatt bearbet
ning.141 

Brilioth var aktiv ocksa i behandlingen av fragor om forsamlingsprasters 
arbetsvillkor. Tillsammans med Gustaf Ljunggren i Skara motionerade han 
om forbattrade villkor for prasters fortsatta studier. 142 Med hanvisning till 
Kungl. Maj:ts skrivelse nr 9 angaende forslag om ansvar for ambetsbrott av 
prast lade han in en egen motion om domkapitlets ratt att skilja prast som 
yppat bikthemlighet fran ambetet. 143 Kyrkomotet tillstyrkte Brilioths och 

137 Brilioth 1945h.- Brilioth kommenterade utredningsarbetet i UUB. G. Rudbergs brev
samling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 9 april, 1 juli och 14 augusti 1944, och ULA. 
E. Eidems arkiv, C 1:70. Y. Brilioth tillE. Eidem, 28 september 1944.- Strandberg 1997, 
273-275, uppmarksammar Brilioths utredningar om prastutbildningen men gar inte nar
mare in pa fragan om hebreiskans plats i studiegangen. 
138 Bihang til!Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946. Forsta samlingen. Nr 3. Kungl. Maj:ts 
skrivelse angaende oversyn av prastutbildningen, och ibid., Tredje samlingen. Andra sarskilda 
utskottets berankande, nr 9, angaende oversyn av prastutbildningen, med reservation av 
Hj. Lindroth m.fl., med skrivelse av S. Linder och A. Fridrichsen som bilaga. 
139 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946, nr 8. Mandagen den 9 december 1946, 44-74, 
med Lindroths inlagg, ibid., 49-53 och 72. 
140 Ibid., 45 och 74 angaende beslutsgangen, och 64-67 i sakfragan. 
141 lnte mycket hande i fraga om revison av prastutbildningen mellan kyrkomotena 1946 
och 1948. Darfor motionerade Brilioth vid 1948 ars kyrkomote om hemstallan till Kungl. 
Maj:t om paskyndande av processen. Han vann varken det berorda utskottets stod elier 
bifall fran kyrkomotets majoritet. 
142 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946, nr 3. Motion nr 8 av Brilioth och Ljunggren, 
22-23. 
143 Bihang til!Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946. Forsta Samlingen. Kungl. Maj:ts skri
velse om tillagg till kyrkolag. Se sarskilt sid. 48-49, och ibid., Andra Samlingen. Motion nr 
41 av Y. Brilioth. 
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Ljunggrens motion om forslag till Kungl. Maj:t om forbattrade villkor for 
prasters fortsatta studier. 144 

Under 1946 ars kyrkomote var emellertid Yngve Brilioths egentliga 
huvuduppgift att i forsta tillfalliga utskottet bereda kyrkomotets yttrande 
over Kungl. Maj:ts forslag till nya anstallningsvillkor for kyrkomusiker. 145 

Han lyckades forhallandevis val i detta varv. 146 Vidare kunde han och Aulén 
med tillfredsstallelse registrera kyrkomotets stod for sin motion om hem
stallan till Kungl. Maj:t om andring av lagen for kyrkofonden, sa att vissa 
medel kunde utga for att bestrida kostnaderna for Svenska kyrkans inter
nationellt ekumeniska representation. 147 

Efterkrigstidens fragor till kyrkan 
1946 ars kyrkomote kom att endast till en ringa del praglas av de nya kyr
kopolitiska motsattningar som borjat gora sig gallande i den allmanna sam
hallsdebatten och i riksdagen, sedan Per Albin Hanssons samlingsregering 
upplosts efter kriget. lnom den nya socialdemokratiska regeringen, dar Tage 
Erlander tog ledningen efter Hanssons dod i oktober 1946, brot sig mot 
varandra profilerat statskyrkliga stravanden och langtgaende krav pa asikts
pluralism och ny dissenterlagstiftning. 

Ar 1946 kallades den skolkommission som fyra ar senare skulle resultera 
i forsoksverksamhet med nioarig enhetsskola. Samma ar tillsattes en ny 
prastlonekommitté med landshovdingen i Karlstad, Anders Westling, som 
ordforande. 148 Det extremt statskyrkliga kammarradet Tom Wohlin skulle 

144 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946. Femte samlingen. Forsta tillfalliga 
utskottets betankande, nr 2, ochAllmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946, nr 3. Tisdagen den 
26 november 1946. 
145 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946. Forsta Samlingen. Nr 11. Kungl. 
Maj:ts skrivelse angaende nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna, som byggde pa en 
utredning fran 1942 med H. Hallén som ordforande, och ibid., Tredje samlingen. Forsta 
tillfalliga utskottets betankande betraffande kyrkomusikernas uppgifter och tjansteforhal
landen. Om fragans behandling i plenum, se Allmiinna kyrkomotets protokoll fran ar 1946, nr 
6. Torsdagen den 5 december 1946. 
146 Allmiinna kyrkomotets protokoll, nr 6. Torsdagen den 5 december 1941, 24-52, med 
Brilioths yttrande, 27-31, och redovisning av slutvoteringen, 51-52. Se vidare Grefberg 
1951, 59-60. 
147 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946. Andra samlingen. Motion nr 2, av 
Brilioth och Aulén ang. kyrkofondsmedel for Svenska kyrkans internationella ekumeniska 
representation, och ibid., Tredje samlingen. Kyrkolagsutskottets betankande, nr 11, som till
styrkte motionen. 
148 Brilioth kommenterar kommitténs sammansattning och valet av ordforande i UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 10 mars 1946. Brilioth uppmunt
rar Runestam att ge Westling sadan information som "kommer att ge honom motstands
kraft mot Wohlin, som givetvis kommer att anvanda tillfallet att centralisera och forstatliga 
sa mycket som mojligt". 
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bitrada utredningen som expert. 149 Aven 1946 ars riksdag tog egna initiativ. 
Forslag vacktes bade om okad lekmannarepresentation i kyrkomotet och 
om utredning av kvinnors behorighet till kyrkliga ambeten och tjanster. 150 

Fragan om ny kyrkomotesforordning skulle bli ett av de stora arendena vid 
1948 ars kyrkomote. 

Redan under sin tid som ecklesiastikminister i Hanssons regering hade 
Tage Erlander varit kyrkopolitiskt aktiv. Han tillkallade en sarskild utred
ning med uppgift att se over gallande ordning for rikskollekter. John Cull
berg i Vasteras fick i uppdrag att leda den utredningen. En av Erlanders 
bekanta fran Lund, dartéisten Ake Ljunggren, skulle som sakkunnig gran
ska for vilka andamal medel fran rikskollekter anvants till Lutherska Varlds
konventets svenska avdelning och Allmanna Svenska Prastforeningens 
evangeliska utskott. Valet av expert reflekterar det allmanna intresse som 
Ljunggren vackt med sin kritik i pressen av de insatser som framfor allt 
Kyrkor under korset stod for i Polen under tysk ockupation. Pressdebatten 
darom ledde till att Lars Wollmer fick lamna ansvaret for Kyrkor under 
korset. Den kom aven att i vissa kretsar ifragasatta halten i Edvard Rodhes 
och Erling Eidems internationella engagemang. 151 

Den offentliga diskussionen om Kyrkor under korset gav eko aven vid 
1946 ars kyrkomote. Den socialdemokratiska lekmannaledamoten Nancy 
Eriksson fran Stockholm kravde i en motion klarlagganden i fraga om 
kyrkonazismen. 152 Till bade Eidems och Rodhes tillfredsstallelse gjorde hon 
klart att hon inte anklagade nagon av kyrkomotets ledamoter for kyrko-

149 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:86. Y. Brilioth tillE. Eidem, 4 februari 1946, och E. Eidem 
till Y. Brilioth, 9 februari 1946, och UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, Y. Brilioth till A. Runestam, 1 februari, 10 mars och 14 maj 1946. - Wohlins 
statskyrkliga syn pa inskrankningen i kyrkomi:itets ratt att yttra sig i kyrkliga li:inefragor efter 
beslutet om nya li:inevillkor for biskopar vid 1936 ars riksdag belyses kritiskt i Grefberg 
1951,43-52 och 67-78 och Hi:igberg 1951, 50-53. 
150 En sadan utredning tillsattes tva ar senare med Torsten Bohlin som ordfi:irande och Erik 
Sji:iberg som bibelteologisk expert. Bland i:ivriga ledami:iter kan namnas Ester Lutteman, 
Tord Stri:im och Harald Hallén. 1 kommittén ingick ocksa Olov Hartman och Dick Belan
der, som med tva i:ivriga ledamoter skulle komma att reservera sig mot kommittémajorite
tens fi:irslag till ny behi:irighetslag for Svenska kyrkan. Torsten Bohlin dog pa varen 1950, 
innan utredningen slutredigerat sitt betankande. Da utsags Hallén att fylla vakansen pa 
ordfi:irandeposten. 
151 Eidem ifragasatte Erlanders val av sarskild sakkunnig. Se darom ULA. E. Eidems arkiv, 
C 1:80. E. Eidem till T. Erlander, 15 oktober 1945, och T. Erlander till E. Eidem, 
16 oktober 1945.- Se aven C 1:87. T. Erlander tillE. Eidem, 16 oktober 1946, dar Erlan
der tackar personligt for Eidems valgangsi:inskningar for sitt nya uppdrag som Per Albin 
Hanssons eftertradare. - Om Ljunggrens tidiga kritik och Eidems ha!lning, se aven Appel
qvist 1993, 155-156 och Ryman 1997, 12, 30-34 och 47-50. 
152 Bihang till Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1946. Andra samlingen. Motion nr 47 av 
N. Eriksson och H. Lindstri:im. lnfi:ir plenardebatten behandlades motionen i kyrkolagsut
skottet, dar E. Rodhe satt ordfi:irande. 1 Bihang till Allmiinna Kyrkomotets protokolllir 1946. 
Tredje samlingen. Kyrkolagsutskottets berankande, nr 27, yrkas att motionen lamnas utan 
atgard. 
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nazism. 153 1 plenardebatten var det Anders Nygren som fick orientera om 
forhallandena inom Kyrkor under korset och om ovrigt lutherskt samarbete 
under och omedelbart efter kriget. 154 

Med hansyn till den nya regeringens olika kyrkopolitiska initiativ och 
andra utmaningar i det sekulariserade efterkrigssamhallet samlade sig bisko
parna under sitt januarisammantrade 1946 till en overgripande genomgang 
av det nya kyrkliga laget och av aktuella fragor om relationen mellan kyrka 
och stat. Manfred Bjorkquist och Arvid Runestam inledde samtalet som 
resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes, med Yngve Brilioth som ordforande 
och Gustaf Aulén och Manfred Bjorkquist som medlemmar. De skulle ut

reda "forhallandet mellan kyrka och stat med hansyn till det aktuella laget i 
Sverige och syftande till ett klart kyrkligt handlingsprogram". 155 

Detta visade sig vara en valbetankt satsning. Stiftschefernas ordinarie 
arbetsuppgifter efter kriget gjorde dock att det var narmast ogorligt att na 
nagra bestaende resultat for den sarskilda biskopskommittén. Brilioth sjalv 
kunde inte undga att beklaga att det inte var latt att forhandla med en 
kommitté som aldrig kan sammantrada. Sjalv gjorde han ocksa sina egna 
prioriteringar. Han fann forslagen om en ny ledningsstruktur och en ny 
vardegrund for det allmanna skolvasendet vara sarskilt alarmerande. 1 brev 
till Jens N0rregaard redovisade han sina bedomningar av vad som han fann 
sarskilt viktigt att satsa pa i den nya situationen. 156 

En tidig testfraga, dar nya varderingar borjade ifragasatta havdvunna upp
fattningar i kyrka och samhalle, gaUde skolans sexualundervisning. Redan 
under hosten 1944 fann Brilioth att situationen kravde en snabb och samlad 
markering fran biskopskollegiet. Darfor forfattade han ett utkast till utta
lande fran biskopsmotet som han tillstallde arkebiskop Eidem for remissbe
handling.157 1 stort sett stallde Eidem och de ovriga biskoparna upp pa 
Brilioths forslag. John Cullberg i Vasteras framholl dock att "Yngve skriver 
monumentalt, vackert och akademiskt men knappast folkligt, vilket i detta 
sammanhang hade varit onskvart". 158 Gustaf Aulén ville ha tydligare uttalat 
att sexualiteten djupast sett ar en gava. 159 Eidem reviderade Brilioths text sa 
gott han formadde efter sina kollegers onskemal och lat det ga till pressen. 160 

153 Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1946, nr 7. Fredagen den 6 december 1946, 38-51, 
med Nancy Erikssons yttrande, ibid., 40-43 och 50. 
154 Nygrens yttrande, ibid., 39-40 och 46-47, och redovisning av motets bifall till utskot
tets fo rslag, ibid., 5 1. 
155 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets protokoll, 22-23 januari 1946. 
156 DRA. J. N0rregaards brevsamling. Y. Brilioth till}. N0rregaard, 6 och 20 augusti 1946. 
157 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:71. Y. Brilioth tillE. Eidem, 16 och 19 november 1944. 
158 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:71. J. Cullberg tillE. Eidem, 24 oktober 1944. 
159 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:70. G. Aulén tillE. Eidem, 25 oktober 1944. 
160 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:71. E. Eidem till Y. Brilioth, 13 november 1944. - Om 
Brilioths bedomning av effekten av aktionen, se UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brili
oth till A. Runestam, 20 november 1944, dar Brilioth aterkommer till fragan om lamplighe
ten av en aktion fran biskopsmotet mot "den s. k. litteraturens nedsnuskning". 
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Mot denna bakgrund gick Yngve Brilioth vidare och agnade fortsatt in
tresse at de skolfragor som bearbetades av 1946 ars skolkommission. Han 
fann dess direktiv illavarslande. Det gallde saval den antydda revisionen av 
kyrkans del i ansvaret for clet lokala skolvasendet som den foreslagna oversy
nen av omfattningen och inriktningen av kristendomsundervisningen pa 
olika nivaer. Ater uppfordrade han sina kolleger i biskopsmotet till gemen
sam aktion. 161 For att understryka fragans vikt skrev han en understreckare 
for Svenska Dagbladet, som publicerades samma dag som clet forsta nordiska 
biskopsmotet efter kriget inleddes pa Stora Sundby. 162 Bade i si tt eget dom
kapitel och i biskopskollegiet skulle han fortsatta att halla intresset for skol
fragorna vid liv. 

1 clet nya kyrkopolitiska laget blev 1948 ars kyrkomote sarskilt span
ningsfullt. Pa dagordningen stod framst Kungl. Maj:ts forslag till nytt prast
lonesystem, enligt vilket prasttjanster skulle placeras i enhetliga lonegrader i 
overensstammelse med clet statliga lonesystemet. 163 Dartill kom fragan om 
okad lekmannarepresentation i kyrkomotet, som foreslagits av en statens 
offentliga utredning med Edvard Rodhe som ordforande. Dess forslag hade 
efter vederborlig remissomgang overarbetats av Gunnar Hultgren.164 

lnfor kyrkomotets debatt i plenum bereddes forslaget till nytt prastlone
system av sarskilda utskottet under biskop Ljunggrens ledning. 1 sin stravan 
efter storre rattvisa i fraga om prasterskapets lonevillkor forordade utskottet 
att kyrkomotet skulle tillstyrka detta forslag, under forutsattning att clet 
gjordes klart att praster inte skulle betraktas som statstjansteman, eftersom 
de finansierades av kyrkoforsamlingarna. 165 Yngve Brilioth fann for sin del 
detta stallningstagande berattigat. 1 plenardiskussionen nojde han sig med 
att pladera for en forbattrad lonesattning for adjunkter och dr ev inte sin och 
Torsten Ysanders motion om sjuttio ar som pensionsalder. 166 

161 ULA. E. Eidems arkiv, C !:86. Y. Brilioth till E. Eidem, 12 augusti 1946, och VLA. 
Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotets protokoll, 22 augusti 1946. Se aven Biskopsmotets pro
tokoll, 4-5 november 1948, dar hanvisning gors till Svenska Ekumeniska Namndens aktion 
for uppratth:lllandet av skolans kristendomsundervisning. 
162 Brilioth 1946d, som inte finns anford i Brilioth-bibliografin i KA 1959 (1960). Jfr DRA. 
J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 20 augusti 1946. 
163 Bihang tillA!lmiinna kyrkomotets protokoll ar 1948. Fiirsta samlingen. Nr 3. Kungl. Maj:ts 
skrivelse angaende nytt prastlonesystem. Se aven SOU 1948:44.(1948). 
164 Se SOU 1946:32 (1946), och Kungl. Maj:ts skrivelse till1948 ars allmanna kyrkomote, 
med hanvisningar till Hultgrens bearbetning av forslagen fran Rodhes utredning, i Bihang 
till Allmiinna kyrkomotets protokoll fran ar 1948. Forsta samlingen. - Brilioths stallningsta
gande till utredningen framgar av Vax jo domkapitels yttrande, som antogs vid sammantrade 
18 juni 1946, och UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam 14 maj 
1946, dar han sager att "mitt domkapitel kommer att rikta en ganska energisk kritik mot 
forslaget till ordning for utseende av lekrnannaombud, som jag finner ganska omojlig". 
165 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1948. Tredje samlingen. Sarskilda utskottets 
betankande, nr 1, 1-35, se sarskilt, ibid., 4-6. 
166 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1948, nr 5. Mandagen den 6 december 1948, 1-38. 
Brilioths yttrande, ibid., 29-30. 
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Brilioth var mer engagerad i kyrkomotets behandling av forslaget till ny 
kyrkomotesforordning. Han var en av de valda ombuden i kyrkolagsutskot
tet under Edvard Rodhes ledning. Det ledde till att han fick stort ansvar for 
slutjusteringen av utskottets yttrande over Kungl. Maj:ts forslag och for 
behandlingen darav i plenum. 167 

Denna diskussion blev hojdpunkten pa 1948 ars kyrkomote. En huvud
fraga gallde garantier for att forsakra sig om kyrkligt medvetna lekmanna
ledamoter i syfte att motverka kyrkomotets patalade politisering. Den fragan 
drevs mest energiskt av komministern i Torpa, Bo Giertz, 168 som fick stod 
av haradshovding Sven Turén i Vasteras och juristprofessorn Halvar Sund
berg. 1 sitt inlagg gick Sundberg sa langt att han menade att kyrkolags
utskottet foretradde en statskyrklighet av tysk typ, nagot som sjalvfallet upp
fordrade Brilioth till ett kraftfullt genmale. 169 Sundberg bemottes ocksa av 
sin juristkollega .Âke Hassler. 170 

1 sina kommentarer till inlagg av Sven Turén och Bo Giertz medgav Bri
lioth att de fragor som de vackt om andamalsenliga kriterier for val av 
lekmannaledamoter var mycket beaktansvarda. Han erinrade om att utskot
tets forslag innebar att samma behorighetskrav skulle galla for ledamoter i 
kyrkomotet som for fortroendevalda i forsamlingsstyrelsen. Som viktigt skal 
for att bitrada kyrkolagsutskottets forslag framholl han vidare betydelsen av 
dess hemstallan till Kungl. Maj:t om inrattandet av en kyrkomotets utred
ningsnamnd, som skulle forstarka kyrkans resurser for egen utredningsverk
samhet.171 Aven om den foreslagna utredningsnamndens kompetens be
gransades till beredning av fragor som remitterats till namnden av narmast 
foregaende kyrkomote, lag forslaget i linje med de onskemal som Brilioth 
drivit inom sin kyrkliga reformgrupp tjugo ar tidigare. 172 

Dessa tva huvudfragor vid 1948 ars kyrkomote skulle paverka de pro
blem som Yngve Brilioth skulle fa gripa sig an, sedan han i maj 1950 till
tratt som Svenska kyrkans arkebiskop. Som biskop i Vaxjo var han emeller
tid inte bara stiftschef och tung aktor inom Svenska kyrkan pa nationell 
niva. Han var ocksa forskaren pa Ostrabo och framtradde alltmer som in
ternationell kyrkoledare. 

167 Bihang til!Allmiinna kyrkomotets protoko/1. Forsta samlingen. Nr 4. Kungl. Maj:ts skrivelse 
ang. ny kyrkomotesforordning; ibid., Andra samlingen. Motion 18 och 19, av S. Turén, 
angaende kriterier for val av lekmannaombud med "nit och insikt i det kyrkliga livet", och 
nr 42, av B. Giertz, om val tilllekmannaombud baserade pa kyrkoraden; och ibid., Tretfje 
samlingen. Kyrkolagsutskottets betiinkande, nr 19, 1-24. 
168 Ibid., yttranden av S. Turén, 34-80, och B. Giertz, ibid., 80-83. 
169 Se Sundbergs yttrande, ibid., 83-88, och Brilioths genmale, ibid., 91-93. 
170 Se Hasslers genmale, ibid., 90-91. 
171 Fragan hade vackts i motion av rektor C.E. Goransson fran Kalmar. 
172 Brilioths yttrande, ibid., 91-93. Brilioth lyckades inte vinna kyrkomotets stod for sin 
motion om ratt att fira nattvardsgudstjanst utan musik, dvs. stilla massa. 

168 



KAPITEL9 

Forskaren pa Ostrabo 

Yngve Brilioths magnum opus 
Nar Yngve Brilioth lamnade Lund for Vaxjo hoppades han att clet inte 
skulle droja for lange innan clet var mojligt for honom att aterga till sitt 
arbete Svemka Kyrkans Historia, II. Den senare medeltiden 1274-1521. 
Hans plan var att manuskriptet skulle bli klart under 1939. 1 Darfor 
arrangerade han sitt program for forsamlingsvisitationerna och andra mer 
omfattande ataganden ute i stiftet pa sa satt att han kunde ra tid for mer 
sammanhangande vetenskapligt arbete fran november till mars/april. Det 
var emellertid inte forran efter jul 1938 som han kun de ta fram "den vaska 
i garderoben" dar han bevarade si tt paborjade manuskript. 2 

1 slutet av mars 1939 gjorde han sin artikel om Birgitta klar for festskrif
ten till Gustaf Aulén. 3 Han forstod emellertid snart a tt han pa grund av nya 
kravande arbetsuppgifter maste revidera sin tidtabell och syfta mot ett 
tryckfardigt manuskript under 1940. Det tedde sig an mer motiverat nar 
han inbjods att ge en serie Donellan Lectures vid Trinity College i Dublin. 
Det uppdraget maste dock skjutas pa framtiden pa grund av krigsutbrottet. 4 

Efter biskopsmotet i januari 1940 maste Brilioth dra sig tillbaka for att 
efter en overanstrangning rehabilitera sig pa sanatoriet i Ulricehamn. Daref
ter gjorde han nagra dagars besok i Karlstad. 5 Det ga v ho nom nya mojlig
heter att komma vidare med manuskriptet. 

1 KB. L 198:2/66.1. Y. Brilioth till S. Kraft, 13 mars 1938, dar det framgar att Brilioth 
kunnat fora "den berattande framstallningen till1521" och framst hade de tre avslutande 
mer kyrkovetenskapliga kapitlen kvar att skriva.- Om Brilioths uppskattning av Salomon 
Kraft, se idem 1941a, 791. Kraft hade 1929 disputerat vid Stockholms hogskola pa en 
avhandling om Birgittas Uppenbarelsers texthistoria. 
2 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 16 november 1938. 
3 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 18 maj 1939. Se vidare 
Brilioth 1939a. 
4 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 oktober 1939, och 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 6 november 1939. 
5 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 17 februari och 3 mars 
1940. 
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1 slutet av mars 1940 hade Yngve Brilioth i huvudsak kommit igenom sin 
del av clet stora kyrkohistoriska projektet. Ânnu aterstod vissa partier av 
slutkapitlet och en redaktionell bearbetning av resterande kapitel i ljuset av 
Salomon Krafts kommentarer. De fyra forsta kapitlen, som slutforts i Lund, 
forelag redan i korrektur. Brita Brilioth hade bitditt med "renskrivningen av 
ett ofta svarlast manuskript".6 Det uppskjutna prastmotet gav tid till slut
redigeringen. 7 1 borjan av december forelag ett andrakorrektur. 8 

Brilioths nya medeltidsstudie blev den slutgiltiga ersattningen av Henrik 
Reuterdahls Svenska kyrkans historia. Brilioth sjalv forteg inte att han 
menade clet arbetet vara den dittills enda fullstandiga framstallningen av 
den aktuella perioden. 9 1 forhallande till Reuterdahls arbete ar Brilioths 
medeltidshistoria mer aktorcentrerad. Dartill kommer att Brilioth var mer 
inriktad pa clet J.A. Eklund kallade "Andelifvet i Svenska kyrkan" och som 
sentida medeltidsforskare foredrar att kalla spiritualitet. 1 en bibliografisk 
efterskrift antydde han sina egna historiografiska forutsattningar, fr.a. vad 
galler bruket av tryckta och otryckta kallor. 10 

Brilioth inledde sin framstallning med aret 1274, nar Folke Johansson 
Angel blev arkebiskop for den uppsaliensiska kyrkoprovinsen. Han farde 
sin framstallning fram till Stockholms blodbad ar 1520 och de handelser 
som foljde narmast pa blodbadet. Den hitre gransen ar den 12 juli 1521, da 
paven utnamnde Kristian II:s secretarius, Didrik Slagheck, till arkebiskop i 
Lund. 11 

Yngve Brilioths magnum opus kan indelas i fern delar. Den forsta foljer 
utvecklingen under den utgaende folkungatiden. 1 denna del kunde Brili
oth bygga pa sin avhandling fran 1915, inte minst ifraga om kontakterna 
mellan den uppsaliensiska kyrkoprovinsen och centralkyrkan i Rom och 
senare Avignon. Han agnade stort intresse at fragan hur arkebiskopen i 
Uppsala forsokte kringga dittills gallande bestammelser om underordning 
under den nordiska kyrkans primas i Lund. 

1 ett sarskilt kapitel sammanfattade Brilioth andelivets utveckling under 
folkungatiden. Han framholl den fornyelse som predikarebrodernas an
komst medforde. Han gav ett inkannande portratt av Petrus de Dacia. 1 
redogorelsen for svenska studenters studier i Paris gav han sin bild av den 
blivande Skara-biskopen Brynolf Algotsson och Birgittas tidige vagledare 
Magister Mattias. 12 

6 1 Lund hade Brilioth fàtt kommentarer av Jerker Rosén, se Brilioth 1941a, 791. Ibid. 
7 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 27 maj 1940, och A. Rune
stams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 16 juli och 28 november 1940. 
8 UUB. G. Rudbergs brevsamling, Y. Brilioth till G. Rudberg, 13 december 1940. 
9 Brilioth 1941 a, 791. 
10 Brilioth 1941a, 791-796. 
11 Brilioth 1941a, 546. 
12 Brilioth 1941a, 147-154 om Petrus de Dacia, 168-171 om Brynolf Algotsson och 171-
176 om Magister Mattias. 
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Den andra delen redovisar Brilioths Birgittastudium. 13 Har satte han in 
sin tolkning av Birgittas andliga profil, som han tidigare presenterat i fest
skriften till Gustaf Aulén, i en bred samtidshistorisk och biografisk ram. 
Han gav en koncis sammanfattning av Vadstena klosters grundlaggning. 
Nar han gick vidare och i del tre behandlade kyrkans utveckling i Sverige 
under Kalmarunionen, slutforde han sin framstallning om den heliga Bir
gittas komplicerade kanonisationsprocess. 14 

Den tredje delen omfattar tre kapitel. Det forsta sammanfattar vad Brili
oth i Svensk kyrka, kungadome och pavemakt fran 1925 sagt om Svenska 
kyrkans utveckling under drottning Margareta. 15 Nar han darefter foljde 
utvecklingen i Sverige och Finland under "Konciliernas tid" gav han stort 
utrymme at sin foretradare och forebild Nicolaus Ragvaldi. 16 Medveten om 
Erik Lonnroths nytolkning av maktkampen mellan Karl Knutsson Bonde 
och arkebiskop Jons Bengtsson utvecklade han i kapitel sju sin syn pa den 
krigiske arkebiskop Jons. 17 Brilioths sympatier lag mer hos de inhemska 
biskopssynoder som uttryckte sjalvstandighetsstravanden inom radsaristo
kratin an hos Engelbrekts och Erik Pukes lokala oppositionsrorelser. 18 Han 
sag Jakob Ulvsson representera ett mer vardigt arkebiskopsideal an foretra
daren Jons Bengtsson. 19 

Fjarde delen sammanfattar det dramatiska slutskedet. Brilioth gick i sin 
tolkning fram steg for steg med hansyn till kyrkans forandrade lage pa 
grund av den gradvisa forskjutningen av maktbalansen mellan de danska 
unionsmonarkerna, fran Oldenburg a ena sidan till de svenska riksforestan
darna a den andra. Mot denna bakgrund registrerade han det vaxande folk
liga motstandet mot det danska kungahuset. Den odesdigra slutpunkten 
blev Stockholms blodbad. Nar han vagde orsak och verkan dolde han inte 
att han sag Jakob Ulvssons eftertradare Gustaf Trolles harsklystnad a sina 
egna och sin fars vagnar som en bidragande orsak till GustafVasas makttill
trade och Olaus Petris insats som reformator. 20 

Den omfattande femte delen skrevs i Vaxjo. Den praglas i hog grad av 
Yngve Brilioths syn pa praktisk teologi som kyrkovetenskap. Kapitel tio ar 
en sjalvstandig stiftshistorisk och kyrkogeografisk studie av den uppsalien
siska kyrkoprovinsen vid medeltidens slut. I foljande kapitel fordjupade 

13 Brilioth 1941a, 177-261. 
14 Brilioth 1941a, 276-282 och 294-296. 
15 Brilioth 1941a, 284-315. Jfr idem 1925a, 165-323. 
16 Brilioth 1941a, 375-395. 
17 Brilioth 1941a, 396---403, 418---421 och 426---440. 
18 Brilioth 1941a, 359-362 och 369 om Engelbrekt och 372-373 om Erik Puke. 
19 Brilioth 1941a, 444---453 om Jakob Ulvssons tilltrade, 460---465 om Jakob Ulvssons am
betsgarning och inrattande av Uppsala universitet, 490---492 om Jakob Ulvssons hallning till 
Sten Sture, 502-503 om konflikten med Hemming Gadh och 511-512 om Jakob Ulvssons 
beslut att Jamna tjansten som arkebiskop 1515. 
20 Brilioth 1941a, 510-522 och 530-545. 
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Brilioth den bild av kyrkliga forfattningsfragor under senmedeltiden som 
han tecknat i Svensk kyrkokunskap. Det avslutande tolfte kapidet ar en forsta 
ansats till ett samlat studium av svensk medeltida spiritualitet. 1 ett avsnitt 
gav Brilioth aven en inblick i den predikohistoriska utvecklingen under den 
senare medeltiden. 21 

Nar Erling Eidem fàtt tillfalle att ta del av Yngve Brilioths stora arbete var 
han mycket erkannsam: 

Jag har just nu avslutat lasningen av Din omfattande bok om Svenska kyrkans 
medeltidshistoria. Det har tagit lang tid, men jag har endast haft mojlighet 
disponera tiden, sedan jag lagt mig pa kvallarna. Jag kan icke underlata att 
bringa Dig min varma och uppriktiga hyllning for detta verkligt storslagna 
arbete. Det ar icke pa lange som jag last en bok som sa imponerat och intresserat 
mig. Det maste vara en stor gladje att ha fàtt full borda ett sa betydande verk. 22 

Den mest inkannande recensionen skrevs av Karl-Gustaf Hildebrand i 
Svenska Dagbladet i.23 Aven Jens N0rregaard var generas i sina kommentarer 
om Brilioths stora arbete. 24 Brilioth kun de ocksa gladja sig at Nils Ahnlunds 
korta men mycket uppskattande presentation av Den senare medeltiden i 
Historisk Tidskri.ft. 25 

1 samband med Svenska Akademiens hogtidssammantrade den 20 de
cember 1944 mottog Brilioth Akademiens Kungliga pris for sitt "framsta
ende kyrkohistoriska forfattarskap". 26 Han sag priset som "en uppmuntran 
- ett ovantat premium pa gamla dar" _27 Hogtidssammantradet blev min
nesrikt ocksa darfor att Yngve och Brita Brilioth fick tillfalle att bevittna 
Elin Wagners intrade i Akademien och lyssna till hennes minnesteckning av 
sin foretradare Hans Larsson. 28 

Efter Yngve Brilioths magnum opus skulle clet ga fyrtioatta ar innan ett nytt 
forsok gjordes att teckna den uppsaliensiska kyrkoprovinsens utveckling och 
kannetecken under hog- och senmedeltid. 29 Den nya studien av Sven-Erik 
Pernier ar betydligt kortare an Brilioths storverk, aven om den reflekterar 
landvinningar i medeltidsforskningen sedan andra varldskriget. 1 en upp-

21 Brilioth 1941a, 725-729. Jfr idem 1945a, 78-79, 166-170. 
22 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:52. E. Eidem till Y. Brilioth, 2 juli 1941. 
23 Hildebrand i Svenska Dagbladet, 10 april 1941. Den 30 mars samma ar hade Ake V. 
Stri:im kommenterat Brilioths Birgittatolkning i Svenska Dagbladet. 
24 Se DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9038. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 7 maj 1941. 
25 Ahnlund 1941, 56. Se aven KB. N. Ahnlunds brevsamling, L 69:216. Y. Brilioth till 
N. Ahnlund, 6 april1941, dar Brilioth lycki:inskar Ahnlund till hans inval i SvenskaAkade
mien. 
26 Svenska Akademiens Handlingar, 55 delen. (1945), 47. 
27 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 31 december 1944. 
28 Sa snart Yngve Brilioth hi:irt om Elin Wagners inval i Akademien, skrev han ett mycket 
uppskattande lycki:inskningsbrev. Se GUB. Kvinnohistoriskt arkiv, A 48a E la:3. Y. Brilioth 
till E. Wagner, 27 maj 1944. Brilioth undertecknade sitt brev "Fru Wagners vi:irdsamt 
forbundne stiftschef". 
29 Pernier et al. 1999. 
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skattande anmalan av Pernlers arbete understrôk Dick Harrison betydelsen 
av dess ôvergripande perspektiv i jamforelse med den upplaggning som Bri
lioth valt. Samtidigt paminde Harrison om det bestaende vardet i Brilioths 
arbete, som han karaktariserade som den referensklassiker som man "auto
matiskt kommer att vanda sig till aven i fortsattningen" vad galler "en mangd 
detaljer, handelser och fragor". 30 1 sin recension i Kyrkohistorisk tlrsskrift 
framholl Gôran Dahlback det foretrade som Brilioths inspirerade po matt av 
den heliga Birgitta har vid jamforelse med det som ges i det nya arbetet. 31 

Predikans historia 
Nar Yngve Brilioth borjade bli klar med slutredigeringen av sin del av 
Svenska kyrkans historia tog han itu med sitt uppdrag som sakkunnig vid 
tillsattningen av nya innehavare av professurerna i praktisk teologi med 
kyrkoratt i Lund och Uppsala. Sedan Ernst Newman som nyutnamnd 
domprost i Lund dragit sig ur konkurrensen, var de sakkunniga eniga i sin 
rangordning: fürst Sven Kjollerstrôm, darefter Dick Helander. Brilioth fann 
inte Oscar Hippel kompetent for de aktuella tjansterna. 32 Efter att ha slut
fort detta uppdrag och genomfôrt sitt forsta prastmôte grep Brilioth sig an 
med utredningen om den framtida prastutbildningen. Den uppgiften av
brôts nar han inbjods att gastforelasa vid universitetet i Kopenhamn i bor
jan av mars 1942. 

Utvecklingen i Danmark efter den tyska ockupationen blev inte lika dra
matisk som i Norge. lnte desto mindre var ledningen for Kopenhamns 
universitet med rektor Bloch i spetsen fast besluten att fora vidare sin avvi
sande hallning till fornyade tyska infiltrationsfôrsok och hot om inforande 
av den nazistiska arier-lagstiftningen. 33 

Som medvetet motdrag mot de tyska signalerna inbjod teologiska fakul
tetens starke man, Jens N0rregaard, sin gode van Yngve Brilioth att under 
varterminen 1942 besôka Kôpenhamn och forelasa om svensk kyrkohisto
ria och aktuellt svenskt kyrkoliv.34 Brilioth, som forstod vad saken gallde, 

30 Harrison i Svenska Dagbladet, 19 augusti 1999. 
31 Dahlback 2000, 264. 
32 Se vidare UUA. Teologiska fakultetens arkiv. Teologiska fakultetens protokoll, 29 april 
1941, med de sakkunnigas yttranden bilagda. - Brilioth deltog i Newmans installation som 
dom prost den 14 september 1941, och aven nar Kjollerstrom installerades som professer i 
april1942. 
33 N0rregaard 1947, 10-26, och Kopenhamns universitets historia, II, passim. Rorande den 
l<Jrkliga utvecklingen i Danmark, se Poulsen 1982, 320-328. 
3 Se Brilioths svar i DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 
27 december 1941, och hans kommentarer om inbjudan till Kopenhamn, i UUB. A. Rune
stams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 29 december 1941, ULA. E. Eidems arkiv, 
C 1:59. Y. Brilioth tillE. Eidem, 26 februari 1942, och AA.B. G.O. Rosenqvists brevsam
ling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 19 februari 1942. 
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blev mycket hedrad och uppfordrad av inbjudan. Hans besok i den danska 
huvudstaden kravde dock langvariga forhandlingar med den danska repre
sentationen i Stockholm om inresevisum.35 Brilioth lyckades efter hand ra 
inresetillstand till Danmark och besoket genomfordes i borjan av mars 
1942. Det uppmarksammades i Kristelig Dagblad.36 Brilioths forelasningar 
blev val mottagna och han uppskattade sjalv att ra tillfalle att fornya sina 
kontakter med danska vanner och ge dem sitt stod. Sarskilt givande var 
umganget pa tu man hand med Jens N0rregaard. 1 sitt tackbrev konstate
rade Brilioth att "samtalsamnen lara vi aldrig komma a tt sakna". 37 

Brilioth fick samtidigt ett patagligt intryck av den tyska narvaron och hur 
Tredje rikets ockupationsmakt sokte infiltrera olika omraden. Han beund
rade clet medvetna danska motsrandet. Han kunde dock inte undga kanslan 
av en stor bitterhet under den leende ytan och att clet var som att slippa ut 
ur en bur nar han atervande hem. 38 

Ater i Sverige fortsatte Brilioth med sin utredning om prastutbildningen. 
1 juli 1942 hade han gatt igenom sista korrektur.39 Da skrev han ett viktigt 
brev till Johannes Lindblom i Lund. Befriad fran sitt utredningsuppdrag 
avsag han att fora vidare sin predikohistoriska forskning fran Lund och 
redovisa sina resultat. Nu ville han ra synpunkter pa hur den kristna predi
kans framvaxt forholl sig till gudstjansten i synagogan och ytterst till den 
profetiska forkunnelsen i Gamla Testamenter. 40 Brilioths forhoppning var 
att han skulle kunna presentera Predikans historia forst som Olaus Petri
forelasningar i Uppsala om mojligt redan varen 1943 och darefter som bok.41 

Tidpunkten for Brilioths fornyade kontakt med Johannes Lindblom ar 
inte utan intresse. 1 juni 1942 hade Gustaf Aulén och Anton Fridrichsen 
ansvarat for ett banbrytande kyrkoteologiskt symposium i Nykoping, som 
skulle ra stort genomslag i den inomkyrkliga debatten nar materialet publi
cerades i bokform un der rubriken En bok om Kyrkan. 42 Yngve Brilioth stod 
avvaktande till denna exegetiska och systematisk-teologiska koncentration 

35 DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 11 februari 1942. 
36 Se Kristelig Dagblad, 8 mars 1942. 
37 DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 19 mars 1942. 
38 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 18 mars 1942, och 
G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 22 mars 1942.- 1 slutet av oktober 
1942 blev N0rregaard vald till Kopenhamns universitets rektor och kunde i stort sett 
mycket lyckosamt leda universitets kamp for sin frihet sedan den danska samarbetspolitiken 
brutit samman och tyska myndigheter tog direktkommando efter en militarkupp i augusti 
1943. Se vidare N0rregaard 1947, 30-82, och Kopenhamm universitets historia, II, 202-
231. N0rregaards eftertradare som universitetsrektor, H.M Hansen, gav en mycket uppskat
tande summering av N0rregaards rektorat i Festskrift udgivet af Kobenhavns universitet ... 
1953 (1953), 172-175. 
39 LUB. J. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till J. Lindblom, 29 juli 1942. 
40 LUB. J. Lindbloms brevsamling. Y. Brilioth till J. Lindblom, 29 juli 1942. 
41 UUB. G. Rudbergs brevsamling, Y. Brilioth till G. Rudberg, 25 augusti och 29 september 
1942. 
42 Se t.ex. Persenius 1987, 75-114. 
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kring kyrkosynen. Han hade redan klargjort sin ecklesiologiska helhetssyn i 
Svensk kyrkokunskap. Nu ville han sjalv ge foretrade at predikohistoriska 
uppgifter och visa fragan om en konstruktiv samverkan mellan exegetik och 
homiletik sarskilt intresse.43 Nar han tog del av Auléns volym fran sympo
siet i Nykoping, kunde han ej heller dolja att han fann volymen vara ett 
ganska markligt ver k. Han reagerade mot att "exegeterna sedan de blivit 
kyrkliga overdriver ocksa sin kyrklighet". 44 Gustaf Aulén och Yngve Brilioth 
utnyttjade tillfallet att samtala om dessa ting, nar Aulén i januari 1943 
besokte Vaxjo i samband med en aktion for Norgehjalpen.45 Da hade Brili
oth skal att markera sig ocksa i ett annat avseende, inte heller det utan 
ekumeniska overtoner. 

1 och med sin forflyttning till Vaxjo forandrades namligen Brilioths stall
ning i forhallande till STK Han stod visserligen kvar som medlem av 
redaktionen, men nar Ragnar Bring tog over som exekutiv redaktor utveck
lade denne mer intensiva kontakter med Strangnas an med Vaxjo. Det 
gjorde att Brilioth kande sig aningen marginaliserad. Mot bakgrund av sina 
erfarenheter fran Kopenhamn reagerade han ocksa mot en ny tendens i 
tidskriftens bevakning av den internationella kyrkliga och teologiska ut
vecklingen. 

Fürst skall sagas att Brilioth inte hade nagot att erinra mot det satt pa 
vilket historikern Jerker Rosén recenserade hans stara medeltidshistoria i 
tidskriften. Rosén menade t.ex. att Brilioth alltfor snabbt gatt forbi den 
heliga Birgittas politiska engagemang. 46 Brilioth tyckte emellertid att STK 
borjat snava in sin bevakning av de ekumeniska fragorna. Àn allvarligare var 
att en annan syn pa den tyska utvecklingen hade kommit till uttryck i 
tidskriften an som var fallet nar Brilioth var exekutiv redaktor. Hans korta 
orientering om engelska forhallanden i tidskriftens forsta nummer for 1942 
under rubriken "Fran den teologiska samtiden" stalldes samman med- och 
placerades efter!- Odebergs positiva rapport fran en forelasningsresa i Tysk
land. Da borjade Brilioth finna situationen direkt besvarandeY 

Over huvud taget ansag Brilioth att 1942 ars argang av STK blev en 
besvikelse. Ragnar Bring hade inte bett honom presentera sin gode van 
William Temple som ny arkebiskop av Canterbury. 1 stallet lat han sjalv 
satta in en ra tt intetsagande notis. 48 Droppen som kom bagaren a tt rinna 
over var emellertid Brings okritiska rapport fran seminariet i Sondershausen 

43 Det ar mot denna bakgrund som Brilioths foredrag om exeges och predikan vid de teolo
~iska dagarna i Jonkoping i februari 1945 skall forstis. Se Brilioth 1945d. 

4 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 14 januari 1943. 
45 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 3 januari 1943. 
46 Rosén 1941, 54-62. Om Birgitta, ibid., 61. 
47 "Fran den teologiska samtiden" i STK(l8) 1942, 81-88, och LUB. G. Auléns brevsam
ling. Y. Brilioth till G. Aulén, 3 januari 1944. 
48 "Fr:'in den teologiska samtiden" i STK(18) 1942, 183-184.-1 detta nummer publicera
des Sven Kjollerstroms kontroversiella artikel om biskopsvigningar i Svenska kyrkan. 
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sommaren 1941 och den foljande publiceringen i svensk oversattning av 
Carl Stanges for Tredje rikets del politiskt korrekta forelasning "Kristus och 
var tid".49 Brilioth kande sig tvingad att skriva ett skarpt brev till Gustaf 
Aulén och som pro test anmala si tt uttrade ur redaktionen. 50 Darfor blev 
STK:s framtid ett huvudamne nar Aulén och Brilioth traffades i Vaxjo. 
Deras overlaggning blev resultatrik. Aulén fick framhalla for Bring tidskrif
tens ekumeniska tradition och mana den exekutive redaktoren till besin
ning i fraga om utvecklingen i Hitler-Tyskland. Ocksa i fortsattningen 
skulle STK ta till vara den resurs som Brilioth utgjorde. Han medverkade 
aven i fjarde numret av STK ar 1943 genom a tt minnesteckna den engelske 
ekumenen William Paton.51 Foljande ar hedrade han minnet av den alltfor 
tidigt bortgangne arkebiskopen William Temple. 52 

Yngve Brilioths mangskiftande program un der 1942 gav honom inte tid 
tillrackligt att slutfora sina forberedelser for uppdraget som predikohistorisk 
Olaus Petri-forelasare i Uppsala. Darfor var det inte forran i februari och 
mars 1944 som Brilioth fick mojlighet att halla sin serie forelasningar om 
predikans historia. Han fann det "ovant och ganska roligt att gai Uppsala 
ett par veckor". Han rakade "de fiesta av teologerna och atskilliga gamla 
vanner". Han var dock inte helt tillfredsstalld med sina forelasningar, men 
hoppades att dei bearbetat skick i bokform skulle bli battre.53 

Under hosten 1945 kom Predikans historia ut. 54 1 Brilioths rika och varie
rade vetenskapliga produktion star det arbetet narmast Nattvarden i evange
liskt gudstjanstliv. Aven i Predikans historia identifierade han huvudmotiv i 
det bibliska och fornkyrkliga arv som gav riktlinjer for fortsatt kyrklig fore
stallningsvarld och praxis un der olika tidsskeden. 55 

1 jamforelse med den stora nattvardsboken spelar den bibliska utgangs
punkten annu storre roll i Brilioths predikohistoriska arbete. Redan i upp
takten karaktariserade han Jesu predikan i Nasarets synagoga (jfr Lukas 4: 
16-30) som forebildlig for aktkristen forkunnelse. Den predikan var i/ 
liturgisk da den knot an till den givna judiska respektive kristna guds
tjanstramen, ii/ exegetisk elier textutlaggande i sin samtid och iii/ profetisk, 
da den gjorde "den historiska uppenbarelsen till en narvarande, dynamisk 
verklighet" for varje tid. 56 Hur dessa tre kannetecken kom till uttryck i 

49 "Fran den teologiska samtiden" i STK(l8) 1942, 211-212, och Stange, ibid., 320-337. 
50 LUB. G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 3 januari 1943. 
51 Brilioth 1943g, 374-375. 
52 Brilioth 1944c, 302-305. 
53 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 13 april 1944. 
54 Brilioth hade haft assistens av stiftsnotarie Erik Hard af Segerstad som upprattat person
registret. Se darom Brilioth 1945a, iv-v. 
55 Att parallellstalla Predikans historia och Nattvarden i evangeliskt gudstjiinstliv svarar mot 
Brilioths egna intentioner. 1 Brilioth 1938d, 120-121, betonade han sambandet mellan 
predikan och nattvarden och tillade: "Det hor till den lutherska kyrkans sanna katolicitet, 
att hon aterstallt och bevarat predikan som en vasentlig del av gudstjansten." 
56 Brilioth 1945a, 1-9. 
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kyrkligt gudstjanstliv i olika tider var huvudfragan i den fortsatta fram
stallningen. 57 

1 sitt nya storre arbete ar Brilioths kronologiska grepp pafallande likt clet 
han anlade i Nattvarden i evangeliskt kyrkoliv. Ocksa i Predikans historia 
agnade han stort intresse at fornkyrkliga forhallanden, samtidigt som han 
behandlade utvecklingen under medeltiden narmast som en brygga over till 
reformationen och clet fortsatta homiletiska uppdraget langs olika efter
reformatoriska linjer. 

1 sitt studium av predikans historia i Sverige satte Brilioth in den efter
reformatoriska fornyelsen av svensk predikan i ett brett komparativt per
spektiv. 1 jamforelse med nattvardsboken fran 1926 gav han i Predikans 
historia en mer nyanserad bild av utvecklingen under framfor allt 1700- och 
1800-talet. 58 1 teckningen av samtida forhallanden nojde han sig med att 
registrera olika tendenser. Han var harvidlag inte lika explicit foreskrivande 
som i Nattvarden i evangeliskt gudstjanstliv. 59 

Predikans historia maste sagas vara en praktisk-teologisk prestation, som i 
sin samtid inte hade nagon egentlig motsvarighet. 1 ljuset av senare retorisk 
och predikohistorisk forskning har Brilioths kriterier och kyrkoteologiska 
preferenser emellertid ifragasatts. 60 1 teckningen av medeltida predikan 
hade han inte haft mojlighet att mer energiskt ga in i clet rika predikohisto
riska materialet fran Vadstena.61 lnte desto mindre visade hans banbrytande 
predikohistoriska studie hur han aven under den nodtvungna, relativa isole
ring som kriget medforde bevarat sin vetenskapliga kreativitet.62 

1 borjan av 1949 kunde Yngve Brilioth halla de gastforelasningar vid 
Trinity College i Dublin, som han inbjods till ar 1939 men som mast upp
skjutas pa grund av kriget. Da presenterade han for internationell publik 
resultaten av sina predikohistoriska forskningar. Han kunde gripa tillbaka 
pa sina tidiga studier av anglikansk predikan fran tiden i Abo. Aven dessa 
forelasningar publicerades. Den lilla volymen fick den inbjudande titeln 
Landmarks in the History of Preaching. 63 

57 1 jamforelse med de tre homiletiska krav som Brilioth framholl i si tt herdabrev, Brilioth 
1938d, 128-129, !ade han i idem 1945a storre vikt vid det liturgiska momentet som forut
sattning predikan.- Edwall1997, 230, ar p:ifallande summarisk i sin behandling av Predi
kans historia. Jfr Goransson 1960, 30-32, och idem 1997, 69-71. 
58 Brilioth 1945a, 201-247. 
59 Brilioth 1945a, 248-252. 
60 Ett tack till Kurt Johannesson, Uppsala, for givande sam ta! om Predikans historia. 
61 Se Brilioth 1945, iv, och 169-170. 
62 Bland recension er i pressen bor sarski!t Murray 194 5 uppmarksammas. 
63 Brilioth 1950d. 
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Tva verk i nya bearbetade upplagor 
Redan innan Yngve Brilioth slutredigerat sitt predikohistoriska arbete hade 
han borjat forbereda utgivningen av en andra upplaga av Svensk kyrkokun
skap. 64 Syftet var i forsta hand a tt genomfora en revision, som betingades 
"av den utveckling, som agt rum un der de tretton ar, som forflutit sedan 
den forsta upplagan utgavs".65 Han uppmarksammade sarskilt aktuella for
andringar i Svenska kyrkans organisation. 

Med sin bearbetning av Svensk kyrkokunskap hoppades Brilioth att detta 
praktisk-teologiska standardverk aven i framtiden skulle kunna tjana som 
"en larobok for teologer och en vagledning for dem, som onska klarhet over 
den svenska kyrkans historiskt bestamda forfattning och verksamhetsfor
mer, sadana de framtrada i nu ti den". Han forutsag inga mera omfattande 
ingrepp i fraga om kyrkans forfattning, som skulle medfora att arbetet allt
for snart skulle bli foraldrat. 66 

Det var inte forran hosten 1946 som andra upplagan av Svensk kyrkokun
skap utkom. 67 Till synes ar skillnaderna sma mellan den forsta och den 
andra upplagan. En narlasning av 1946 ars upplaga ger dock intressanta 
prov pa hur Yngve Brilioth forholl sig bade till den fortsatta stiftshistoriska 
utvecklingen och till forandringarna av Svenska kyrkans forfattningsfragor 
under 1930- och 1940-talet. Den avgorande nyheten i den reviderade stifts
historiska oversikten i andra upplagan ar naturligtvis teckningen av hur 
Stockholms stift vuxit fram och vad som utmarkte dess kyrkoliv.68 Brilioth 
registrerade aven nattvardslivets renassans i till exempel Strangnas stift och 
inom delar av arkestiftet.69 Av den bakomliggande korrespondensen fram
gar att Brilioth gjorde en mer positiv bedomning av hogkyrklighetens stall
ning i Uppsala an arkebiskopen och domprosten.7° 

I sina kommentarer till den fortsatta utvecklingen pa det kyrkorattsliga 
omradet vidholl Brilioth sin syn pa det angelagna i att kyrkan sokte fà 
kyrkligt aktiva fortroendevalda till olika ledningsorgan pa forsamlings-, 

64 Se SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 28 januari 1944 och 29 juli 
1946, och UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 13 april1944. Se 
aven ULA. E. Eidems arkiv, C 1:86. E. Eidem till Y. Brilioth, 2 september 1946, och 
Y. Brilioth till E. Eidem, 5 september 1946. 
65 Brilioth 1946a, 7. 
66 Ibid. 
67 Aven vid revisionen av Svensk kyrkokunskap hade Brilioth god hjalp av stiftsnotarie Erik 
Hard af Segerstad, som upprattade person- och sakregister. Se darom Brilioth 1946a, 8. - 1 
brev till Jens N0rregaard, den 4 oktober 1946, i DRA J. N0rregaards brevsamling, 9063, 
beklagade Brilioth att andra upplagan av Svensk kyrkokunskap blivit "fordrojd pa tryckeriet". 
- Olov Hartman anmalde det nya arbetet i Stockholmstidningen 2 april1947. 
68 Brilioth 1946a, 31-35. 
69 Brilioth 1946a, 30-31, om Arkestifi:et, 40, om Strangnas stifi:, 47-49. 
70 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:86. E. Eidem till Y. Brilioth, 2 september 1946, och Y. Brilioth 
till E. Eidem, 5 september 1946. 
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stifts- och riksplan. 71 Han agnade uppmarksamhet at de tva fril.gor vars 
losning han sjalv verksamt bidragit till, dvs. den nya domkapitelslagen och 
den pagaende revisionen av prastutbildningen. 72 Brilioth stallde sig i stort 
sett positiv till forslagen fran Edvard Rodhes utredning angaende kyrkomo
tets sammansattning och arbetsformer. Han menade dock att dess overva
ganden om val av lekmannaledamoter maste preciseras. Sjalv foredrog han 
, a tt samma korporation fàr utse saval prasterligt ombud som lekmanna
representant i kyrkom6tet".73 Brilioth forutsag inte nil.gon genomgripande 
forandring av biskopens stallning som eforus, ej helier av domkapidets del i 
ansvaret for folkskolan i stiftet.74 

Med anledning av diskussionen vid 1946 ars riksdag om utredning av 
kvinnas behorighet till kyrkliga ambeten och tjanster farde Yngve Brilioth 
vidare sitt ekumeniska argument mot kvinnliga praster. Han avvisade tan
ken, att "en forandring, som skulle innebara ett bestamt brytande med 
kyrkans samfallda tradition, skulle genomforas inom en nationalkyrka utan 
hansyn dartill, att en sadan forandring skulle kunna innebara en anledning 
till ny splittring inom kristenheten". Da hade han de gamla, etablerade 
kyrkotraditionerna i atanke.75 Vid denna tidpunkt lade Brilioth star vikt 
vid en klart politisk fril.ga for kyrkan. Han paminde om hur un der "den 
tyska ockupationen av Norge den norska kyrkan genom sin heroiska kamp 
visade, att en luthersk folkkyrka ingalunda behover vara ett viljelost redskap 
i statsmaktens hand, och att den just genom sitt motstand mot en tyrannisk 
overhet kan fylla sin nationella uppgift". 76 

1 sin andra upplaga fortsatte Svensk kyrkokunskap att for lang tid vara 
standardverket i den praktisk-teologiska universitetsutbildningen i Sverige. 
lnte desto mindre maste Brilioth registrera att de forhoppningar som han 
uttalat i sitt forord om den fortsatta kyrkopolitiska utvecklingen till dels 
varit alltfor optimistiska. Nar han i forordet tillade att den livliga debatten 
om kyrkan- som forts sedan Svensk kyrkokunskap utkom 1933 - snarast 
underbyggt hans uppfattning av kyrkans vasen, torde han ha varit alltfor 
benagen att slata over den principiella skillnaden mellan sitt eget kyrkotan
kande och den nya kyrkosynen.77 Forhallandet blev tydligt un der Yngve 
Brilioths tid som Svenska kyrkans arkebiskop. 

Efter att ha slutfort revisionen av Svensk kyrkokunskap borjade Brilioth 

71 Brilioth 1946a, 142-143. 
72 Brilioth 1946a, 153-154 om prastutbildningen, och 351-353 om den nya domkapitels
lagen. 
73 Brilioth 1946a, 400. 
74 Brilioth 1946a, 342 och 354. 
75 Brilioth 1946a, 156-157. - Som framholls vid presentationen av forsta upplagan av 
Svensk kyrkokunskap utvecklade Brilioth ytterligare sin kritik av Hitlers religionspolitik och 
den nya tyska rikskyrkan i 1946 ars utgava, Brilioth 1946a, 81-82. 
76 Brilioth 1946a, 81. 
77 Brilioth 1946a, 7. 
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overvaga mojligheten av en andra upplaga av Nattvarden i evangeliskt guds
tjiinstliv. 1 september 1947 anfortrodde han Jens N0rregaard att han skulle 
vilja dels ombesorja en tysk oversattning av sin nattvardsbok, dels bearbeta 
den for en ny svensk upplaga. Han var vidare frestad att pa basis av N0rre
gaards stora allmanna kyrkohistoria gara en motsvarande svensk oversikt.78 

Andra internationella och inhemska uppgifter gjorde att Yngve Brilioth 
maste revidera dessa planer. Nar Diakonistyrelsens bokforlag kom med ons
kemal om en nyutgava av hans nattvardsbok, genomforde han dock den 
nodvandiga revisionen under sitt sista verksamhetsar i Vaxjo. lnnan han 
lamnade Vaxjo for Uppsala dagtecknade han sitt lardomshistoriskt intres
santa forord till den andra upplagan av Nattvarden i evangelisktgudstjanstliv.l9 

Brilioth genomforde sin revision i ett annat forskningslage an nar han 
fürst koncipierade sin stora nattvardsbok. Gillis P:son Wetters religionshis
toriskt anlagda tolkning av nattvardens gradvisa framvaxt i den gamla kyr
kan representerade inte langre den provokativa forskningsfronten. 1 stallet 
kunde Brilioth underbygga sin alternativa uppfattning genom att knyta an 
till tyska bibelvetare och kannare av fornkyrkan - som Hans Lietzmann och 
Joachim Jeremias. 1 langa stycken foljde han ocksa den anglikanske liturgi
historikern Dom Gregory Dix. 80 1 tolkningen av den svenska utvecklingen 
under och efter reformationen kunde han ta fasta pi Sven Kjollerstroms 
k.yrko- och liturgihistoriska landvinningar.81 

Aven clet k.yrkliga laget hade forandrats. Brilioth sjalv hade fàtt vara med 
om att genomfora manga av de liturgiska onskemal som han redovisat i 
1926 ars upplaga, da i kritik av den pagaende handboksrevisionen. Hans 
insatser fore och under 1941 ars k.yrkomote var avgorande for utform
ningen av den svenska k.yrkohandboken fran 1942, som i l:inga stycken 
svarade mot hans egna liturgiska ideal. Brilioth var emellertid medveten om 
att hans fornk.yrkligt orienterade tolkning av den lutherska nattvardsteolo
gin ifragasattes av Gunnar Rosendal och andra, som ville restaurera en sen
medeltida eller 1600-talsortodox nattvardssyn. 82 

Tva mindre medeltidsstudier 
lnnan Yngve Brilioth genomforde revisionen av sin nattvardsbok fran 1926, 
tog han tillfallet i akt att infria ett lofte till sin garnie kollega i k.yr kohistoria 

78 DRA. ]. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 20 september 
1947. 
79 Brilioth 19 51 a. 1 0-12. 
80 Se framst Brilioth 195la, 31-38, 44-69 och 105-113. 
81 Brilioth 195la, 344-346 och 360-367. 
82 Brilioth 195la, 12.- Det ar markligt att Peter Bexell i sin ingaende analys av Brilioths 
nattvardsteologi inte agnat nagon uppmarksamhet at andra upplagan av Nattvarden i evange
liskt gudstjiinstliv, se P. Bexell 1997. 
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i Lund, Hjalmar Holmquist. Han skulle skriva medeltidsdelen i Handbok i 
svensk kyrkohistoria. Brilioth syftade till att bli klar med denna uppgift fore 
Kyrkornas Varldsrads generalforsamling i Amsterdam i augusti 1948. Han 
lyckades ocksa presentera ett tryckfardigt manuskript, innan han gav sig in 
i nya ekumeniska uppdrag. 

Den senare delen av Brilioths nya medeltidsstudie ar en sammanfattning 
av hans magnum opus fran 1941. Teckningen av utvecklingen fore 1274 har 
varit mer svarbemastrad. Knut B. Westman i Uppsala hade inte blivit klar 
med sitt band om missionstiden i den storre serien av Svenska kyrkans histo
ria. Dartill kom att Brilioth inte var tilltalad av Westmans upplaggning av 
arbetet om Svenska kyrkans grundlaggning un der det spanningsfulla 1100-
talet. Han hade ocksa stallt sig avvisande till Toni Schmids kritiska behand
ling av Sigfridtraditionen. 

Brilioth har darfor fàtt gara ett eget grundarbete pa basis av Adam av 
Bremens nordtyska stiftskronika, relevanta norrona texter samt det diplo
matariska material som han redan tidigare var fortrogen med. Han gjorde 
inte ansprak pa att "framlagga en sjalvstandig vetenskaplig undersokning". 1 
stallet har hans malsattning varit att "ge en oversikdig framstallning av vad 
man for narvarande mojligen kan anse sig veta: i en dylik synes en viss 
aterhallsamhet gentemot den negativa kritiken av traditionsmaterialet vara 
forsvarlig". 83 

Det ar lonande a tt ga tillbaka till Yngve Brilioths sammanfattning av 
missionstiden och den svenska kyrkoprovinsens grundlaggning i ljuset av 
nyare studier om Sveriges kristnande. Hans teckning av Ansgars mission 
och de religiosa och sociala forhallandena i Sveasamhallet, som bygger pa en 
forsiktig lasning av Rimberts Vita Ansgarii, korresponderar i langa stycken 
med aktuell forskning, som raknar med att Rimbert assisterat Ansgar un der 
dennes andra resa till Birka. 84 Nyare studier bekraftar aven den bild av 
dragkampen mellan gamla Uppsala och det nya Sigtuna, som Brilioth gav 
pa basis av Adams framstallning. Dock vidholl Brilioth tanken pa ett sjalv
standigt tempel i Gamla Uppsala, medan aktuell forskning foljer François
Xavier Dillman, som lagt vikt vid att Adam ocksa talar om gastabudssalen, 
nagot som svarar battre mot de arkeologiska fynden. 85 

Brilioth var mattfull nar han overvagde mojligheten och omfattningen av 
bysantinsk paverkan pa kristningsprocessen. 86 Han fornekade inte a tt kon
flikten mellan Sverkersatten och Eriksatten fordrojt inrattandet av Uppsala 

83 Brilioth 1948a, 5-6. 
84 Se Sundqvist 2000, 52-53.- Aven Brilioth raknar med att Rimbert varit i Birka, aven om 
han narmast ar benagen att tolka Rimbert-vitans antydan darom som skulle Rimbert ha 
besokt Birka i sin egenskap av att vara Ansgars eftertradare som arkebiskop i Bremen. Se 
Brilioth 1948a, 16. 
85 Brilioth 1948a, 10, 19, 23 och 31-34. Se vidare Dillman 1997, 65-67, och Sundqvist 
2000, 109-112 och 274-275. 
86 Brilioth 1948a, 24.- Staecker 1999, 388, ar mer langtgaende. 
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arkestift och han lade vikt vid Knut Erikssons betydelse for konsolideringen 
av den nya kyrkoorganisationen. Brilioth betonade att inget tyder pa nagon 
mer allvarlig intressemotsattning mellan kung Knut och arkebiskop Stefan. 
Samtidigt framholl han att lanseringen av Erikskulten inom den framvax
ande uppsaliensiska kyrkoprovinsen hangde samman med forsok fran med
lemmar av Sverkersatten i Ostergotland att underbygga kung Sverkers rykte 
som rex et martyrY Aven i detta arbete framstar Folke Johanson Angel som 
en av Brilioths favoriter. Denne tecknas som den mest initiativrike bland 
fiera i den process som ledde till att domkyrkan i Uppsala arkestift liksom 
S:t Eriks skrin flyttades till Ostra Aros.88 

Yngve Brilioths vetenskapliga testamente till Vaxjo stift var hans studie av 
clet medeltida Varendstiftets historia, som han ar 1950 presenterade i prakt
verket Vaxjo stift i ord och bild. Har kunde han med klart och tydligt fokus 
koncentrera sina breda och djupa insikter om svensk medeltid i en stiftshis
torisk exposé, dar den ofta gatfulla biskopslangden erbjod grundstrukturen 
for framstallningen. 89 

Brilioth tog medvetet fasta pa vissa hojdpunkter i stiftets historia. Han gav 
en mattfull bedomning av forhallandet mellan S:t Sigfrid och Varend men 
uteslot in te mojligheten av tidiga engelska inslag i bygdens missionshistoria. 90 

Han visade betydande intresse for den paverkan pa fromhetslivet i stiftet som 
utovades av biskopar som sjalva inspirerats av miljon i och kring Vadstena 
kloster.91 Ater framholl han Nicolaus Ragvaldis roll i stiftets historia. 92 

Sarskilt intresse visade Brilioth utvecklingen i Varend under Ingemar 
Peterssons tid. Da pressades Vaxjo stift pa gransen mellan unionskungens 
Danmark och clet starka Lundastiftet a ena sidan och den uppsaliensiska 
kyrkoprovinsen a den andra. Detta medforde delade lojaliteter efter Gustaf 
Vasas vistelse pa Kronoberg 1526.93 Som i sitt arbete om den svenska medel
tidskyrkan avslutade Brilioth aven sin mer begransade stiftshistoriska 
genomgang med en kyrkovetenskaplig karaktaristik av stiftets fromhetsliv 
och institutionella kannetecken pa gransen till Nya tiden.94 

87 Brilioth 1948a, 49-53 och 58-60. Brilioth underbygger sin framstallning genom en 
sjalvstandig lasning av det tillgangliga diplomatariska materialet. Jfr Sundqvist 2000, 331-
332. 
88 Brilioth 1948a, 116-117. Se aven Brilioth 1941a, 14-16.- Knut Hagberg agnade Brili
oths handbok en generôs recension i Svenska Dagbfadet, 16 juni 1949. Han konstaterade 
dock att "arbetets karaktar av handbok och det starkt begransade utrymmet" inte tillatit att 
framstallningen blivit ett "litterart praktverk" som Brilioths klassiska tolkning av 1400-talet 
i idem 1944a. 
89 Brilioth 19 50 a, 15-40. 
90 Brilioth 1950a, 16-18. 
91 Brilioth 1950a, 24-25. 
92 Brilioth 1950a, 27-30. Om Nicolaus Ragvaldi som biskop i Vaxjô, se aven Brilioth 
1941a, 343, 354-355 och 362-363. Om arkebiskopsvalet, se ibid., 375-376. 
93 Brilioth 1950a, 31-32. 
94 Brilioth 1950a, 32-40. Jfr karaktaristiken av Vaxjô stift i idem 1941a, 551-555. 
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Yngve Brilioth i Vitterhetsakademien 
Under ar 1947 genomfordes en revision av Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens stadgar, som bl.a. medforde att antalet ledamôter i 
dess tva klasser okade. Nar de nya stadgarna tillampades for forsta gangen 
invaldes Yngve Brilioth- tillsammans med Bengt Thordeman och Herbert 
Tingsten - som arbetande ledamot av Vitterhetsakademiens historisk-anti
kvariska klass.95 Han tog sitt intrade den 4 maj 1948 med en forelasning 
om Ericus translatus. Han hade berôrt amnet bade i sitt arbete fran 1941 
och i medeltidsdelen av handboken om Svenska kyrkans historia, som han 
slutforde un der varen 1948.96 

Aven om Brilioths almanacka var valfylld, tog han vara pa de tillfallen 
som bjods att forena ataganden i Stockholm eller Uppsala med deltagande i 
Vitterhetsakademiens sammankomster. Han nojde sig inte med att bara 
vara passiv ahorare. Nar Svenska fornskriftssallskapet under Elias Wesséns 
ledning stimulerat utgivningen av tillgangliga svenska handskrifter till Bir
gittas uppenbarelser,97 vackte Brilioth forslag att Vitterhetsakademien ut
ôver sitt ordinarie arbete med utgivning av Sveriges medeltidsurkunder 
skulle ta initiativ till en "kritisk utgava av Birgittas revelationers latinska 
text". 98 Redan i sitt bidrag till Gustaf Auléns festskrift och i sitt arbete om 
medeltiden hade han med kraft patalat behovet av en ny kritisk utgava av 
Birgittas uppenbarelser.99 

Brilioths forslag foll i gad jard. Det vackte sarskilt intresse hos professorn 
i latini Uppsala, Josef Svennung. Eftersom Svennung in te deltagit i Akade
miens sammantrade i borjan av november 1949, da Brilioths forslag venti
lerats, aktualiserade han tva fragor. Den forsta gaUde forhallandet mellan 
Svenska fornskriftssallskapets pagaende utgivning och Vitterhetsakade
miens nya projekt. Den andra rôrde framtida medarbetare i det foreslagna 
projektet. Svennung meddelade a tt han hade en forskarstuderande i U pp
sala, Lennart Hollman, som inlett arbetet med en vetenskaplig utgava av 
Reuelaciones extrauagantes. 100 

95 Nominerings- och valproceduren i klassen ar val dokumenterad i KVHAAA. Akb:l. His
torisk antikvariska klassen. Tingsten skulle emellertid snart av olika anledningar avsta fran 
aktivt deltagande i Akademien. - Det ar inte utan intresse att Brilioth invaldes i Vitterhets
akademien samma ar som traditionen med en foretradare for episkopatet i Svenska Akade
mien brots i och med valet av Elias Wessén som Tor Andraes eftertradare 
96 KVHM:s arsbok 1948. Stockholm 1948, 34. - I KB. N. Ahnlunds brevsamling, L 
69:216. Y.Brilioth till N. Ahnlund, 15 maj 1948, uttalar Brilioth sin uppskattning av leda
motskapet i Vitterhetsakademien. Han tackar ocksa for Ahnlunds studie ]iimtlands och Hiir
jedalens historia, 1. 
97 LSB. E. Wesséns personarkiv. Y. Brilioth tillE. Wessén, 19 september 1949, och Wessén 
1949. 
98 Brilioth kommenterar sitt initiativ i UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till 
G. Rudberg, 29 oktober 1949. 
99 Brilioth 1939a, 53. Se aven idem 1941a, 230. 
100 Se nasta sida. 
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Nar Yngve Brilioth vackte sitt forslag om en vetenskaplig utgava av Bir
gittas uppenbarelser, hade Axel Boëthius engagerat Akademien i en invente
ring av Birgitta-arkivet i Rom. 101 Det gavs foretrade samtidigt som forhand
lingar inleddes mellan Fornskriftssallskapet och Vitterhetsakademien. Som 
uttryck for intresse for clet forslag som Brilioth lagt fram inbjods han att
pa basis av vad han redan tidigare sagt darom - presentera Birgittas uppen
barelser som litteriirt monument vid Akademiens hogtidssammankomst den 
20 mars 1951. 102 Brilioth skrev ocksa tidigt artikeln om Birgitta for Nordisk 
Teologisk Uppslagsbok, som han sjalv varit med om att ta initiativ till. 103 

Under verksamhetsaret 1954 tillsattes en sarskild arbetsgrupp med ansvar 
for fortsatt planering av den vetenskapliga utgavan av den latinska texten till 
Birgittas uppenbarelser. 1 den arbetsgruppen ingick Josef Svennung, Nils 
Ahnlund och Yngve Brilioth, som blev gruppens sammankallande. 104 Len
nart Hollman knots till projektet. Tva ar senare presenterade han sin kom
menterade utgava av Reuelaciones extrauagantes. 105 Det skulle droja elva ar 
innan nasta volym i serien forelag. Det var Birger Berghs utgava av Revela
ciones. Lib. VI/. 106 

100 KB. Nils Ahnlunds brevsamling, L 69:237. M. Olsson till N. Ahnlund, 25 november 
1949, med J. Svennung till Y. Brilioth, 18 november 1949, som bilaga. Svennung delgav 
aven sin kollega i Lund, E. Lofstedt, en kopia av si tt brev till Brilioth. 
101 KVHAAA Alba 1. Forvaltningsutskottets handlingar. A. Boëthius skrivelse ang. invente
ring av Birgitta-arkivet i Rom, 1 november och 13 december 1949. 
102 Brilioth 1951 b. Jfr idem 194la, 225-230. 
103 Brilioth 1952d.- Jag tackar Carl-Gustaf Andrén for uppgifter om forspelet till Nordisk 
Teologisk Uppslagsbok (1952-1957). 
104 KVHAA:s arsbok 1954 (1955), 15. 
105 Hollman 1956, som i forordet hanvisar till Svennung som sin handledare och ansvarig 
u1ivare for serien men som ocksa forbigar Brilioths initiativ i Vitterhetsakademien. 
10 Bergh (utg.) 1967. 

184 



KAPITEL 10 

lnternationell kyrkoledare 

Ekumen i krigstid 
Varken Erling Eidem elier Yngve Brilioth kunde delta nar Provisional Com
mittee sammantradde for forsta gangen efter de ekumeniska varldskonfe
renserna i Oxford och Edinburgh sommaren 1937. Motet agde rum i 
Ütrecht i borjan av maj 1938 och godkande konstitutionen for Kyrkornas 
Varldsrad. Nar Brilioth i slutet av december 1939 informerade holiandaren 
Visser't Hooft att han ej helier kunde delta i kommitténs forest:iende sam
mantrade i S:t Germain, som skulie dra upp planerna for varldsradets forsta 
generalforsamling, gjorde han nagra viktiga markeringar. Brilioth hanvisade 
till sin foretradare fran 1400-talet, Nicolaus Ragvaldi, och hoppades att han 
likt denne i framtiden skulie kunna forena uppgifter i stiftet med allman
kyrkliga ataganden: "lt is, as you know, the World Council that is nearest to 

my heart." 1 

Under augusti 1939 kunde Brilioth delta i sammantrade med Faith and 
Order's fortsattningskommitté i Paris och i en overlaggning i Genève med 
foretradare for Provisional Committee och World Alliance om de framtida 
relationerna melian dessa organ och clet framvaxande Kyrkornas Varldsrad. 2 

Redan vid biskopsmotets januarisammantrade 1939 hade hans ekumeniska 
expertis kommit till sin ratt. Han fick sina koliegers fortroende att formu-

1 WCCA. WCC General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't 
Hooft, 28 december 1938.- Han tillade: "there is a book- a Swedish Church History
which I bad! y want to finish". 
2 I det alltmer anstrangda internationella lager blev en huvudfraga vid Faith and Order
motet i Paris hur det kyrkoekumeniska arbetet kunde foras vidare i handelse av forvarrad 
politisk kris. Willian Temple och Gustaf Aulén fick i uppdrag att sarskilt bevaka mojligheten 
av fortsatta kontakter med den tyska Bekannelsekyrkan. - I de darpa foljande overlaggning
arna i Genève var Eivind Berggrav den tongivande talesmannen for World Alliance. Sam ta
let blev viktigt darfor att det !ade grunden for kommande ekumenisk samverkan till stod for 
flyktingar och krigsfàngar under kriget. Som svensk motpart i detta internationella ekume
niska arbete formades insamlingsorganet Hjiilp krigets o./fer med Erling Eidem som ordfo
rande och KFUM-mannen Hugo Cedergren som verkstallande ledamot. 
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lera Svenska kyrkans svar pa den ekumeniska forberedelsekommitténs in
bjudan att bli medlemskyrka i Kyrkornas Varldsriid. 3 

Krigsutbrottet innebar ett odesdigert avbrack for de ekumeniska pla
nerna. Kyrkornas Varldsriids forsta generalforsamling, som skulle ha hallits 
i augusti 1941, miiste skjutas pa framtiden. Det fortsatta arbetet i Provisio
nal Committee regionaliserades. Kommitténs amerikanska medlemmar 
hall samband under John R. Motts ledning. I Storbritannien var William 
Paton nationell och internationell kontaktperson. F riin Genève sokte Vis
ser't Hooft med hjalp av den franske kyrkoledaren Marc Boegner uppratt
halla kontakt med kommittéledamoter pa den europeiska kontinenten. I 
Skandinavien vaxte Nordiska Ekumeniska Institutet fram som sambands
central. I Vaxjo halls Yngve Brilioth informerad.4 For den svenska kyrko
ledningen framstod snart vikten av att uppratthalla kontakter med de nord
iska systerkyrkorna utan att paverkas av den infiltration bland oppositio
nella som den tyska rikskyrkans utrikesbiskop Theodor Heckel sokte astad
komma.5 

Under det finska vinterkriget engagerades de svenska biskoparna i stad at 
Finland. Erling Eidem tog initiativ till en svensk kyrkohjalp med arkebis
kop Erkki Kaila som ansvarig for fordelning av medel till prioriterade kyrk
liga andamal.6 G.O. Rosenqvist sokte vinna stad hos engelska kyrkoman 
for Finlands sak. 7 Yngve Brilioth trodde val in te a tt Rosenqvists initiativ 
skulle ge nagra mer bestiiende resultat. Han farde dock vidare Rosenqvists 

3 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets protokoll, 23-24 januari 1939, 
och E. Eidems rundbrev, 3/39, 13 mars 1939, med bilagor, samt ULA. E. Eidems arkiv, 
C 1:38. Y Brilioth till E. Eidem, 6 februari 1939. - Provisional Committee's inbjudnings
skrivelse hade undertecknats av bl.a. Eidem. Till bakgrunden, se aven ULA. E. Eidems 
arkiv, C 11:13. W.A. Visser't Hooft till E. Eidem, 30 september 1938, och E. Eidem till 
W.A. Visser't Hooft, 3 oktober 1938. 
4 Se korrespondensen mellan Yngve Brilioth och Harry Johansson i Nordiska Ekumeniska 
lnstitutets arkiv i Uppsala. 
5 Ofta forbises att Theodor Heckel, nar Nordiska Ekumeniska lnstitutet planerades, fore
slog ett samarbetsavtal med detta institut likartat det som erbjods den tysk-finska Luther
Agricola Stiftung. Detta avvisade Eidem bestamt med hanvisning till radande kyrkliga och 
politiska forha!landen i Norge och Danmark efter den tyska ockupationen i april1940. Se 
vidare ULA. E. Eidems arkiv, C 1:50. E. Eidem till S. Soderblom, 19 november 1940, och 
C 11:17. E. Eidem till T. Heckel, 9 augusti 1940, som galler Heckels privata besok i arke
biskopsgarden, och ibid., C 1:54. H. Johansson till E. Eidem, 14 december 1940, och 
E. Eidem till H. Johansson, 17 december 1940, om Heckels kontakter i Sigtuna och 
Eidems stallningstagande. - G. Appelqvist, idem 1993, 138, har med ratta noterat att 
Eidem "visade en ovilja mot att overhuvudtaget slappa den tyska rikskyrkan inpa livet". 
6 Se dokumentation darom i ULA. E. Eidems arkiv, C 1:40 och C 1:47, korrespondens 
mellan E. Eidem och E. Kaila, och VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets 
protokoll, 22-23 januari 1940, och E. Eidem, rundbrev 3/40, 14 februari 1940.- Enligt 
summering av Vaxjo stifts insamling for Finlandshjalpen hade over 12 000 kr inlevererats 
till arkebiskopsambetet for vidare befordran. Se darom VDA. Domkapidets konceptbrev
bok, O.A. Morén, Till Vaxjo stifts prasterskap, 25 juni 1940. 
7 Se Brilioths kommentarer i AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. 
Rosenqvist, 5 december 1939. 
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onskemil till George Bell och arkebiskop Lang. Denne hade redan tidigt 
overvagt mojligheten av en brittisk-rysk front mot Hitler-Tyskland. lnte 
desto mindre hade han sjalv skrivit till arkebiskop Kaila och var inte fram
mande for att arrangera "ett storre mote i saken".8 Bell stodde helhjartat 
Finlands sjalvstandighet men gjorde den realpolitiska bedomningen att om 
England stallde upp pa Finlands sida mot Sovjetryssland skulle det leda till 
"a universal War".9 

1 Lund reagerade Ragnar Bring annu kraftigare pa Rosenqvists signaler. 
Han forutsatte att Brilioth "ser alltfor engelskt pa allt for a tt kunna go ra 
nagot". For forsvaret av Finland ville Bring se en tysk-engelsk front mot 
bolsjevismen. 10 Han lyckades vinna Edvard Rodhe for sina syften. 11 Eidem 
daremot sokte clampa Brings politiska engagemang - utan att riktigt 
lyckas. 12 

1 mars 1940 reste Rodhe till London for att i enlighet med Rosenqvists 
och Brings onskemal lagga fram Finlands sak for foretradare for Foreign 
Office och engelska kyrkoledare. 13 Han fann sjalv resan vara vard si tt pris. 14 

George Bell hade daremot intrycket att Rodhe atervande till Sverige "a little 
saddened". 15 

De svenska biskoparnas forhallande till Finska kyrkan kom att forandras, 
sedan Finland efter vinterkriget tvingats orientera sig mot Tyskland, nagot 
som utrikesbiskop Heckel inte var sen att utnyttja for egna intressen. Den 
svenska kyrkohjalpen till Finland avbrots. 16 Den tyska ockupationen av 
Norge och Danmark i borjan av april 1940 medforde ett nytt engagemang 
for utsatta. 

Pa Eivind Berggravs uppfordran initierade Eidem en ny kyrkohjalp for 
ateruppbyggnad av domkyrkan i Molde, som forstorts under det tyska an
fallskrigetY Den svenske arkebiskopen besokte Oslo i slutet av september 
1940. Hans officiella arende var att inviga den svenska Margaretaforsam-

8 LPL. G. Bell's Papers, vol 86. Y. Brilioth till G. Bell, december 1939, och AAB. 
G.O Rosenqvist, 31 januari 1940, dar Brilioth aven aberopar ett brev fran Lang. 
9 LPL. G. Bell's Papers, vol. 86. G. Bell till Y. Brilioth, 23 december 1939. 
10 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:38. R. Bring tillE. Eidem, 15 december 1939. 
11 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:38. R. Bring tillE. Eidem, 15, 17 och 29 december 1939, och 
C 1:49. E. Rodhe tillE. Eidem, 24 februari 1940. 
12 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:38. E. Eidem till R. Bring, 16 december 1939.- Bring hade 
inga berankligheter mot att samarbeta med den av Heckel initierade Luther-Agricola-Stift
ung. Se darom, ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. R. Bring tillE. Eidem, 7 juni 1942. 
13 B. Rodhe 1990, 57-82. 
14 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:49. E. Rodhe tillE. Eidem, 17 mars 1940. 
15 LPL. G. Bell's Papers, vol. 86. G. Bell till Y. Brilioth, 4 april1940. 
16 Klemela 1982, 330-3~2. - Den finska kyrkans nya lage aterspeglas aven i Eidems brev
vaxling. Se ULA. E. Eidems arkiv, C 1:55. A. Lehtonen till E. Eidem, 5 maj 1941, och 
E. Eidem till A. Lehtonen, 2 september 1941, och E. Eidem tillE. Kaila, 4 augusti 1941. 
17 Om den norska utveckingen, se Austad 1982, 342-349.- Om insamlingen till domkyr
kan i Molde, se VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmôtet. Biskopsmôtets protokoll, 23 sep
tember 1940, och E. Eidem, Rundbrev, 7/409, oktober 1940. 
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lingens alderdomshem. Han var aven inbjuden att tala i Kristliga Student
forbundet och fick tillfalle att sammantraffa med Eivind Berggrav.18 1 Oslo 
fick Eidem del av den norska kritiken mot Sveriges medgivande av transite
ring av tysk trupp till Finland. Han vidarebefordrade vad han tagit del av i 
brev till utrikesminister Günther. 19 Tillsammans med Gustaf Aulén, vars 
hustru var norska, engagerade sig Eidem aven i uppbyggnaden av den 
svenska Norgehjalpen. Genom kyrkoherde Weebe och den svenska forsam
lingen i Oslo kunde den brett anlagda Norgehjalpen under kriget genom
fora betydande sociala insatser, framst i Oslo. 20 

Yngve Brilioth stodde Norgehjalpen i sitt stift. Det var darfor helt konse
kvent att biskopsmotet vid si tt sammantrade i slutet av januari 1942 enades 
om ett uttalande, som skulle understryka hur angelaget det var att medvetet 
uppratthalla den norska kyrkogemenskapen under radande krigstillstand. 21 

Samtidigt inspirerades Brilioth av en annu vidare ekumenisk vision. Han 
kunde inte slappa hoppet att Svenska kyrkan en gang skulle stallas infor den 
stora uppgiften - om Sverige skulle undga att dras in i kriget - "a tt kunna 
vara andliga formedlare mellan Tyskland och England" och att "det ekume
niska verket en gang skall kunna atertagas pa en bredare front och bliva till 
verklig valsignelse". 22 

Englandsresa under pagaende kyrkokamp 
1 slutet av juni 1941 brot Hitler icke-angreppspakten med Sovjetunionen 
och inledde "Operation Barbarossà'. Det ledde till ett narmande mellan 
Storbritannien och Sovjet och stallde ocksa Svenska kyrkan i en ny situa
tion. Manga, som t.ex. Ragnar Bring och Lars Wollmer, uppfattade falttaget 
mot Ryssland som ett korstag mot bolsjevismen. 23 Brilioth och Eidem dar
emot sag utvecklingen mera realistiskt, aven om Eidem var mer kritisk mot 
den nya engelsk-ryska intressegemenskapen. 24 

18 Se korrespondensen med kyrkoherde A. Weebe, i ULA. E. Eidems arkiv, C 1:50. Se aven 
ibid., C 1:44, E. Berggrav tillE. Eidem, 23 oktober 1940, dar Berggrav tackar for Eidems 
besok. 
19 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:46. E. Eidem till C. Günther, 9 oktober 1940. 
2° For dokumentation om Norgehjalpen se bl.a.ULA. E. Eidems arkiv, korrespondens med 
F. Strom, A. Weebe och G. Aulén.- Se aven Norrman 1999, 32-48, och Weebe 2001. 
21 VLA. Y.Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmèitets protokoll, 19-20 januari 1942.
Biskopsmèitets sa kallade "fastebudskap" publiceras i Jarlert 1993, 36-37. Det ar anmark
ningsvart att detta herdabrev helt har fèirbigatts i Kirken, krisen og krigen (Larsen & Mont
~omery, 1982). 

2 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 31 mars 1940.- Se vidare 
den mattfulla kommentaren om "Operation Barbarossà', ibid., Y. Brilioth till G. Rudberg, 
31 juli 1941, och om den accelererade norska kyrkokampen, ibid., Y. Brilioth till G. Rud
berg, 8 februari 1942. 
23 Se t.ex. ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. R. Bring tillE. Eidem, 25-27 augusti 1942. 
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1 Finland paverkades bade politiska och kyrkliga forhallanden. Arkebis
kop Kaila kunde tala om sitt lands odesgemenskap med Tyskland. Han 
ifr:lgasatte realismen i Englands tal om Rysslands fredliga avsikter. Samti
digt hoppades han att den nordiska kyrkogemenskapen skulle kunna upp
ratthallas.25 1 Norge skarptes den norska kyrka-stat-konflikten. Ledande 
norska kyrkoman- som Eivind Berggrav och Arne Fjellbu- beslot att bryta 
definitivt med ministerpresident Vidkun Quisling, vilket ledde till att de 
arresterades. 26 

Genom kyrkoherde Weebe i Oslo sokte den svenska kyrkoledningen fort
satta att uppratthalla kontakter med den Midlertidige Kirkeledelse och 
biskop Berggrav. Sedan Eidem via Aulén rau kannedom om den Midler
tidige Kirkeledelses kritik av den svenska regeringens nya medgivande av 
transitering av tysk trupp via Sverige, tog han pa nytt upp fr:lgan med 
utrikesminister Günther. Sin vana trogen avstod han fran att ge aktionen 
nagon publicitet i pressen, vilket en och annan foretradare for den kyrkliga 
oppositionen i Norge - och val aven Gustaf Aulén - hoppats pa. 27 

Samtidigt blev Svenska kyrkans vidare ekumeniska ansvar mycket patag
ligt, nar George Bell under nagra veckor i april-maj 1942 besokte Sverige. 
Bakgrunden var brittiska myndigheters intresse av att ra en bild av hur den 
nya brittiska hallningen till Sovjetunionen uppfattades i Sverige och hur 
den paverkade Finlands lage. Det brittiska informationsministeriet och 
Storbritanniens ambassad i Stockholm arrangerade biskop Belis resa till 
Sverige, som genomfordes fore William Temples hogtidliga installation som 
Cosmo Gordon Langs eftertradare. 28 

24 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 31 juli 1942, och ULA. 
E. Eidems arkiv, 1:59. E. Eidem till R. Bring, 1 september 1942, dar Eidem kritiserar 
Tyskland for Molotov-Ribbentrop-pakten, som utlarnnat Finland och Baltikum, och tar 
avsdind fran tanken pa "korstag", aven om ocksa han sag bolsjevismen som "den store 
fi en den for bade vasterlandsk kultur och kristen tro". Han ifragasatte realismen i engelska 
~eopolitiska bedomningar. 
5 Klemela 1982, 331-332. Se aven ULA. E. Eidems arkiv, C 1:60. E. Kaila tillE. Eidem, 

18 februari 1942, dar Kaila samtidigt tackar for det svenska biskopsmotets brev om den 
nordiska kyrkogemenskapen. Se aven ibid., C 1:61. A. Lehtonen tillE. Eidem, 26 augusti 
1942, dar biskop Lehtonen beklagar Englands stallningstagande. 
26 Se Brilioths uttalade beundran for E. Berggrav i Svenska Morgonbladet, 28 februari 1942. 
- Brilioth kritiserade den bild som gavs av konflikten mellan Berggrav och Quisling i Gote
borgs Stifts-Tidning, se darom ULA. E. Eidems arkiv, C 1:58. Y. Brilioth till E. Eidem, 
1 september 1942, E. Eidem till Y Brilioth, 3 september 1942, och E. Eidem till C.E.D. 
Block, 2 september 1942. - Om Goteborgs Stifts- Tidning och nazismen, se aven Lind 1982, 
295-296. - Gustaf Aulén och Johannes Lindblom riktade samma kritik mot John Nilsson i 
Diakonistyrelsens tidning Forsamlingsbladet. 
27 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:69. E. Eidem till C. Günther, 22 april1943.- Om bakgrun
den, se korrespondensen mellan Aulén och Eidem i ULA. E. Eidems arkiv, C 1:65. 
28 Jfr Bell1966, 198-199.- Eidem informerades om Belis besok via den anglikanske kyrko
herden i Stockholm, C.H. Jones, som med den engelska ambassaden hade huvudansvaret 
for Belis program. - Den kraftfullaste svenska markeringen av betydelsen av Temples till
trade som arkebiskop av Canterbury efter C.G. Lang, som dragit sig tillbaka med alderns 
ratt, gjorde Brilioth i idem 1942e, 309-316. 
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Vanligtvis koncentreras uppmarksamheten i fraga om George Belis besok 
i Sverige under brinnande krig till de overlaggningar som den engelske 
biskopen engagerades i med tyska motstandsman, sedan bade Hans Schon
feld i Genève och Dietrich Bonhoeffer tagit tillfallet i akt att traffa Bell pa 
neutral mark i Sigtuna. Bada ville informera honom om de planer som 
nardes inom vissa kyrkliga kretsar och bland vissa militarer att soka undan
roja Adolf Hitler. De ville ocksa via Bell utverka garantier att den engelska 
regeringen skulle vara beredd att forhandla med en ny tysk regim sedan 
Hitler oskadliggjorts. Bell var beredd att fora deras arende vidare till berorda 
brittiska myndigheter. Churchill var dock inriktad pa total tysk underkas
telse och avvisade forhandlingsinviten. 29 

For den svenska kyrkoledningen medforde Belis fjarde besok i Sverige ett 
nytt, radikaliserande steg i den svenska hallningen till den tyska kyrkokam
pen. 30 Ledan de kyrkoman kom a tt introduceras till och ge moraliskt stod at 
de foretradare for kyrkan i Tyskland som engagerade sig i stravanden att 
soka oskadliggora Hitler. Redan i april 1942 hade for ovrigt Bonhoeffer 
sokt fornyad kontakt med Eidem i samband med ett besok i Oslo. Bon
hoeffers ovriga program gjorde dock att han maste avsta fran ett nytt uppe
hall i Uppsala. 31 

For Eidem och Brilioth aktualiserade Belis besok aven en annan upp
fordrande fraga. Det gallde vilka ekumeniska initiativ som kravdes for att 
framja forsoning i ett framtida Europa efter Hitler och hur planerna pa 
Kyrkornas Varldsrad skulle forverkligas. 32 Efter fortroliga samtal mellan 
Bell och Eidem fick Brilioth del av foljande bedomningar fran den svenske 
arkebiskopen: 

29 NEI. Udandsk korrespondens. 1-21, 1942. G. Bell till H. Johansson, 3 december 1942. 
Se aven Bethge 1970, 669-674.- Saval Aulén 1975a, 187-188, som E. Carlsson 1998, ser 
Belis besok uteslutande med hansyn till den engelske biskopens sammantraffande med 
framst Dietrich Bonhoeffer. Bell rapporterade om besoket i Sverige i sitt stifts Christian 
News Letter, 23 juni 1942. - Det ar onekligen en aning fatalt att Appelqvist 1993, 119, 
funnit det vara tillrackligt att forli ta sig till den tyska motpropagandan och uran vidare talar 
om "ett besok i Sverige 1942 av arkebiskopen i Canterbury", ibid. -Aven Koblik 1987, 
105-106, beror Belis Sverigebesok men tar enbart fasta pa dennes kontakter med Svenska 
1sraelsmissionens direktor, B. Pernow.- Om sammantraffandet mellan Bell och Bonhoeffer, 
se vidare Betghe 1970, 661-669. 
30 Yngve Brilioth fick tillfalle att traffa George Bell i Vaxjo. Detta skedde innan Bell haft 
tillfalle att sammantraffa med Bonhoeffer och Schonfeld i Sigtuna. Se kommentaren till 
Belis besok i Vaxjo i UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 3 juni 
1942, och DRA. J. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 2 juli 
1942. - Belis besok i Sverige varen 1942 och Eidems och Brilioths Englandskontakter under 
kriget forbigas helt i Kirken, krisen og krigen (Larsen & Montgomery, 1982). 
31 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:63. B. Fore!! tillE. Eidem, 11 juni 1941, och E. Eidem till 
B. Fore!!, 21 juni 1941, samt C II:19. D. Bonhoeffer tillE. Eidem, 11 april 1942.- Om 
Bonhoeffers besok i Oslo, som avsag art varna norska NS-ledare for att avratta Berggrav, se 
Bethge 1970, 656-659, Heiene 1992, 355-356, och Norrman 1998, 168-169. 
32 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Kopia av brev fran G. Bell till Y. Brilioth, 24 september 
1942. 

190 



Jag antar att Du helt delar min uppfattning om att inga bindande overens
kommelser under nuvarande forhallanden bora goras. Min huvudinstallning 
ar helt enkelt den att allt vad som ar mojligt gores for att framja samforstand 
och gemenskap pa den kristna linjen, och detta med en vid syftning, sa att de 
av varldskriget betingade sondringarna mellan folken ej gores permanenta pa 
det kyrkliga och kristliga omradet. Man bor enligt min tanke med ali makt 
arbeta for att brodershanden rackes ut till bada de nu stridande parterna. Den 
ekumeniska tanken fàr ej bli en anglosachsisk angelagenhet. Det synes mig 
vara battre att arbetet lagges pa lang sikt och att dorren till den andra parten 
ej slas igen. 

Sa onskligt jag an i och for sig finner det vara, att det ekumeniska arbetet ater 
maste komma igang sa snart som mojligt efter det slut som vi happas detta for
skrackliga krig anda en gang skall taga, sa ar jag dock av den bestamda overtygel
sen att det ar battre att vidtaga atgarder som inte gora en anslutning fran andra 
hall omojliga eller vasentligt forsvara dem. Du forst:lr sakert, kare Yngve, av dessa 
korta antydningar hur jag serpa saken.33 

Bakgrunden till detta brev kan preciseras narmare. Sedan Temple etablerat 
sig i Canterbury och fàtt del av Belis rapport fran Sverige, har den ekume
niskt erfarne engelske arkebiskopen inte lange vilat pa hanen. Den 22 juli 
1942 skrev han till sin kollega i Uppsala och bad denne a tt 

arrange for sorne representative of the Church in Sweden to come to this 
country to confer with me about sorne plans affecting the future of the ecu
menical movement and the joint actions when the fighting stops.34 

Temple var mycket engagerad i fragan om hur samarbetet inom Provisional 
Committee skulle kunna urvecklas och hur denna angelagenhet forholl sig 
till tan ken pa informella overlaggningar v id lagligt tillfalle mellan kyr koledare 
fran de krigforande landerna, vilket Bell och Eidem overvagt i Uppsala.35 

Nar Eidem fàtt sin engelske kollegas brev vande han sig till Yngve Brili
oth och erbjod honom att resa till England for att forhandla med arkebis
kop Temple. 36 Han hade redan tidigare avfattat Svenska kyrkans svar till 
Visser't Hooft pa de fragor om Provisional Committee's framtid som Vis
ser't Hooft stallt pa William Temples uppdrag. 37 Brilioth fick ocksa i upp
drag av Harry Johansson vid Nordiska Ekumeniska lnstitutet att formedla 
fortsatta onskemal fran de tyska motst:ïndsmannen till berorda brittiska 
myndigheter i London. 38 

33 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. E. Eidem till Y. Brilioth, 22 september 1942.- Eidems 
samrad med Bell och hans darav betingade brev till Brilioth bekraftar och narmare preciserar 
Kobliks formodan, idem 1947, 118, om ekumeniska hansyn som skal for Eidems stallnings
taganden under kriget.- Om Brilioths uppdrag, se aven Appelqvist 1993, 136. 
34 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:19. W Temple tillE. Eidem, 22 juli 1942. Temple namnde 
Gustaf Aulén elier Yngve Brilioth som lampliga kontaktpersoner. 
35 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Kopia av G. Bell till Y. Brilioth, 24 september 1942. 
36 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Y. Brilioth tillE. Eidem, 28 augusti 1942, dar Brilioth 
staller sig till forfogande for det ekumeniska uppdraget. - Svenska utrikesforvaltningen var 
mycket angelagen. 
37 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't Hooft, 
25 augusti 1942. 
38 Se nasta sida. 
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Brilioths nya Englandsresa agde rum i borjan av november 1942. Utover 
sina diplomatiska kontakter med det brittiska utrikesdepartementet sam
mantraffade han med den engelska grenen av Provisional Committee och 
informerade om den kyrkliga och politiska situationen i de nordiska lan
derna. Han berorde aven forhallandena i de baltiska staterna. 39 Vid si tt 
sammantraffande med William Paton och dennes medarbetare i lnternatio
nella Missionsr:idet fick han uppgifter om villkoren for den svenska mis
sionsinsatsen i Tanganyika.40 

Sarskilt viktiga var Yngve Brilioths mer personliga overlaggningar med 
Temple och Bell om mojligheterna for en mer informell forsoningskonfe
rens med foretradare for kyrkor fran de krigforande landerna. Av Brilioths 
rapporter till Eidem framgar att det r:itt stor samsyn om vardet av en sadan 
overlaggning, innan det mer institutionella ekumeniska maskineriet kom 
igang. Delade meningar hade redovisats om hur manga som skulle inbju
das. Brilioth hade varit den som gatt langst, aven om alla berorda forutsatte 
att det skulle vara en mindre overlaggning. Enighet r:idde om att konferen
sen helst skulle aga rum i Sverige och ha Erling Eidem som vard. 41 Tillsam
mans med Paton berorde Brilioth ocksa fr:igan om narmare kontakter mel
lan brittiska och skandinaviska medlemmar av Provisional Committee via 
Nordiska Ekumeniska Institutet. Under sitt besok i London hedrades han 
av arkebiskop Temple med Lambethkorset. 42 

Aterkommen till Sverige redogjorde Brilioth for sina erfarenheter for 
Eidem och senare aven for ovriga kolleger i biskopsmotet. 43 Han kunde 
ocksa redovisa sina intryck for Eugen Gerstenmaier och Hans Schonfeld, 
som uppsokte ho nom i Vaxjo i borjan av december 1942.44 

38 NEI. Svensk korrespondens, E 1:2. H. Johansson till Y. Brilioth, 23 oktober 1942. - Om 
detta uppdrag se vidare E. Carlsson 1998, 220-224. -Den svenska utrikesfèirvaltningen var 
mycket angelagen om att Brilioths Englandsresa in te skulle komma till allmanhetens kanne
dom. ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Y. Brilioth till E. Eidem, 16 september 1942, som 
delger Brilioth UD:s èinskema!, och C 1:64. E. Eidem till S. Sèiderblom, 17 september 
1942. 
39 WC CA. WCC in Process of Formation, Miemo. Provisional Committee, 13 november 1942. 
40 UUB. K.B. Westmans brevsamling. Y. Brilioth till K.B. Westman, 17 november 1942. 
41 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. Y. Brilioth tillE. Eidem, 9 november 1942. 
42 Denna hedersbevisning noterades bl.a. av tidningen Upsala, 1 december 1942. -Temples 
uppskattning av Brilioths besèik framgar av ULA. E. Eidems arkiv, C 11:20. W. Temple till E. 
Eidem, 18 november 1942. Se aven ibid., E. Eidem till W. Temple, 13 februari 1843. 
43 VIA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmèitet. Biskopsmèitets protokoll, 26-27 januari 1943. 
Se aven Brilioth 1943a, 21-28. Jfr Persenius 1997, 131-134. 
44 NEI. Svensk korrespondens, E 1: 2 1941. Y. Brilioth till H. Johansson, 12 december 
1942.- Aven senare hade Brilioth kontakt med tyska motsrandsman. Se fr.a. NEI. Svensk 
korrespondens, E 1:6 1945. Y. Brilioth till H. Johansson, 2 juli 1945, dar Brilioth tackar for 
uppgifter om Gerstenmaier, som han sag fram mot att fa traffa. Samtidigt tillagger han att 
Heckel kommer att bli ett problem, eftersom "han anser sig kallad att ocksa i framtiden 
spela en roll". - Se vidare E. Carlsson 1998, 231. Appelqvist snuddar vid Brilioths Eng
landsresa och dess ekumeniska andamal men forbigar kontakterna med de tyska motstands
mannen, idem 1993, 138-139. 
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Prastvigning och biskopsvigning med politiskt eko 
Nar Yngve Brilioth var i England utovade Erling Eidem medveten kyrko
diplomati i Tyskland. Hans uppgift var att installera den nye kyrkoherden i 
Svenska Victoriaforsamlingen i Berlin, Erik Perwe. 1 samband darmed ville 
han fl orientering om aktuella sociala fragor, fr.a. genom Hjalp krigets 
offer.45 Besoket blev mer officiellt an Eidem avsett- dels genom en diplo
matlunch i Berlin, dels genom jubileumsgudstjansten i Lützen tillsammans 
med biskop Marahrens. 46 

Erling Eidem gjorde en viktig kyrkopolitisk markering i samband med 
installationen av Perwe. Med hanvisning till Lars Wollmer hade Edvard 
Rodhe foreslagit att utrikesbiskop Heckel skulle inbjudas att assistera, dar
for att denne "varit ett gott stod" for det hjalparbete som utovades av Kyr
kor un der korsetY Eidem genomskadade detta uppslag. Han lat installatio
n en bli en demonstration av styrkan i den nordiska folkkyrkogemenskapen 
och inbjod de ovriga nordiska legationsprasterna att medverka som assisten
ter.48 1 det laget avstod Heckel fran att delta "pa grund av forkylning". 1 
stallet var det Eugen Gerstenmaier som representerade den tyska rikskyr
kan. Snart darefter skulle Heckellamna sin tjanst i rikskyrkans utrikesfor
valtning for att forena sig med den tyska motsrandsrorelsen. 

Efter hemkomsten fran Berlin kastades Eidem in i forberedelserna for 
Manfred Bjorkquists biskopsvigning. Nar denne utnamnts till biskop for 
det nya Stockholms stift var han annu inte prastvigd. Liksom Yngve 
Brilioth var Erling Eidem overtygad om att enligt svensk tradition borde 
Bjorkquist fürst prastvigas och darefter vigas till biskop. Bjorkquist sjalv var 
narmast benagen att se biskopsvigningen som en installation som kunde 
kombineras med sjalva prastvigningen. 49 Efter fortsatt korrespondens beslot 
Bjorkquist att anpassa sig till arkebiskopens onskemal. Prastvigningen agde 
rum i St:a Maria kyrka i Sigtuna. Nagra veckor darefter, pa forsta sondagen 
i advent 1942, vigdes Bjorkquist till biskop i Uppsala domkyrka. 

Manfred Bjorkquists biskopsvigning fick en mycket symbolstark inram
ning. 1 forberedelserna stalldes pa nytt fragan om den nordiska kyrko-

45 ULA. E. Eidems ar ki v, C Il: 19. E. Eidem till E. Christensen, 18 oktober 1942. 
46 Om Eidems predikan i Lützen och Richerts betankligheter, se Grafstrom 1989, 437--438 
och 442--443. - Nar M. Ehrenpreis fatt hora om Eidems tydliga markeringar i sin jubi
leumspredikan, har han skrivit till Eidem och tackat for hans "upprattande ord i Lützen". Se 
ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. M. Ehrenpreis tillE. Eidem, 27 november 1942. 
47 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:62. E. Rodhe till E. Eidem, 24 oktober 1942. 
48 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:64. E. Eidem till L. Wollmer, 23 november 1942, och Grafstrom 
1989, 445--446, som inte lagger vikt vid Eidems medvetna val av assis tenter.- Se aven Koblik 
1987, 117-118, och Appelqvist 1993, 136-137, som beror Eidems Berlinbesok i november 
1942 men inte uppmarksammar hans medvetna kyrkopolitiska markeringar. 
49 Se korrespondensen i denna fraga mellan Eidem, Bjorkquist och Brilioth i ULA. E. Eidems 
arkiv, C 1:59. Bjorkquist fick ovantat stod av S. Kjollerstrom, som i STK(18) 1942, 225-
229, gav en annan tolkning av den svenska vigningstraditionen an Yngve Brilioth. 
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gemenskapen pa sin spets. For Eidem var det inte tankbart att lata Quis
lingkyrkans biskop Froyland medverka som assistent. 5° Oman ingen norsk 
assistent medverkade vid Bjorkquists biskopsvigning var norska forhallan
den hoggradigt aktuella. Quislingregeringens beslut att utvisa judar fran 
Norge till koncentrationslager och utrotning i Tyskland elier Polen vackte 
skarpa reaktioner ocksa i Sverige. Nathanael ~eskow var tidigt ute med sin 
forkastelsedom. 1 Uppsala talade historikerna Hugo Valentin och Erik 
Lonnroth och teologen Gosta Lindeskog vid ett protestmote i slutet av 
november 1942.51 

lnfor sin biskopsvigning overvagde Manfred Bjorkquist tillsammans med 
Skarabiskopen Gustaf Ljunggren lampligheten av en officiell opinionsytt
ring fran Svenska kyrkan till stod for de norska judarna. 52 Vigningsdagens 
kvall framforde Ljunggren till Eidem sina och Bjorkquists onskemal. Eidem 
hade redan overvagt att gora ett uttalande av Svenska Ekumeniska Namn
den mot judeforfoljelserna. Han hade bl.a. inspirerats av en propa fran 
overrabbin Marcus Ehrenpreis.53 Eidem fick darfor sina kollegers uppdrag 
att stalla samman ett klart och tydligt uttalande till forman for de utvis
ningshotade norska judarna. Ett sadant skrevs och upplastes i Sveriges kyr
kor an dra sondagen i ad vent. 54 Som Brilioth klargjorde i brev till Bjorkquist 
var han glad bade over biskopsvigningen och biskopskollegiets uttalande. 55 

Ater nojde sig Eidem inte bara med ett uttalande utan foljde ocksa upp 
det. Dagen efter biskopsvigningen sokte han aktualisera fragan om svenska 
insatser for de norska judarna i UD. Utrikesminister Günther var sjuk vid 
tillfallet och Eidem tvingades avvakta. 56 Pafoljande dag, da Eidem slutjuste-

5° Fragan berors klargorande i Norrman 1998, 232-233. 
51 Se vidare Svanberg & Tydén 1997, 256-258. 
52 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. M. Bjorkquist tillE. Eidem, 24 november och 1 december 
1942, och E. Eidem till M. Bjorkquist, 2 december 1942. 
53 1 der uttalande som Eidem skrev pa sina biskopskollegers uppdrag namns explicit att "vi 
ha lyssnat till de frimodiga och kristna maningsord, som var betryckta norska systerkyrka 
stallt till dem som makten hava i hennes land, att icke satta sig upp mot Guds klara ord 
genom att i forblindat rashat ova v:ildets garningar".- Om Eidems kontakt med Ehrenpreis, 
se ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. M. Ehrenpreis till E. Eidem, 27 november 1942, och 
E. Eidem till M. Ehrenpreis, 28 november 1942. Denna korrespondens uppmarksammas 
aven i Jarlert 1993, 18-19. 
54 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. E. Eidem till M. Bjorkquist, 2 december 1942.- Uttalan
det, som foljdes av likartade uttalanden av Svenska ekumeniska namnden och Frikyrkliga 
Samarbetskommittén, publicerades som ledande artikel med rubriken "Haret forblindar 
och forhardar", den 10 december 1942 i SKT(38) 1942,725. Av nagot skal aterges der inte 
i dokumentsamlingen i Jarlert 1993. Biskoparnas uttalande uppmarksammas i Svanberg & 
Tydén 1997, 258-259. Koblik 1987 finner der mattare an der uttalande som gjordes av den 
Midlertidige Kirkeledelse. Denna insats berors inte narmare i Austads oversikt av den 
norska kyrkans dramatiska utveckling under andra varldskriget i idem 1982, 342-352. 
55 SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 17 december 1942. - Om 
Auléns och Nystedts engagemang till forman for de norska judarna, se Koblik 1987, Jarlert 
1995, och Svanberg &Tydén 1997,258-261. 
56 Se darom Koblik 1987, 110-111, och Jarlert 1993, 20. 
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rade biskoparnas uttalande, samradde han med Marcus Ehrenpreis och ord
foranden i Stockholms mosaiska forsamling, bokhandlare Gunnar Joseph
sonY Den 3 december fullfoljde han sin handlingsplan och vande sig 
direkt till Per Albin Hansson. Eidem hemstallde "att Sveriges regering 
ma.tte vidta de steg som ara mojliga att bringa dessa olyckliga manniskor 
hjalp genom att utverka inresetillst:lnd for dem till Sverige eller pa annat 
satt".58 Kart darefter meddelade den svenske statsministern "att informella 
underhandlingar pagick i Berlin i syfte a tt taga emot judar i Sverige". Han 
tillade att nagon "officiell framstallning har icke gjorts da vi ha den 
meningen att en sadan framstallning skulle ha avvisats". 59 

De svenska biskoparnas uttalande ledde till en oppen brytning mellan 
Erling Eidem och direktorn for Lutherakademin i Sondershausen, Carl 
Stange, som uppfattade uttalandet som en inblandning i tyska inre angela
genheter. 60 Eidem ga v dock inte efter utan utvecklade sina och sina kolle
gers principiella skal for sitt avst:lndstagande fran judeforfoljelserna.61 

Kyrkans plikt att upptrada till judarnas forsvar var i radande politiska lage 
oavvislig. For Eidem kvarstod fragan hur kyrkan pa ett verkningsfullt satt 
kunde fullgora denna plikt. 

Àrkebiskop Eidem fann emellertid inte tiden mogen for Visser't Hoofts 
forslag om ett formellt julbudskap fran Provisional Committee's ledare. 
Han fick stod i den bedomningen av hl. a. William Pa ton. 62 Det ar mot 
denna bakgrund inte overraskande att biskopsmotet i januari 1943 fick en 
internationell upptakt. Fjarde paragrafen i protokollet lyder: 

Arkebiskopen lamnade en overblick over forhallandet till andra kyrkor med 
ledning av till honom inkomna meddelanden och redogjorde for vissa atgar
der, som fran svenskt kyrkligt hall vidtagits. Denna oversikt berorde de kyrk
liga forhallandena i Lettland och Estland - med sarskild hansyn till de svenska 
forsamlingarna- samt Finland, Danmark, Norge, Tyskland och England. 

I det i anledning av meddelandena forda sam talet deltog forutom Arkebis
kopen, biskoparna Runestam, Brilioth, Jonzon och Aulén. 

57 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:59. E. Eidem till M. Ehrenpreis, 28 november 1942. 
58 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:60. E. Eidem till P.A. Hansson, 3 december 1942. 
59 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:60. P.A. Hansson tillE. Eidem, 7 december 1942.- Jfr Koblik 
1987, om den officiella svenska hiHlningen till friigan om de norska judarna, 41-42, och om 
Eidems korrespondens med P.A. Hansson, 109-111. Se aven ibid., 197-203, "Dokument 
26-32" rorande svenska atgarder for forfoljda norska judar. 
60 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:20. C. Stange tillE. Eidem, 18 december 1942. 
61 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:20. E. Eidem till C. Stange, 9 februari 1943. 
62 Se vidare ULA. E. Eidems ar ki v, C Il: 19. WA. Visser't Hooft till E. Eidem, 26 november 
och 16 december 1942, N. Ehrenstrom tillE. Eidem, 4 december 1942, E. Eidem till WA. 
Visser't Hooft, 15 december 1942, E. Eidem till W Paton, 16 december 1943, och C II:20. 
W Paton till E. Eidem, 7 januari 1943. Jfr Appelqvist 1993, 136.- Eidems stallningsta
gande till Visser't Hoofts propa har blivit foremal for en nagot marklig tolkningstvist mellan 
Koblik i idem 1987, 88, och Jarlert i idem 1993, 21-22. Visser't Hoofts forslag till ekume
niskt julbudskap aterges i Jarlert 1993, 46-47. 
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Arkebiskopen deklarerade sin uppfattning, att den svenska kyrkan borde se 
som sin uppgift att fora forsonlighetens talan, utan att lata sig engageras som 
vapendragare :it n:igon av de stridande parterna. Han uttalade sin overtygelse om 
att Sveriges kyrka kunde fà en mycket stor uppgift som fridsstiftare och brobyg
gare, nar forvecklingarna skulle losas. Han gav uttryck :it en hoppfull tro p:i att, 
om det p:i allvar skulle galla ocks:i for oss, kyrkans biskopar, liksom ledarna for 
vara frikyrkliga broder, trofast skulle st:i samman.63 

Ekumenik i uppforsbacke 
Efter Yngve Brilioths 6verlaggningar i London i november 1942 engagera
des Harry Johansson i forberedelser for ett sammantrade med brittiska och 
nordiska medlemmar i Provisional Committee. Till detta mate skulle ocksa 
foretradare for den tyska motsrandsrorelsen inbjudas. Overlaggningarna 
skulle aga rum i Sigtuna i slutet av september 1943.64 Samtidigt som 
Johansson farde vidare denna planering med William Paton hade han 
biskopsmotets uppdrag att halla sina engelska kolleger informerade om 
utvecklingen i Baltikum.65 

Detta tilltankta, strategiskt viktiga mate med foretradare for den ekume
niska forberedelsekommittén kom in te till stand. Planerna kom till de tyska 
myndigheternas kannedom i Finland, sedan Eidem i samband med biskop 
Malmivaaras vigning i Abo under pingsten 1943 forsakrat sig om davarande 
professor Eelis Gulins medverkan.66 Detta medforde att inga tyska mot
srandsman kun de delta. 67 En annan motgang var att inga engelska gaster 
beviljades inresevisum. 68 Nar meddelandet kom om William Patons forvar
rade njursjukdom och dod beslot ansvariga att avbryta fortsatt planering. 69 

Fortfarande levde emellertid forhoppningarna om den kommande storre 
forsoningskonferensen. 

63 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmi:itets prorokoll, 26-27 januari 1943. 
64 NEI. Svensk korrespondens E 1:3. Harry Johansson till Y. Brilioth, 8 februari, 22 och 31 
maj och 9 augusti 1943, och Y. Brilioth till H. Johansson, 25 maj och 6 augusti 1943. 
65 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmi:itet. Biskopsmi:itets protokoll, 26-27 januari 1943, 
och ULA. E. Eidems arkiv, C II:20. E. Eidem till W Paton, 13 februari 1943, dar Eidem 
aven tackar Paron for dennes roll i detaljplaneringen av Brilioths besi:ik i London. 
66 Eidem medverkade i biskopsvigningen, sedan han fàtt forsakran om att ingen represen
tant for Qnislingkyrkan skulle delta. Se darom ULA. E. Eidems arkiv, C 1:68. E. Eidem till 
E. Kaila, ll maj 1943, E. Kaila tillE. Eidem, 21 maj och 5 juli 1943. 
67 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:68. E. Eidem till H. Johansson, 2 juli 1943, H. Johansson till 
E. Eidem, 6 juli 1943, och E. Eidem till H. Johansson, 7 augusti 1943. 
68 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:68. H. Johansson till E. Eidem, 24 och 28 augusti 1943, och 
NEI. E 1:4. H. Johansson till Y. Brilioth, 9 augusti och 11 september 1943. 
69 NEI. Svensk korrespondens, E 1:4 1943. Y. Brilioth till H. Johansson, 25 augusti 1943.
Se aven ULA. E. Eidems arkiv, C 1:68. H. Johansson tillE. Eidem, 8 september 1943, som 
fi:irmedlade Temples besked om Parons di:id och instammanden i den svenska bedi:imningen 
att konferensen m:iste installas. Temple sjalv dog i slutet av 1944 och eftertraddes av Geoffrey 
Fisher. 
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Samtidigt som Harry Johansson och William Paton forberedde konferen
sen med brittiska och nordiska medlemmar i Provisional Committee, enga
gerades Erling Eidem och William Temple i meningsutbyte om svenska 
insatser for judar som hotades till livet i Tyskland och Polen. Eidem infor
merade om de svar som statsministern givit med anledning av de svenska 
biskoparnas aktion for de norska judarna. 70 Han kande sig vanmaktig infor 
Temples forhoppningar om att Sverige skulle kunna bevilja fristad for 
judiska barn fran Polen men kunde med viss tillfredsstallelse informera om 
svenska insatser for judar som flydde fran Danmark.71 

Efter samrad med sina kolleger Aulén och Rodhe i biskopsmotets ut
landsdelegation avvisade Eidem dock Marcus Ehrenpreis och Emil Kron
heims vadjan om en offentlig protest fran biskopsmotet mot judeforfoljel
serna i Ungern. Bade Rodhe och Aulén delade Eidems mening att ett 
offentligt uttalande inte skulle fa nagon praktisk effekt. Deras bedomning 
av effekten av ett uttalande fran deras sida var inte nagot uttryck for likgil
tighet infor judarnas belagenhet i Ungern: "Det ar fastmer sa att vara 
hjartan bloda vid tanken pa dessa vara pinacle broder."72 Eidem sokte ocksa 
via den svenska diplomatiska representationen i Budapest prova vad som 
kunde goras for saval hotade judar som forfoljda evangeliska kristna i Ung
ern. Han hade en hog uppskattning av ambassador Danielsson och vidare
befordrade en telegrafisk vadjan fran overrabbin Herzog i Jerusalem till for
man for de tva rabbinska teologerna 1. Kornitzer och M. Katz. 73 

Sedan de planerade ekumeniska overlaggningarna i Sigtuna installts, fick 
Yngve Brilioth uppdraget att representera Svenska kyrkan vid en ny 
biskopsvigning i Abo i slutet av oktober 1943. Samtidigt inbjods han av 
G. 0. Rosenqvist a tt gastforelasa vid Abo Akademi. 74 Brilioth fick go tt utbyte 
av si tt aterbesok i Abo. Han hade fâ.tt ett positivt intryck av den unge biskop 
Malmivaara. Han hade fast sig vid realismen i bedomningen av den tyska 

70 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:20. W Temple tillE. Eidem, 24 februari 1943, och E. Eidem 
till W Temple, 28 mars 1943. 
71 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:20. E. Eidem till W Temple, odaterat, och C 11:20. E. Eidem 
till W Temple, 13 oktober 1943. - M. Ehrenpreis uttalade sin uppskattning av Eidems 
fortsatta engagemang for judarna, se ULA. E. Eidems arkiv, C 1:80. M. Ehrenpreis till 
E. Eidem, 6 april 1944. - Om de danska judarnas fl.ykt till Sverige, se vidare Poulsen 1982, 
326, och Svanberg &Tydén 1997,312-325. Om N0rregaards insatser, se idem 1947,48-
59, och Kobenhavns universitets historia, II, 228-231. 
72 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:72. E. Eidem till M. Ehrenpreis, 26 april1944. 
73 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:72. W Limardi tillE. Eidem, 11 augusti 1944, och E. Eidem 
till UD, 10 oktober 1944, med telegram fran overrabbin Herzog, 8 oktober 1944, bilagt. Se 
vidare korrespondensen mellan Eidem och Herzog, i C 1:77.- Om Eidem och fr:lgan om 
eventuella insatser for de ungerska judarna fore Raoul Wallenberg, se aven Koblik 1987, 
112-113. 
74 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:68. E. Kaila tillE. Eidem, 5 oktober 1943, och C 1:66. E. 
Eidem till Y. Brilioth, 9 oktober 1943, och Y. Brilioth tillE. Eidem, 14 oktober 1943. Se 
aven AAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 10 oktober 
1943. 
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situationen och hur man i hog grad satte sitt hopp till den arnerikanske 
utrikesrninistern Cordell Hull.75 

Efter hand stod det allt klarare a tt den svenska kyrkoledningens ekurneniska 
strategi inte var helt i takt rned den som Visser't Hooft drev i Genève. Efter 
overlaggningar rned rnedlernrnar av Provisional Cornrnittee i Genève i mars 
1944 rnaste Harry Johansson konstatera att inte alla var odelat positiva till 
tanken pa den inforrnella forsoningskonferens som Brilioth varit rned att 
planera rned William Temple i London. Som hollandare var Visser't Hooft 
angelagen orn att hora vilket utryrnrne som skulle tillerkannas erfarenheter 
fran kyrkorna ide lander som hallits ockuperade av Hitler-Tyskland.76 lnte 
desto rnindre fortsatte saval Eidern och Brilioth som Temple och Bell a tt rakna 
rned ett mo te av det slag som ôvervagts i Uppsala och London un der 1942.77 

Forutsattningarna forandrades nar William Temple dog och eftertraddes 
av Geoffrey Fisher, som ej kande till bakgrunden for den tidigare plane
ringen. Den avgorande faktorn var ernellertid de erfarenheter som George 
Bell gjorde, nar han tillsarnrnans rned Visser't Hooft besokte USA sornrna
ren 1945. Dar sarnrnantraffade han rned de arnerikanska rnedlernrnarna av 
Provisional Cornrnittee un der ledning av John R. Mo tt. lnte helier denne 
fann de planer som Bell presenterade helt relevanta. De var alltfor inorn
europeiska. Dartill korn att det skulle vara en fara i att alltfor lange droja 
rned att ater sarnia den ekurneniska forberedelsekornrnittén. Darfor rnaste 
aven Eidern och Brilioth naja sig rned att ga in for det forsta motet efter 
kriget. De blev ocksa engagerade i de svenska bidragen till den nya avdel
ningen i Genève for ekurneniska insatser for Europas ateruppbyggnad.78 

Reconstruction Departrnent i Genève mottes rnycket positivt inorn svensk 
kristenhet. Under hosten 1944 konsoliderades den nya brett anlagda insarn
lingsaktionen Till broders hjalp. Den skulle drivas parallellt inorn Svenska 
kyrkan och i berorda frikyrkor.79 Biskopsrnôtet stallde sig som garant for 

75 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:66. Y. Brilioth tillE. Eidem, 28 oktober 1943. Se aven Brili
oths rapport om sitt Abobesok i brev till W. Temple, i LPL. A.C. Headlam's Papers, vol. 
2640. Kopia av Y. Brilioth till W. Temple, 11 november 1943. - Cordell Hull var ameri
kansk utrikesminister 1933-1944. 
76 WCCA. World Council in Progress of Formation. Minutes of Provisional Committee, 
Genève, 23 mars 1944. ULA. E. Eidems arkiv, C 1:73. H. Johansson tillE. Eidem, 6 och 11 
april 1944, och W.A. Visser't Hooft till E. Eidem, 23 mars 1944. - Samma bedomning 
gjorde for ovrigt Gustaf Aulén nar han introducerades till planerna for en internationell 
forsoningskonferens. Se darom ULA. E. Eidems arkiv, C 1:78. G. Aulén till E. Eidem, 
2 februari 1945. 
77 ULA. E. Eidems arkiv, C 11:21. E. Eidem till G. Bell, 13 januari 1945. Se aven WCCA. 
General Secretariat. General Secretary's Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 
20 augusti 1945. 
78 Svensk kontaktman med det nya Reconstruction Department var Manfred Bjorkquist. 
79 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:70. M. Bjorkquist tillE. Eidem, 22 augusti 1944, E. Eidem till 
M. Bjorkquist, 23 augusti 1944, E. Eidem till T. Arvidsson, 18 september 1944, T. Arvids
son till E. Eidem, 22 september 1944, E. Eidem till T. Arvidsson, 25 september 1944, 
T. Arvidsson till E. Eidem, 9 oktober 1944, E. Eidem till T. Arvidsson, 10 oktober 1944, 
och T. Arvidsson till E. Eidem, 11 oktober 1944. 
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insamlingen inom Svenska kyrkan. Den skulle administreras av Diakoni
styrelsen med dess socialsekreterare Allan Svantesson som huvudansvarig. 80 

Gensvaret pa det nya insamlingsinitiativet blev ovantat stort och hand
laggningen vaxte de administrativt ansvariga over huvudet. Samtidigt enga
gerade sig Svantesson mycket energiskt i stravan att stoppa utlamningen av 
baltiska soldater som flytt till Sverige fran tjanst i tyska armén. Till Yngve 
Brilioths bestortning sokte Svantesson pa eget bevag utverka engelskt stad 
for sin aktion genom besok hos arkebiskopen av Canterbury.81 

Dartill kom de motsattningar som utvecklades mellan a ena sidan Till 
broders hjalp och Allan Svantesson och a andra sidan det nystartade skandi
navisk-amerikanska samarbetet for ateruppbyggnaden av krigsdrabbade 
lutherska kyrkor och dess exekutivt ansvarige, forsakringsdirektoren Tore 
Borgwall. Denne hade tidigare samverkat med Lars Wollmer i Allmanna 
Svenska Prastforeningens evangeliska utskott. 82 Borgwall tog extravaganta 
initiativ som bl.a. ledde till en konflikt med Eivind Berggrav. Samtidigt 
sokte han utnyttja clet nystartade Till broders hjalp for egna syften. 83 Efter 
nagra manader blev situationen ohallbar. Eidem fick skilja Borgwall fran 
hans uppdrag. 84 Borgwall forsokte till en tid a tt vidmakthalla sina positio
n er genom att i pressen svartmala Eidem och Svantesson. Efter revision 
avvecklades Till broders hjalp. I dess stalle bildades Svenska kyrkohjalpen. 85 

Kritiska fragor om Till broders hjalp fardes in i kyrkomotesdebatten hos
ten 1946 av Nancy Eriksson.86 Manfred Bjorkquist gjorde de nodvandiga 

80 VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmotet. Biskopsmotets protokoll, 5-6 september 1944. 
- Om insamlingens inriktning, se aven ULA. E. Eidems arkiv, C 1: 71. Y. Brilioth till 
E. Eidem, 12 november 1944, E. Eidem till Y. Brilioth, 13 november 1944, Y. Brilioth till 
E. Eidem 16 november 1944, E. Eidem till Y. Brilioth, 21 november 1944, och Y. Brilioth 
tillE. Eidem, 24 november 1944. Se aven UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 20 november 1944. - Se aven Ryman 1997, 39-41, och idem i KA 1998 
( 1998), 89-90, som dock forbigatt den hemmaekumeniska ramen for den nya kyrkohjalpen. 
81 Se Brilioths kritik i SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 9 april 1945. 
]fr Ryman 1997, 41-42, och idem 1998, 90-91. 
82 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:79. T. Borgwall tillE. Eidem, 16 april1945, och E. Eidem till 
T. Borgwall, 17 april 1945. Det var Edvard Rodhe som foreslagit Borgwall till detta upp
drag. - Eidem hade intresserat sig for Borgwall darfor att denne hade kontakter med KFUM 
i Stockholm och var behjalplig i bemotandet av den presskritik som riktades mot Hugo 
Cedergren och Hjalp krigets offer. Om denna kritik, se vidare korrespondensen mellan 
E. Eidem och H. Cedergren i ULA. E. Eidems arkiv, C 1:79. 
83 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:79. T. Borgwall till E. Eidem, 14 juli 1945. - Om clet an
strangda forhallandet mellan dels T. Borgwall, dels E. Berggrav och A. Svantesson, se ULA. 
E. Eidems arkiv, C 1:79. E. Berggrav till T. Borgwall (avskrift). 
84 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:79. A. Svantesson till T. Borgwall, 7 september 1945 (avskrift). 
85 Se t.ex. ULA. E. Eidems arkiv. E. Eidem tillE. Rodhe, 25 september 1945.- Se vidare 
Ryman 1997, 42-43. - Det skandinavisk-amerikanska samarbetet kunde foras vidare ge
nom den samordning som utvecklades under Sylvester Michelfelder i Genève och av Lars 
Wollmers eftertradare Daniel Cederberg. 
86 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1946, nr 8. Lordagen den 7 december 1946, 16-26, da 
Diakonistyrelsens verksamhetsberattelse behandlades. Nancy Erikssons yttranden, ibid., 
16-18 och 21. 
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klarlaggandena. 87 1 ett kort inlagg framholl Yngve Brilioth att samtidigt 
som administrativa problem inom clet nya insamlingsorganet maste kritiskt 
belysas var clet viktigt att halla fast vid de ursprungliga motiven for insat
sen.88 1 fortsattningen stodde han ocksa helhjartat framvaxten av Svenska 
kyrkohjalpen. 89 

Forutom dessa interna problem med olika kyrkliga hjalporgan och den 
uppmarksamhet dessa mott i pressen maste Erling Eidem aven gripa sig an 
uppgifter i omvandlingen av clet splittrade Lutherska Varldskonventet till 
clet nya Lutherska Varldsforbundet, som konstituerades i Lund 1947. Till 
en tid var han exekutiv president, sedan han varit med om att paverka biskop 
Marahrens att dra sig tillbaka fran ledningen av Varldskonventet. Nar Luth
erska Varldsforbundet bildades blev Anders Nygren dess forste president.90 

Med sitt engagemang for clet framvaxande Kyrkornas Varldsrad stod Yngve 
Brilioth vid sidan av denna internationellt lutherska konsolidering. 91 

Kontakter med Provisional Committee efter kriget 
Den 5 maj 1945 skrev Yngve Brilioth ett mycket innehallsrikt lyckonsk
ningsbrev till Kopenhamns universitets rektor, Jens N0rregaard. Han bety
gade sin gode van sin "och hela vart folks innerliga gladje over Danmarks 
befrielse". Med stor lattnad konstaterade han: "Ett sarskilt gladjeamne ar att 
jarnridan mellan Danmark och Sverige nu forsvinner och att vi nu fà fritt 
kommunicera med vara vanner pa andra sidan Oresund." Han forutsag nya 
gemensamma uppgifter i clet internationellt ekumeniska arbetet och tillade: 
"Mangas tankar gar da till Berggrav som nu givetvis atnjuter en storre per
sonlig prestige an nagon annan evangelisk kyrkoledare. "92 

87 Bjorkquists yttrande, ibid., 19-20. 
88 Brilioths yttrande, ibid., 23-24. 
89 Avvecklingen av Till broders hjalp och bildandet av Svenska kyrkohjalpen iherspeglas i 
rapporter till biskopsmotet. Se aven Brilioths rekommendation av der nya kyrkliga hjalpor
ganet i VDA. Vaxjo domkapirels konceptbok. Y. Brilioth, Till praster och kyrkoforsamlingar 
i Vaxjo stift, 18 november 1947.- Om Svenska kyrkohjalpen, se vidare Ryman 1997, 50.
Aven vid 1948 ars kyrkomote restes kritiska fragor om bade Kyrkor under korset och Till 
broders hjalp. Der foranledde Harald Hallén att i sitt yttrande ironiskt tala om Ake Ljung
gren som "en clartéistisk kommunistanstucken studerande". Se darom Allmiinna kyrkomo
tets protokoll ar 1948, nr 4, Lordagen den 4 december 1948, 49-51. -Aven om Cullbergs 
utredning !ag till grund for kyrkomotets behandling 1948 kom inte Ljunggrens sarskilda 
utredning forran den 28 oktober 1950. Dar utvecklades kritik aven av Lutherakademin i 
Sondershausen. ]fr Appelqvist 1993, 158. 
90 Se vidare Schj0rring et al., 1997, 13-39, som tonar ner Eidems roll, och Ryman 1997, 
17-29, som ar mer rattvisande i fraga om Eidems insats. 
91 Se t.ex. Brilioths anmarkningsvart skarpa brev till Eidem om amerikanskt-lutherska ons
kemal om konfessionell och in te regional kyrkorepresentation i Kyrkornas Varldsrad i ULA. 
E. Eidems arkiv, C 1:79. Y. Brilioth till E. Eidem, 31 juli, 6 och 12 augusti 1946, och 
Eidems svar, ibid., E. Eidem till Y. Brilioth, 6 och 7 augusti 1946. 
92 DRA.]. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till]. N0rregaard, 5 maj 1945. 
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Mot denna bakgrund kunde Brilioth och Eidem ta del i Provisional 
Committee's forsta sammantrade i Genève efter kriget. 1 brev till Visser't 
Hooft klargjorde han sin ekumeniska malsattning: 

lt is my opinion, the duty of the ecumenical movement to be for ever seeking, 
incessandy trying to realize something which will never be fully realized in 
this aeon. And it is the duty of the World Co un cil to express that measure of 
unity, which has been achieved, and at the same time to be the organ of 
continued realization. 1 attach much importance to the fact that there now 
exists one central point with which the who le series of various inter-church 
movements can be brought into contact.93 

Brilioth drogs tidigt in i diskussionen om ledningen for det nya Kyrkornas 
Varldsrad. Visser't Hoofts stallning som generalsekreterare var given. Mer 
invecklad var fragan om ledningsfunktionen i ovrigt. Vern skulle fylla 
Temples roll i ledningen for Provisional Committee? 

Yngve Brilioth hade tidigt si tt onskemal klart. Han ville a tt George Bell 
skulle fylla Temples plats, for att vid den slutgiltiga konstitueringen av Kyr
kornas Varldsrad bli dess president. 94 Bell stod dock avvaktande. Han hade 
overvagt om Geoffrey Fisher, Temples eftertradare i Canterbury, elier den 
aldre Marc Boegner vore en lamplig kandidat. 95 Efter sin resa till Amerika 
hade han blivit mer tilltalad av tanken pa nagon fran de skandinaviska 
landerna - Erling Eidem elier Eivind Berggrav. Darfor ville Bell att Brilioth 
skulle fraga Eidem om denne var beredd.96 Eidem avvisade det hedrande 
erbjudandet och forsakrade att han liksom Brilioth ville se Belli ledningen 
for Kyrkornas Varldsrad.97 

Det forsta sammantradet med Provisional Committee efter kriget pragla
des i lika man av aterseendets gladje som av malmedvetet arbete. Det mest 
offentliga inslaget var inledningsgudstjansten i den reformerta S:t Pierre
katedralen. Brilioth sjalv har formedlat denna laddade minnesbild: 

Den t'inga processionen utgick fran Chapelle des Maccabés och sokte sig ge
nom den fullpackade kyrkan fram till platserna framfor predikstolen. Koret, 
som saknar altare, var f)rllt av schweiziska pastorer. Gudstjansten inleddes av 
kanton-kyrkans "modérateur". Àrkebiskopen av Canterbury hall bon. Metro
politen Germanos laste Joh. 17 pa grekiska. Anforanden hollos av en kines 

93 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't 
Hooft, 26 oktober 1945. 1 ett tidigare brev, ibid., Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 
20 augusti 1945, hanvisar han till sitt tidigare engagemang for en internationell forsonings
konferens och understryker att Provisional Committee maste agna sarskild uppmarksamhet 
at fragan om Kyrkornas Varldsrads framtida kontakter med kyrkorna i Centraleuropa. 
94 LPL. George Bell's Papers, vol. 87. Y. Brilioth till G. Bell, 28 dec. 1945, cit. i Jasper 1967, 
320. 
95 Jasper 1967, 321. 
96 LPL. George Bell's Papers, vol. 87. G. Bell till Y. Brilioth, 2 och 5 januari 1946. 
97 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:86. Y. Brilioth tillE. Eidem, 9 januari 1946, och E. Eidem till 
Y. Brilioth, 14 januari 1946. 
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(d:r Miao) pa engelska, pa tyska av biskop Berggrav, som kanske gjorde clet 
starkaste intrycket genom sin maktiga forkunnelse oro den fornimmelse av 
den kristna gemenskapens verklighet, som burit honom under f"angenskapens 
ar, och av pastor Niemoller, som pa klingande franska vittnade oro syndens 
realitet och oro forlatelsens evangelium.98 

Huvudarendet var aterupptagna forhandlingar om Kyrkornas Varldsrads 
forsta generalforsamling, som planerades aga rum i Amsterdam och som 
flyttades fram till sommaren 1948. 1 den viktiga fragan om det ekumeniska 
radets ledningsstruktur ledde utvecklingen i Genève i en delvis annan rikt
ning an den som Brilioth och Bell overvagt. Marc Boegner tog hand om 
ordforandeskapet for forhandlingarna, om an han inte var beredd att fort
satta som ledare for Provisional Committee sedan samarbetet normaliserats. 
Darfor kom starka sympatier till uttryck for ett kollektivt ledarskap for det 
nya ekumeniska radet. Provisional Committee enades om ett kollegium med 
fern presidenter. De skulle utgora en radgivande karngrupp, som general
sekreteraren kunde konsultera i overgripande fragor mellan sammantradena. 
De fern var arkebiskoparna Fisher fran Canterbury och Eidem fran Uppsala, 
metropoliten Germanos, ocksa han fran London, John R. Mott och Marc 
Boegner. lntill den formella konstitueringen av Kyrkornas Varldsrad skulle 
Boegner fortsatta som ordforande for den ekumeniska forberedelsekommit
tén och dess arbetsutskott med George Bell som sin stallforetradare.99 

For Yngve Brilioth var fragan om Faith and Order-rorelsens forhallande 
till det nya ekumeniska radet vasendig. Under kriget hade Faith and Order 
forsvagats. Arbetet i kommissionerna om kyrkosyn, gudstjanst och natt
vardsgemenskap hade stannat upp. Rorelsens generalsekreterare, Leonard 
Hodgson, hade isolerats i Oxford, aven om han varit aktiv i den brittiska 
grenen av Provisional Committee. 1 forhallande till den ekumeniska staben 
i Genève och dess nya uppgifter for ateruppbyggnadsarbetet i Europa hade 
Faith and Order hamnat i bakvatten. Dartill kom fragan om hur den kyrko
ekumeniska rorelsen skulle forhalla sig till det nya studiedepartement i 
Genève, som redan fàtt uppgifter i forberedelserna for den ekumenisk
teologiska sakbehandlingen under den kommande generalforsamlingen. 100 

Som Eidem agnade Brilioth levande intresse at fragan om atgarder for det 
hart drabbade judiska folket. 101 Han engagerades dessutom i de aterupp-

98 Brilioth 1946b, 6.- Om Berggrav i Genève, se aven Heiene 1992, 411-412, 418 och 
442. Berggravs tal vid inledningsgudstjansten bevaras i WCCA. World Council ofChurches 
in Process of Formation, VII. - Om Niemèiller i Genève, se aven UUB. N. Karlstrèims 
brevsamling, 409 A:2. Y. Brilioth till N. Karlstrèim, 4 februari 1946. - Vid det nybildade 
Lutherska Varldsfèirbundets fors ta generalfèirsamling i Lund i augusti 194 7 var det Berggrav 
och Dibelius som fick dela med sig av sina intryck fran den norska och ryska kyrkokampen. 
99 Brilioth 1946b, 7.- Om Eidem som en av Kyrkornas Varldsr:'ids fèirsta presidenter, se 
ULA. E. Eidems arkiv, C 11:22. W.A. Visser't Hooft till E. Eidem, 27 mars 1946. 
100 Svensken Nils Ehrenstrèim var direktor for detta studiedepartement. 
101 Brilioth 1946b, 10.- Om konsultationen och om kyrkan och det judiska folket i Lon
don, se Pernow 1946, 66--68. 
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tagna overlaggningarna om en central ekumenisk tidskrift. Han skulle snart 
bli vald till ordforande for dess redaktionskommitté. 102 Inom kort anfor
troddes han ocksa ansvaret for en sarskild ekumenisk-diplomatisk mission 
till de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i Grekland och Vastasien. 103 

Yngve Brilioths resa till Grekland och Vastasien 
Under februari 1947 ledde Yngve Brilioth en ekumenisk deleg~tion, som 
hade till uppgift att vacka intresse hos de grekisk-ortodoxa och orientaliska 
kyrkorna i Grekland och Vastasien for medlemskap i Kyrkornas Varlds
rad.104 Hans resa ar val dokumenterad. 105 

Resan var bade strapatsrik och intressevackande. Forsta veckan agnades at 
kontakter med den grekisk-ortodoxa kyrkan. De formella forhandlingarna 
om den grekiska kyrkans anslutning till Kyrkornas Varldsrad forcies i positiv 
anda. Brilioth kunde ocksa rapportera om givande kontakter med den teo
logiska fakulteten i Aten. Han hade mott den ortodoxa Zoé-rorelsen, som 
gav utrymme for viktiga lekmannainitiativ. Brilioth var mer kritisk nar han 
kommenterade den vetenskapliga nivan pa prastseminariet i Korint. 106 

102 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 
19 juni 1946, W.A. Visser't Hooft till Y. Brilioth, 12 juni 1946, Y. Brilioth till W.A. Visser't 
Hooft, 19 juni 1946, Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 1 november 1946 med Draft Memo 
to Editorial Committee, November 1946, som bilaga, W.A. Visser't Hooft till Y. Brilioth, 
14 november 1946, och Y. Brilioth, Memo to Editorial Committee, 18 novemher 1946. 
103 1 fi:irh:lllande till Moskva-patriarkatet forhandlade Visser't Hooft och hans kolleger direkt 
efter samdid inom presidentkollegiet. Se darom ULA. E. Eidems arkiv, C 11:22. W.A. Vis
ser't Hooft till WCC presidents, 4 april och 5 juni 1946, och E. Eidem till W.A. Visser't 
Hooft, 10 april 1946; C 11:24. W.A. Visser't Hooft tillE. Eidem, 13 november 1946 med 
PM for the Delegation to meet Representatives of the Moscow Patriarcate, som bilaga, och 
E. Eidem till W.A. Visser't Hooft, 8 januari 1947; och C 11:25. W.A. Visser't Hooft to WCC 
Presidents, 12 april1948, dar Visser't Hooft hoppas att Moskva-patriarkatet skall vara repre
senterat i Amsterdam, och E. Eidem till W.A. Visser't Hooft, 15 april 1948, dar Eidem 
undrar om Moskva-patriarkatet verkligen ar berett att delta i den kommande generalfi:irsam
lingen. 
104 Brilioth atog sig uppdraget efter att ha konsulterat Eidem. Se darom ULA. E. Eidems 
arkiv, C 1:86. Y. Brilioth till E. Eidem, 5 september 1946, och E. Eidem till Y. Brilioth, 
7 september 1946. - Brilioths uppdrag anmaldes till biskopsmi:itet 22 januari 1946. Se 
darom VLA. Y. Brilioths arkiv, 1. Biskopsmi:itet. Biskopsmi:itets protokoll, 21-22 januari 
1947. - Se aven DRA. ]. N0rregaards brevsamling, 9063. Y. Brilioth till J. N0rregaard, 
4 oktober och 19 december 1946, dar Brilioth informerar N0rregaard om sitt ekumeniska 
uppdrag.- lnnan delegationen lamnade London 5 februari 1947, hade Brilioth mi:ijlighet 
att aven samdida med George Bell. 
105 UUB. Y. Brilioths deposition. Minnesanteckningar fran resa till Osterns kyrkor, februari 
1947. Ingrid Schaar har informerat mig om dessa minnesanteckningar.- Brilioth 1947d, 
idem 1947e, idem 1947f.- Brilioths resa uppmarksammades ocksa i svensk press, se Svenska 
Dagbladet, 1 och 9 februari 1947, och Sydsvenska Dagbladet, 27 februari 1947.- Om Oliver 
Tomkins officiella rapport till Provisional Committee, se WCCA. General Secretariat. Ge
neral Correspondence. W.A. Visser't Hooft till Y. Brilioth, 25 mars 1947. 
106 Brilioth 1947d, 9-11, ULA. E. Eidems arkiv, C 1:92. Y. Brilioth tillE. Eidem, 15 februari 
1947, och UUB. G. Rudhergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, palmsi:indagen 1947. 
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Besoket i Istanbul blev mer invecklat. Berikande var samtalen med 
foretradare for den heliga synodens kommitté for ekumeniska forbindelser 
liksom besoket i patriarkatets teologiska skola i Chalki. Den nytilltradde 
patriarken Maximos kunde dock inte ta emot delegationen pa grund av 
sjukdom. 107 1 Istanbul fick Brilioth aven tillfalle att samrada med den 
svenska ministern Eric von Post om hur Svenska kyrkan hast skulle beredas 
mojlighet att betjana svenskar i regionen. 108 

Nasta resmal var Nicosia pa Cypern. Dar hade den grekiske medlemmen 
av delegationen, professor Alivisatos, redan forberett delegationens besok. 
Gastfriheten var star men inga egentliga forhandlingar kunde foras pa 
grund av den aktuella vakansen pa arkebiskopsstolen i Kyrenia. Daremot 
blev clet foljande besoket i Damaskus desto mer givande. Den gamle patri
arken Alexios III av Antiokia agnade sina gaster stort intresse. Han fann clet 
sjalvklart att hans kyrka skulle ansluta sig till Kyrkornas Varldsrad. 109 

For den liturgivetenskapligt intresserade Yngve Brilioth blev gudstjansten 
i den grekisk-ortodoxa katedralen i Damaskus resans hojdpunkt. Patriarken 
sjalv officierade: 

Under gudstjanstens senare del anmodades vi att taga plats i sanktuariet 
(innanfor ikonostasen). Liturgien utfordes huvudsakligen pa arabiska med 
instrodda grekiska formler. Den vardighet och andakt med vilken den utfor
des kunde ej undga att gora ett starkt intryck. I litanian i borjan av missa 
fidelium infl.atade patriarken forboner for Kyrkornas Varldsrad samt for dele
gationens olika medlemmar. Vi gjordes uppmarksamma harpa av biskopen av 
Worcester som beharskade arabiska. I en predikan for folket, som ocksa holls 
av patriarken sjalv, framstalldes syftet av vart besok under betonande av dess 
betydelse. 110 

Det radande politiska laget gjorde clet inte mojligt for delegationen att be
soka Jerusalem. Den atersamlades i stallet i Kairo. Dar kunde Brilioth for
nya sina kontakter fran Lausanne med den grekisk-ortodoxe patriarken 
Christophoros. Av annu storre betydelse var emellertid clet positiva intresse 
for Kyrkornas Varldsrad som delegationen motte hos den koptiske patriar
ken Amba Johannes XIX. 111 Samtalen i Kairo aktualiserade ocksa stravan
dena efter sjalvstandighet fran den koptiska kyrkan, som efter clet italienska 
kriget gjort sig gallande i Etiopien. 

107 Brilioth 1947d, 11-12. 
108 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:92. Y. Brilioth tillE. Eidem, 15 februari och 16 mars 1947. 
109 Brilioth 1947d, 12-13. 
110 Ibid. - Brilioth hanvisar till biskop W.C. Cash, som tidigare varit islammissionar och 
feneralsekreterare for Church Missionary Society. 

11 Brilioth 1947d, 14-15. 
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Med Faith and Order mot Amsterdam 1948 
Under hosten 1947 stalldes Yngve Brilioth infor en ny ekumenisk utma
ning. Faith and Order's fortsattningskommitté hade foreslagit att han skulle 
eftertrada William Temple som den kyrkoekumeniska rorelsens ledare. 
lnnan han hade hunnit ta stallning till Canon Hodgsons fraga hade saken 
kommit ut i den svenska pressen. Fore sitt slutgiltiga beslut radgjorde Brili
oth med Erling Eidem, som uppmuntrade honom att ata sig clet hedrande 
uppdraget. 112 1 mitten av oktober orienterade han Visser't Hooft om att han 
stallt sig till forfogande. 11 3 

For Visser't Hooft var clet en stor lattnad att Brilioth atog sig president
skapet for Faith and Orcier. Det gav nya mojligheter for den kyrkoteolo
giska rorelsens integration i Kyrkornas Varldsrad. Visserligen var Brilioth 
angelagen om att bevara Faith and Order-traditionen med dess inriktning 
pa de mer langsiktiga, teoretiska fragorna om kyrkans enhet. Det tedde sig 
sarskilt viktigt, da clet nya Study Department tenderade att ge foretrade at 
en mer projektorienterad dagordning. 1 jamforelse med Hodgson var Brili
oth tydligare i synen pa att clet var inom ramen for clet framvaxande Kyr
kornas Varldsrad som Faith and Orcier skulle fullfolja sin uppgift. Mot 
denna bakgrund delade han Visser't Hoofts uppfattning att Oliver Tomkins 
skulle bli utmarkt som direktor for Faith and Orcier inom Kyrkornas 
Varldsrad. De enades ocksa om ett forslag enligt vilket Faith and Order's 
gamla fortsattningskommitté skulle utgora karnan i en ny kyrkoteologisk 
kommission inom Kyrkornas Varldsrad. 114Mot denna bakgrund beklagade 
Visser't Hooft att Brilioth inte kunde komma till Provisional Committee's 
sammantrade i slutet av januari 1948. 1 hans stalle deltog Gustaf Aulén, 
som skulle vara ordforande i den forsta, kyrkoteologiska sektionen vid gene
ralforsamlingen. 115 

For Yngve Brilioth erbjod de avslutande forberedelserna for Kyrkornas 
Varldsrads forsta generalforsamling ytterligare uppgifter. Han slutforde sin 
oversikt over den ekumeniska rorelsens historia for clet forsta numret av The 

112 ULA. E. Eidems arkiv, C 1:92. Y. Brilioth till E. Eidem, 5 september, med brev fran 
L. Hodgson bilagt, och 6 september 1947, och E. Eidem till Y. Brilioth, 8 september 1947. 
- Sekreteraren i Svenska Ekumeniska Namnden, komminister Arnold Werner, hade deltagit 
i sammantradet i Claren i Brilioths stalle. Det torde ha varit han som gjort valet av Brilioth 
offentligt innan Brilioth sjalv hade tagit slutgiltig stallning. 
113 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 18 oktober 1947. 
114 WCCA. 23.01.00. Faith and Order Continuation Committee. WA. Visser't Hooft, No
tes concerning the place of Faith and Order in the World Council of Churches after the 
First Assembly, 1946, och WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Vis
ser't Hooft till Y. Brilioth, 10 oktober 1947, 9 mars 1948, och Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 15 mars 1948.- Jfr Persenius 1997, 141-142. 
115 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 1 december 1947, och ULA. E. Eidems arkiv, C 1:92. Y. Brilioth tillE. Eidem, 20 
december 1947. 
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Ecumenical Review. 116 Samtidigt fick han erbjudande att medverka i den 
kommande generalforsamlingens forsta session. Efter den inledande guds
tjansten, dar John R. Matt var huvudtalaren, skulle tid avsattas for en ater
blick pa den ekumeniska rorelsens historia. Brilioth fick i uppdrag att 
presentera Faith and Order-rorelsens utveckling; Bell skulle ge en likartad 
oversikt av Life and Work; John Mackay skulle sammanfatta lnternationella 
Missionsradets historia; medan Marc Boegner skulle tecknade den ekume
niska forberedelsekommitténs verksamhet. Som Nathan Soderbloms efter
tradare gavs Erling Eidem fortroendet att leda den sessionen. 117 

Mer kravande var en annan av Brilioths tillkommande uppgifter. 
Han skulle infor generalforsamlingen forbereda nomineringskommitténs 
arbete. 118 lnfor motet i Amsterdam orienterade han ocksa om den forest:i
ende generalforsamlingen i en understreckare i Svenska Dagbladet med rub
riken "Rom, Konstantinopel, Moskva, Amsterdam". 119 

Dagen fore generalforsamlingen agerade Brilioth for forsta gangen i sitt 
nya uppdrag som Faith and Order's president. Han ledde det sista samman
tradet med rorelsens gamla fortsattningskommitté, innan den under gene
ralforsamlingen skulle omvandlas till en kyrkoteologisk kommission inom 
Kyrkornas Varldsrad. Sammantradet fick aven se over sammansattningen i 
den nya kommissionen. Som nya medlemmar nominerades bl.a. bisko
parna Johannes Smemo fran Norge och Lajos Ordass fran Ungern. 120 

Yngve Brilioth i Amsterdam 1948 
Kyrkornas Varldsrads forsta generalforsamling var den dittills storsta och 
mest representativa generalmonstringen av foretradare for all varldens kyrkor. 
Antalet representanter for kyrkor utanfor det sa kallade kristna vasterlandet 
var pafallande stort. Representationen fran ortodoxa och orientaliska kyrkor 

116 Aulén var gamma! Faith and Order-man, som profilerat sig som foretradare for en bibel
teologiskt forankrad "ny kyrkosyn". Fran studieavdelningens sida drevs onskemalet att aven 
den kyrkoteologiska sektionen skulle aterspegla det overgripande konferenstemat God's Or
der and Man's Disorder, som vittnade om tydlig paverkan fran den schweiziske teologen Karl 
Barth. Detta gjorde att Aulén efter motet med Provisional Committee i Genève foredrog att 
avsta fran generalforsamlingen och i stallet foretrada Svenska kyrkan vid den anglikanska 
biskopskonferensen i juli 1948. Hanns Lilje fick i Auléns stalle ga in som ordforande for den 
aktuella sektionen. Se aven Brilioth 1948b, 4-10. 
117 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Visser't Hooft till Y. Brili
oth, 17 februari 1948, och Y. Brilioth till WA. Visser't Hooft, 21 februari 1948.- Om den 
aktuella sessionen, se The Amsterdam Report 1948, 24-27.- Brilioth atergav sin samman
fattning av Faith and Order-rorelsens historiai Kristen Gemenskap (21) 1948, 151-153. 
118 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Visser't Hooft till Y. Brili
oth, 17 februari 1948, och Y. Brilioth till WA. Visser't Hooft, 21 februari 1948. Se aven 
ULA. E. Eidems arkiv, C I: 100. Y. Brilioth till E. Eidem, 10 mars 1948. 
119 Brilioth 1948c. I brev av den 21 juli 1948, i ULA. C !:100 tackade Eidem for Brilioths 
informativa uppsats. 
120 Brilioth 1948e, 151-152. 
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var storre an i Stockholm 1925. Tre kyrkotraditioner hall sig dock avvak
tande. Som i Stockholm tjugotre ar tidigare var de tre den romersk-katolska 
kyrkan, Moskva-patriarkatet och den internationella pingstrorelsen. 121 

Generalforsamlingen i Amsterdam praglades i hog grad av Karl Barth. 
Under motets forsta arbetsdag udade han konferensens huvudtema God's 
Order and Man's Disorder. 122 Hans ande kom ocksa att paverka clet foljande 
sektionsarbetet- inte minst inom den forsta kyrkoteologiska sektionen och 
den fjarde sektionen om Kyrkan och mellanfolkliga forhallanden. 

Den kyrkoteologiska sektionen inleddes av den skotske professorn 
C.T. Craig, den ryskortodoxe exilteologen Georg Florovsky och Regin 
Prenter fran Aarhus. 123 1 stravan att finna vad som skiljde och forenade 
olika kyrkotraditioner kom clet fortsatta sektionsarbetet att praglas av en 
tendens till renodling av motsattningen mellan vad som uppfattades som en 
katolsk linje till skillnad fran en mer protestantisk. Overensstammelser och 
divergenser skulle sedan tolkas i ljuset av Guds varldsplan. 124 

Sektionsrapporten, som hade Oliver Tomkins att tacka for sin slutgiltiga 
engelska sprakdrakt, blev uppslagsrik men svarade inte helt mot den havd
vunna Faith and Order-traditionen. Svenska delegater som Brilioth, Ny
gren och Karlstrom fann skal att patala att rapportens kontrastering av ka
tolskt och protestantiskt overensstamde mer med Barths teologi an med 
Nathan Soderbloms tanke pa evangelisk katolicitet. Darfor forordade An
ders Nygren att clet fortsatta kyrkoteologiska arbetet skulle orienteras uti
fran vissa gemensamma ecklesiologiska huvudmotiv, av Nygren preciserade 
i forhallandet mellan Kristus och hans kyrka. 125 Hithorande fragor skulle 
bli foremal for fortsatt behandling vid den kommande tredje varldskonfe
rensen for Faith and Orcier, innan dess integration i Kyrkornas Varldsrad 
blev slutgiltig. 126 

Arbetet i den spanningsfulla sektion f)rra fick en upptakt som overty
gande visade att generalforsamlingen inte kunde finna la mot snalblasten 

121 Fern av Svenska kyrkans representanter hade tidigare deltagit i Oxford- resp. Edinburgh
konferensen. Fôrutom Erling Eidem och Yngve Brilioth var det Arvid Runestam, Anders 
Nygren och Karl-Gustaf Hildebrand. Tre nya hade tillkommit. De var Birgit Rodhe, som 
hade bred ekumenisk erfarenhet fran den kristliga studentrôrelsen, Harry Johansson, som 
foretradde Nordiska Ekumeniska Institutet, och Ragnar Bring fran Lund. Bland inbjudna 
konsulter fran Sverige marktes Bengt Sundkler och Nils Karlstrôm. Anna Soderblom och 
Brita Brilioth deltog som inbjudna gaster. 
122 The Amsterdam Report 1948, 32-33. 
123 The Amsterdam Report 1948, 34-35. 
124 Se Karlstrôm 1949, 32-35, och sjalva sektionsrapporten, H. Johansson 1949, 49-58. Jfr 
Persenius 1987, 210-228. 
125 Karlstrôm 1949, 34-35.- Om Brilioths reaktion, se idem 1948, 152-155, och WCCA. 
32.04-00. Faith and Order. Y. Brilioth till 0 Tomkins, 27 december 1948.- Om Nygrens 
stallningstagande och den s.k. Nygren Group inom Study Department, se Persenius 1987, 
233. 
126 Brilioth 1948e, 153, och rapport om Faith and Order's integration i Karlstrôm 1949, 
108-109. 
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fran det kalla kriget. Inledningstalarna var dels presbyterianen John Poster 
Dulles, som nagra ar efter Amsterdam 1948 skulle bli profilerad amerikansk 
utrikesminister, dels den hussitiske teologen Joseph Hromadka, som efter 
Pragkuppen tagit stallning for de nya ledarna i sitt land. 1 den fortsatta 
plenardiskussionen kom Karl Barth att uttala visst stod for Hromadkas 
lin je. 127 Detta paverkade Brilioths uppgifter som ordforande for general
konferensens nomineringskommitté. 

Kommittén arbetade vidare pa den grund som Brilioth lagt. President
kollegiet forandrades da John R. Mott foreslogs bli hederspresident med 
den amerikanske metodisten Bromley Oxnam som president i hans stalle. 
Den kinesiske teologen T.C. Chao blev ny sjatte medlem av kollegiet. Bell 
foreslogs bli ordforande for Centralkommittén, som ersatte den dittills
varande Provisional Committee. Brilioths kommitté enades ocksa om av
vagningen mellan regionala och konfessionella riktlinjer for Centralkom
mitténs sammansattning. Stort intresse vackte fragan om representation 
fran Tredje varlden. 

En fraga blev kontroversiell. Den gallde representation fran kyrkorna i 
Osteuropa. Nomineringskommittén ville markera Kyrkornas Varldsrads 
oberoende av de olika politiska blocken. Man foreslog Otto Dibelius och 
Martin Niemoller fran den nya tyska evangeliska kyrkan och den lutherske 
biskopen Lajos Ordass fran Ungern och Joseph Hromadka. Valet av den 
sistnamnde ifragasattes, sedan Ordass arresterats av de kommunistiska 
myndigheterna i Ungern under pagaende generalforsamling. 128 

Enligt gallande spelregler skulle valet aga rum i omedelbar anslutning till 
presentationen av valberedningens forslag. Det betyder att sedan Yngve Bri
lioth redovisat kommitténs forslag blev det inte tillfalle till diskussion elier 
nominering av alternativa kandidater. Den beslutsordningen ifragasattes 
men Visser't Hooft sag till att forslaget antogs utan forandringar. 129 

127 Ibid., 38-39, och Karlstrom 1949, 37-39. 
128 Se nomineringskommitténs forlag i The Amsterdam Report 1948, 218-219. 
129 For denna information tackar jag Karl-Gustaf Hildebrand, som delade de norska syn
punkterna. - 1 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Visser't Hooft 
till Y. Brilioth, 27 september 1948, tackar Visser't Hooft for Brilioths insats som ordforande 
i nomineringskommittén. - Omedelbart efter generalforsamlingen mottes den nyvalda cen
tralkommittén, vari Yngve Brilioth ingick ex officio som ordforande for Faith and Order. 
Huvudsyftet var att de olika ledamoterna skulle lara kanna varandra infor sina framtida 
arbetsuppgifter. Centralkommittén konfirmerade valet av George Bell som ordforande och 
enades om ett arbetsutskott, vari aven Eivind Berggrav ingick. Oliver Tomkins stallning som 
ny direktor for Faith and Order bekraftades. Centralkommitténs forsta egentliga arbetssam
mantrade skulle aga rum i Chichester i juli 1949. Se vidare WCCA. Minutes of the First 
Meeting ofWCC Central Committee in Woudschoten. The Netherlands, 6-7 September 
1948. Darpa foljde det forsta sammantradet med den nya Faith and Order-kommissionen i 
Baarn 7-8 september 1948. Har granskades mer ingaende det forslag till stadgar for det 
integrerade Faith and Order som skulle presenteras for godkannande vid nasta Faith and 
Order-konferens. Se vidare Brilioth 1948e, 153-155. 
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Pa vag mot Lund 1952 
Kyrkornas Varldsrads generalforsamling i Amsterdam markerar ett epokskifte 
i svensk ekumenik. Visserligen fortsatte Erling Eidem som en av Kyrkornas 
Varldsrad presidenter till sin pensionering ar 1950. Da ersattes han i radets 
presidium av Eivind Berggrav. 130 Men redan i Amsterdam stad det klart a tt 
Yngve Brilioth var Svenska kyrkans mest betrodde foretradare i den ekume
niska rorelsen. Samtidigt tog Anders Nygren over den plats som Gustaf Aulén 
dittills haft som Svenska kyrkans mest profilerade ekumeniske teolog. 131 

Efter Amsterdam 1948 fick Brilioth avvaga sina ekumeniska ataganden 
med hansyn till vad hans stifts- och rikskyrkliga arbete tillat. I juli 1949 var 
han ater i England. Han deltog i Centralkommitténs sammantrade i Chi
chester. Overlaggningarna var inte minst viktiga for Faith and Order's fort
satta planering. Tagordningen for den tredje kyrkoekumeniska varldskonfe
rensen och den kommande generalforsamlingen blev klar. 132 Anders Nygren 
vann stod for tanken att Faith and Order-konferensen skulle hallas i Lundi 
augusti 1952. Vidare gavs Faith and Order-kommissionen okat ansvar for 
den fortsatta reflektionen om Kyrkornas Varldsrads ecklesiologiska status. 133 

Faith and Order's arbetsutskott sammantradde efter Centralkommitténs 
overlaggningar. Fylliga redovisningar gavs av det pagaende arbetet i olika 
studiekommissioner. Infor den kommande varldskonferensen agnades aven 
uppmarksamhet at hur kontakterna kunde breddas med Moskvapatriarka
tet.I34 

Ater i Sverige drags Yngve Brilioths namn under hosten 1949 in i diskus
sionen om vern som skulle eftertrada Erling Eidem som ny arkebiskop. 135 

Brilioth blev utnamnd den 24 februari 1950 och tilltrade sin nya tjanst i 

130 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 27 december 1949, dar Brilioth foreslar att Berggrav skall eftertrada Eidem som 
president for Kyrkornas Varldsrad. 
131 Se vidare Schj0rring et al., 1997, 421-429. Nar Nygren aret efter generalforsamlingen i 
Amsterdam eftertradde Edvard Rodhe som biskop av Lund overtog han aven ordforande
skapet for LVF:s svenska sektion. 
132 Minutes and Reports from the Second Meeting ofWCC Central Assembly, Chichester, Great 
Britain, 9-15]uly 1949 (1949). Se aven Brilioth 1949a, 108, ULA. E. Eidems arkiv, C 
1:107. Y. Brilioth tillE. Eidem, 29 juli 1949. I samband med sammantradet i Chichester 
besokte Brilioth aven biskop Headlam och Harold Fendick i Gloucester. Se darom UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 22 juli 1949. 
133 Brilioth 1949a, 111-112. Se aven WCCA. General Secretariat. General Correspondence. 
S.C. Neill till Y. Brilioth, 4 oktober 1949, och Y. Brilioth till S.C. Neill, 27 december 1949. 
134 WCCA. 23.04-020. Faith and Order. Y. Brilioth till O. Tomkins, 14 oktober 1949, 
O. Tomkins till Y. Brilioth 17 oktober 1949, Y. Brilioth till O. Tomkins, 24 oktober 1949, 
O. Tomkins till Y. Brilioth, 16 november 1949, Y. Brilioth till O. Tomkins, 28 november 
1949, O. Tomkins till Y. Brilioth, 2 december 1949, Y. Brilioth till O. Tomkins, 7 december 
1949, O. Tomkins till Y. Brilioth, 9 december 1949, Y. Brilioth till O. Tomkins, 22 januari 
1950, O. Tomkins till Y. Brilioth, 26 januari 1950, Y. Brilioth till O. Tomkins, 5 februari 
1950, och Y. Brilioth till O. Tomkins, 20 mars 1950, dar Brilioth bl.a. uttalar sin uppskatt
ning av Alexander Schmemann. 
135 Se nasta sida. 
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maj. 136 Darmed fick han okat ansvar ocksa for Svenska kyrkans internatio
nella relationer. Han blev ordforande i Svenska Kyrkans Missionsstyrelse 
och eftertradde Eidem i ledningen for Svenska Ekumeniska Namnden. 137 

For Brilioth gallde den ekumeniska huvudfragan forberedelserna for 
Faith and Order's tredje varldskonferens i Lund i augusti 1952. 1 september 
1950 ledde han ett nytt sammantrade med Faith and Order's exekutivkom
mitté i Bièvres i Frankrike. 138 Forberedelserna fortsatte nar Oliver Tomkins 
aret darpa besokte Lund for att orientera sig om vad som gjorts lokalt. 1 
samband darmed fick han ocksa delta nar Algot Anderberg och Yngve Rud
berg biskopsvigdes for Visby respektive Skara stift. 139 

135 Bade Geoffrey Fisher och George Bell skrev mycket uppskattande brev till Eidem i sam
band med dennes avgang fran sin tjanst. Samtidigt uttalade de sitt fortroende for Brilioth 
som Eidems eftertradare. Se ULA. Eidems arkiv, C Il:28. G. Fisher tillE. Eidem, 20 mars 
1950, och E. Eidem till G. Fisher, 28 mars 1950, samt G. Bell till E. Eidem, 17 april 1950, 
och E. Eidem till G. Bell, 23 maj 1950, med skrivelse till Central Committee of the World 
Council of Churches, som bilaga. - Eivind Berggrav eftertradde Erling Eidem pa dennes 
plats i Kyrkornas Varldsclds presidentkollegium. Yngve Brilioth intog Berggravs plats i cen
tralkommitténs arbetsutskott. 
136 Om arkebiskopsvalet och Brilioths utnamning, se Strandberg 1997, 255.- Enligt dom
prost Nils Johanssons postumt utgivna minnesanteckningar, Svensk Pastoraltidkrift, (43), 
2001, 91-92, skall davarande ecklesiastikminster JosefWeijne ha anfortrott Torsten Ysan
der, som S.tt forsta forslagsrum, att GustafV forordat Yngve Brilioth, darfor att han var 
bunden av ett lofte till sin drottning Victoria, som avled 1930, att om nagon av Nathan 
Soderbloms svarsoner kom pa forslag till arkebiskop, skulle denne utnamnas. Oloph Bexell 
har dragit min uppmarksamhet till dokumentet. 
137 SEN:s arkiv, 629 A:3. Svenska Ekumeniska Namndens protokoll, 1 november 1950, dar 
aven fclgan om den nya Mariadogmen uppmarksammades. - Som ordforande i Svenska 
Ekumeniska Namnden var Yngve Brilioth vard i borjan av 1952 for Visser't Hoofts forsta 
besok i Sverige som Kyrkornas Varldsrads generalsekreterare. Se darom WCCA. General 
Secretariat. General Correspondence. W.A. Visser't Hooft till Y. Brilioth, 2 november 1951, 
och Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 14 januari 1951, och korrespondensen om Visser't 
Hoofts program i Sverige i NEI, E 1:13. Svensk korrespondens 1951. 
138 WCCA. 23.04-020. Faith and Order. Y. Brilioth till O. Tomkins, 7 augusti 1950. 
139 WCCA. 23.04-020. Faith and Order. Memo concerning Bishops Consecration, 27 May 
1951. - Denna biskopsvigning fick ett principiellt intressant inslag, da Brilioth inbjod de 
tva svenska "missionsbiskoparna" Johannes Sandegren och Erik Sundgren att assistera. Se 
Biskopsmotets arkiv. Y. Brilioths rundbrev, nr 12,21 april1951.- I sina samtal med Oliver 
Tomkins fick Yngve Brilioth ocksa ta stallning till ett nyrt ekumeniskt problem. Faith and 
Order's direktor hade redan tidigare orienterat Brilioth om anglo-katolska stravanden att 
skapa en internationell "Catholic Association", som Gunnar Rosendal var helhjartat engage
rad i. Varken Tomkins elier Brilioth fann sarskilda skal for en sadan sammanslutning, efter
som de visste att Faith and Order redan fran starten var oppen ocksa for mer hogkyrkliga 
bidrag. Inte desto mindre fordes de anglo-katolska samordningsstravandena vidare med 
Michael Bruce som koordinator. Denne var sjalv angelagen om attin te driva nagon isolatio
nistisk linje i forhallande till Faith and Order. leke forty arrangerade International League 
for the Apostolic Faith and Order en konferens pa Laurentie-stiftelsen i Lund nagra dagar 
fore Faith and Order's tredje varldskonferens. Om The International League for the Aposto
lic Faith and Order, se hl. a. WCCA. 23.04-020. Faith and Order. O. Tomkins till 
Y. Brilioth, 25 oktober 1951, dar Tomkins understryker a tt enligt Bruce var avsikten med 
motet alls ej att skapa nagon motrorelse mot Faith and Order. - Gunnar Rosendal berorde 
in te hithotande fragor i sin korrespondens med Yngve Brilioth. 
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Med ranke pa vikten av att halla samman planeringen for Faith and 
Order's varldskonferens och Kyrkornas Varldsrads andra generalforsamling 
deltog Yngve Brilioth aven i Centralkommitténs augustisammantrade 1951 
i Rolle i Schweiz. Dessa overlaggningar farde vidare den ecklesiologiska 
reflektionen inom rader genom att sarskilt bearbeta synen pa kyrkans kal
lelse till bade mission och enhet. 140 

1 Rolle preciserades planerna infor den kommande generalforsamlingen, 
som tidfastes till augusti 1954 i Evanston, USA. Det gjorde det mojligt for 
Brilioth att ga med pa att Faith and Order-kommissionen skulle bara 
huvudansvaret for forberedelserna for den kyrkoteologiska sektionen vid 
den an dra generalforsamlingen, vars tema skulle vara jesus Kristus- Viirldens 
Hopp. 141 En tillkommande uppgift for dess sekretariat i Genève blev att 
registrera utvecklingen i regionala kyrkounionsstravanden. 142 

Yngve Brilioth i Lund 1952 
1 mer linjerat ekumenisk historiografi brukar Faith and Order-konferensen 
i Lund i augusti 1952 karaktariseras som framgangsrik, darfor att Anders 
Nygren fick gehor for sin pladering for ett sammanhallet, kristocentriskt 
orienterat satt att arbeta med kyrkoteologin. Vidare brukar Faith and 
Order-konferensen i Lund ses som hojdpunkten i Yngve Briliohs karriar 
som internationell kyrkoledare. 143 Han sjalv sag tingen delvis annorlunda. 

140 Minutes and &ports of the Fourth Meeting of the Cenral Committee, 4-11 August 1951, 
Rolle, Schwitzerland (1951), 15-18.- Se Rolle-dokumentet i Kristen Gemenskap (24) 1951, 
175-180.- Det ar inte utan intresse att Yngve Brilioth behandlat detta tema redan i gemen
samma studiedagar for Svenska Kyrkans Mission och Nordiska Ekumeniska lnstitutet i 
oktober 1950. Se NEI, svensk korrespondens, E 1:12 1950. H. Johansson till Y. Brilioth, 29 
september 1950, och Y. Brilioth till H. Johansson, 5 oktober 1950, och Brilioth 1950e. 
141 Se vidare Minutes ... Rolle 1951, 15-18. 
142 Brilioth 1952a, 19.- En sarskild konsultation for foretradare for kyrkor som var engage
rade i regionala enhetsstravanden halls ocksa pa Laurentie-stiftelsen efter sjalva Faith and 
Order-konferensen. Se Hebert 1953, 123-128. - Nar Oliver Tomkins kallades att efter 
konferensen i Lund bli rektor for Lincoln Theological Seminary foreslogs den arnerikanske 
metodisten Robert Nelson att bli ny direktor for Faith and Order. - 1 slutskedet av forbere
delserna for Faith and Order-konferensen i Lund engagerades Yngve Brilioth av den svenska 
ambassaden i Budapest till forman for overlevande judar som levde under hot om deporte
ring. Han aktualiserade fragan i brev till Visser't Hooft och vissa malinriktade insatser gjor
des fran Genève. Vid besok i Budapest avstod KVR:s representant, D. Micheli, dock fran a tt 
kontakta den svenska ambassaden. Se vidare WCCA. General Secretariat. General Cor
respondence. Y. Brilioth till J. Mackie, 24 mars 1952, J. Mackie till Y. Brilioth, 2 april1952, 
och D. Micheli till Y. Brilioth, 7 juli 1952. 
143 Se t.ex. Handspicker 1970, 147, och Persenius 1987, 252-255 och 262-263. Brilioths 
nara medarbetare OliverTomkins har karaktariserat hans insats i Lund pa foljande satt: "He 
presided in the scene of his own early triumphs as a theologian, a prophet with honour in 
his own country." Tomkins 1959, 378. 
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Som ordforande for Faith and Order var Brilioth framst intresserad av 
hur konferensen i Lund skulle forhalla sig till den andra varldskonferensen 
for Faith and Order i Edinburgh 1937. Darfor var han angelagen om att 
alla tre studiekommissionernas resultat skulle komma till sin ratt. Han for
utsatte ocksa att den nya fragan om icke-teologiska skal for kyrkosplittring 
skulle beaktas i diskussionen. 144 

Numerart sett var Faith and Order-konferensen i Lund mindre an clet 
kyrkoteologiska stormotet i Edinburgh femton ar tidigare, aven om antalet 
representerade kyrkor var storre. Moskvapatriarkatet svek dock Brilioths 
och Tomkins forvantningar. Daremot deltog romersk-katolska observatorer 
for forsta g.ingen i ett arrangemang inom den organiserade ekumeniska 
rorelsen. 145 

Efter oppningsgudstjansten, da den anglikanske biskopen de Mel fran Sri 
Lanka predikade, introducerade Yngve Brilioth konferensdeltagarna i deras 
uppgifter. Han inledde sin Presidential Address med en magistral personhis
torisk exposé over Faith and Order's dittillsvarande utveckling. Han drog 
linjen fran Charles Brents visioner under varldsmissionskonferensen i Edin
burgh 1910 till den pagaende integrationen av den kyr koteologiska rorelsen 
i Kyrkornas Varldsrad. Han gav konturskarpa karaktaristiker av Faith and 
Order's tidigare konferenser och uttryckte sin uppskattning av den kon
struktiva roll som Visser't Hooft spelat for den kyrkoekumeniska rorelsens 
pagaende inordning i Kyrkornas Varldsrad. Nar Brilioth riktade blicken 
framat lade han vikt vid clet ansvar som Faith and Order iklatt sig for clet 
ecklesiologiska arbetet under den kommande andra generalforsamlingen i 
Evanston 1954.146 

Brilioths inledande anforande gjorde intryck. Hans telogiskt mest full
lodiga bidrag var emellertid den predikan som han holl i den offentliga 
aftongudstjansten under den andra konferenssondagen. Dar tillampade han 
sin mer historiskt orienterade forstaelse av ternat Kristus och Hans Kyrka. 
Som text for sin predikan hade han valt Efesierbrevets bild av den ned
brutna skiljemuren mellan judar och hedningar (Ef. 2:11-22). 

Yngve Brilioth tecknade nara nog i eldskrift Paulus overvaldigande er
farenhet av hur Kristi forsoningsdod for alla brutit ned gransen mellan Gud 
och manniska och mellan Gamla Testarnentets utkorade Gudsfolk och fol
ken i oikoumene, den omgivande bebodda varlden. Mot denna bakgrund 
framstallde han i skarp relief den kristna splittringens skandal. Brilioth 
nojde sig inte med att beskriva splittringen mellan samfunden. Han frarn
holl aven den klyfta som rader mellan dem i ansvarig ledning inom olika 
kyrkor och deras kyrkomedlemmar som foredrar att ga sina egna vagar. Han 

144 Brilioth 1953a, 99-104. 
145 Brilioth 1953a, 104-105. 
146 Brilioth 1953a, 97-107. 
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menade att aven sadan splittring ar ett allvarligt sar i Kristi Kyrka. Kraftfullt 
bekande Brilioth sin tro att splittringen kyrkor och manniskor emellan kan 
overbryggas, nar evangelium far komma till sin ratt och ta den institutio
nella kyrkan i sin tjanst. 147 

Brilioths sista stara framtradande var hans avskedsord under motets sista 
session. Han tackade for de reslutat som natts, inte minst vad gallde slutjus
teringen av konstitutionen for Faith and Order som en del av Kyrkornas 
Varldsrad. Pa nytt understrôk han allvaret i de uppgifter som rorelsen atagit 
sig i forberedelserna for den kommande generalforsamlingen i Evanston. 148 

Till Evanston 1954 via Lucknow 1953 
Visser't Hooft var mycket nojd med Faith and Order-konferensen i Lund 
och han var angelagen a tt Yngve Brilioth skulle redovisa resultaten fran 
Lund vid kommande sammantrade med Centralkommittén. Det skulle aga 
rum i Lucknow i narra Indien i borjan av januari 1953. 149 

Detta stallde Brilioth i en besvarlig pliktkollision. Han hade redan plane
rat in prastmote for arkestiftet i borjan av juli 1953 och forvantade sig 
allmant kyrkomôte senare under aret. 150 Det stod han motte fran sina 
ambetsbroder i biskopskollegiet och fran Svenska Kyrkans Mission over
tygade honom dock om det berattigade i a tt genomfora det forsta kyr ko
besoket i Tredje varlden av en svensk arkebiskop. 151 

Brilioths lndienresa blev bade kravande och berikande. Centralkommit
téns mote i Lucknow hade foregatts av en studiekonferens for asiatiska 

147 Brilioth 1953b, 288-294. Se aven idem 1952e, och idem 1952f. Redan i sitt foredrag om 
kristen enhet i Stora Tuna, 2 juli 1923, krlot Brilioth an till tanken pa den nedbrutna 
skiljemuren. Se idem 1924c, 114-116. 
148 Brilioths tal vid konferensens avslutning 1953c, 314-315. 
149 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Visser't Hooft till Y. Brili
oth, 12 september och 22 oktober 1952. 
150 Se Biskopsmotets arkiv. Y. Brilioths rundbrev, nr 21, 13 mars 1952, och nr 28, 
17 oktober 1952. 
151 Se sarskilt VLA. E. Malmestroms arkiv F 1:1. Korrespondens med arkebiskopen. 
E. Malmestrom till Y. Brilioth, 18 mars 1952, och Biskopsmotets arkiv. IV:a. 3:b Bilagor 
och svar till Brilioths rundbrev, 1950-1958. G. Hultgren till Y. Brilioth, 31 mars 1952. 
Y. Brilioths rundbrev nr 31, 18 december 1952, UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 23 december 1953, och LPL. George Bell's Papers, vol. 228. 
Y. Brilioth till G. Bell, 14 oktober 1952.- Brilioths resa till Indien, som inbegrep besok i 
Tamilnadu, stoddes ekonomiskt av Svenska Kyrkans Mission. Se SKMA. SKM:s styrelse
protokoll, 28 oktober och 4 december 1952, med bilaga 449. Draft Tour Programme for 
His Grace the Archbishop of Sweden, Dr. Y. Brilioth, for January 1953. Resan ar val doku
menterad. Ingrid Schaar har orienterat om forekomsten av Yngve Brilioths resedagbok. 
Brilioths rapport till Missionsstyrelsen ar tillganglig i SKMA, som bilaga 6 till SKM:s styrel
seprotokoll, 19 februari 1953.- En kopia av denna rapport finns i VLA. E. Malmestroms 
arkiv, F 1:1. Korrespondens med arkebiskopen. Se aven UUB. SEN:s samling 629 A:3. 
Svenska Ekumeniska Namndens protokoll, 3 mars 1953. - Dagens Nyheter, 28 januari 
1953, noterade Brilioths sammantraffande med Nehru. 
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kristna teologer. Darfor var antalet asiatiska gaster patagligt manga. En 
huvudfraga gallde det kristna bidraget till nationsbyggandet i det efterkolo
niala Asien. Sammantradet kunde naturligtvis ej ga fritt fran stallnings
taganden i aktuella politiska konfliktfragor. Det gallde framst den storinter
nationella kris som lett till en delning av Korea. Oroande rapporter kom 
fran Sydafrika, dar den nya apartheidpolitiken drastiskt paverkade kyrkans 
mojligheter till fortsatt insats pa skolomradet. En hojdpunkt under Cen
tralkommitténs sammantrade i Lucknow var premiarminister Jawaharlal 
Nehrus besok. 

Brilioth sjalv var forhallandevis summarisk i sina kommentarer till motet 
i Lucknow. Han registrerade uppmarksamt det anforande som Dr Radha
krishnan hallit. Brilioth fann det vara av stort intresse att genom det motet 
"konfronteras med den hogtstaende hinduismens syn pa kristendom och 
mission".152 Han namnde inte Nehrus besok men val den mottagning som 
guvernoren av Lucknow arrangerat. 

Yngve Brilioth var mer utforlig i sina kommentarer om Nehru, nar han 
gick vidare och beskrev sitt personliga mote med premiarministern i New 
Delhi. Vid detta sammantraffande hade Brilioth framhallit att den kristna 
missionen ar ett viktigt sammanhallande band mellan Indien och Sverige. 
Nehru sjalv hade val inte blivit riktigt overtygad. Daremot motte den 
svenske arkebiskopen storre gensvar fran Mrs Vijaya Lakshmi Pandit, som 
deltog i samtalet. Hon var Nehrus syster. Likt sin bror hade hon varit aktiv 
i den antikoloniala kampen. Darefter hade hon gjort karriar som diplomat. 
Hon skulle just atervanda till New York for att tilltrada som ordforande i 
FN:s generalforsamling. Hon var erkannsam i fraga om missionens huma
nitara och pedagogiska insatser. 

Brilioths besok i Sydindien infoll nar fragan om den lutherska kyrkans 
framtidsvag i Indien stad overst pa dagordningen. Alternativen for de luth
erska kyrkorna i Sydindien var att antingen satsa pa den vidare regionala 
kyrkounionen, som inaugurerats samma ar som Indien blev sjalvstandigt, 
elier att knytas fastare samman inom den all-indiska lutherska kyrkofedera
tionen, som Tamulkyrkans biskop Johannes Sandegren varit med om att 
skissera. 

Brilioth ville se sjalv och gora sin egen bedomning. Han fann att Tamul
kyrkan var delad generationsvis i fraga om ekumeniken. Aldre praster fore
drag den storre lutherska kyrkofederationen. Y ngre praster daremot stad 
inte frammande for att ga in i den vidare regionala kyrkoenheten. Nar Bri
lioth sjalv vagde samman sina intryck och erfarenheter gav han narmast 
forord fôr att Tamulkyrkan skulle ga in i Church of South India. Som Faith 
and Order-man stod Brilioth rent principiellt reserverad till forsok till fede
rativa losningar av kristna enhetsfragor. Han hade ocksa ett mycket positivt 

152 Har och i det foljande bygger jag pa Brilioths rappon till SKM. 
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intryck av United Theological College i Bangalore och dess rektor Russel 
Chandran. Det gjorde att han forordade prastutbildning i ekumenisk miljo 
i Bangalore. 153 

1 juni 1953 sammantraffade den svenske arkebiskopen a.ter med premiar
minister Nehru. De blev bada hedersdoktorer vid universitetet i Cam
bridge. Under denna Englandsresa overlade han ocksa med Oliver Tomkins 
om forberedelsearbetet for den kyrkoteologiska sektionen i Evanston. 1 
februari 1954 deltog han i sammantrade med Centralkommitténs arbetsut
skott i Konigstein, dar han dels aterknot kontakten med Otto Dibelius, 
som nu var biskop av Brandenburg, dels tog del av Leslie Cooke's forslag 
om Kyrkornas Varldsrads framtida struktur. 154 Han hade redan tidigare 
foreslagit att FN:s nye generalsekreterare Dag Hammarskjold skulle inbju
das att tala till generalforsamlingen i Evanston. 155 

Yngve Brilioth i Evanston 1954 
1 augusti 1954 fick Yngve Brilioth - som sina tva foretradare - tillfalle att 
besoka USA. Fore generalforsamlingen besokte den svenske arkebiskopen 
Augustanasynoden. Tiden var begransad och besoket koncentrerades till 
Rock Island och Minneapolis. Brilioth uppskattade inte minst det valkom
nande som Soderblomkannaren Conrad Bergendorffbjod pa under besoket 
vid den svensk-amerikanska synodens prastseminarium i Rock Island.156 

Hojdpunkten under besoket hos de svensk-amerikanska lutheranerna var 
en hogtidsgudstjanst i lmmanuel's Church i Chicago. Under den mottag
ning som foljde sjalva gudstjansten betonade Brilioth onskvardheten av "en 
narmare forbindelse mellan Augustana och den svenska kyrkan". Han skis
serade ocksa ramarna for ett konkret utbytesprogram. 157 

153 Persenius har bade i sin avhandling fran 1987 och i O. Bexell (utg.) 1997 forbigatt 
Brilioths resa till Indien. 
154 Brilioth 1954a. 
155 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 16 januari 1954. KB. D. Hammarskjolds brevsamling. Y. Brilioth till D. Hammar
skjold, 20 mars 1954, och D. Hammarskjold till Y. Brilioth, 29 april1954.- lnfi:ir general
fi:irsamlingen i Edinburgh deltog Brilioth ocksa i Nordiska Ekumeniska lnstitutets forsta 
sammandrag med delegater fran de nordiska landerna. Se darom NEI. E 1:15. Svensk kor
respondens, 1953-1954. H. Johansson till Y. Brilioth, 9 och 23 februari, 6 och 29 mars 
1954, och Lindstam 1954. 
156 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 49, 28 september 1954.- Se aven UUB. A. Runestams 
brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 18 september 1954, dar Brilioth framh:lller att 
ledarna for Augustanasynoden pa ett oberattigat satt hi:ill nere Bergendorff och att Brilioth 
och F.C. Fry lyckats engagera honom som "consultant" i Evanston. 
157 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 49 1954, 28 september 1954.-1 detta stycke forde han 
vidare tidigare forslag av Bo Giertz och Arvid Runestam. Se vidare BMA. Biskopsmi:itets 
protokoll, 21-22 april och 4 september 1953, med B. Giertz rapport fran en studieresa i 
USA som bilaga. 
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Under generalforsamlingens andra arbetsdag, den 17 augusti, introduce
rade Yngve Brilioth arbetet i den kyrkoteologiska sektionen. 158 Oliver Tom
kins presenterade den kyrkoekumeniska utvecklingen efter Amsterdam 
1948. Darefter foljde inlagg av Anders Nygren, indiern V.C. Devadut och 
den rysk-ortodoxe exilteologen G. Florovsky- innan sektionsarbete fordes 
vidare i mindre grupper. 

Den femte konferensdagen var USA:s president generalforsamlingens 
hedersgast. Tidigare samma dag hade han blivit hedersdoktor vid Evanston
universitetet. Ordforande for sessionen da Eisenhower talade var Geoffrey 
Fisher. Eivind Berggrav holl den avslutande aftonbonen. 159 For Brilioth var 
Dag Hammarskjolds besok foljande dag av storsta vikt. 

Yngve Brilioth ledde denna session och fick till generalforsamlingen 
introducera Dag Hammarskjold, sin medarbetare fran det ekumeniska stor
motet i Stockholm nara trettio ar tidigare. 1 sitt anforande infor general
forsamlingen inbjod Hammarskjold varldens kyrkor att samverka med 
Forenta Nationerna i stravan efter nationellt oberoende och utjamning 
inom och mellan stater. Uppgiften var flerdimensionell. Den omfattade 
ekonomiskt stod till "underutvecklade lander" och arbete for en internatio
nell rattsordning, som framjade utveckling och undanrojde risken for revo
lutioner. Uppgiften kravde vidare befastandet av grundlaggande varden som 
sanning och rattvisa. Hammarskjold understrok att kyrkorna med sin rea
listiska antropologi har ett sarskilt uppdrag att ta vara pa landvinningar i 
internationell samverkan och overvinna misslyckanden. Detta innebar sam
tidigt en kallelse till sjalvbesinning ocksa inom kyrkorna. Hammarskjold 
konkretiserade sin utmaning till den ekumeniska forsamlingen genom att 
antyda sin egen forstielse av det kristna korset: 

The Cross, although it is the unique fact on which Christian churches base 
their hope, should not separate those of the Christian faith from others, but 
should instead be that element in their lives which enables them to stretch out 
their hands to peoples of other faiths in the feeling of universal brotherhood 
which we hope one day to see reflected in a world of nations truly united.160 

Sessionen avslutades med aftonbon av den vastindiske metodisten Philip 
Potter, som nara tjugo ar senare skulle bli Kyrkornas Varldsrads general
sekreterare. 

Liksom i Amsterdam var sektionsarbetet ett avgorande inslag un der gene
ralforsamlingen i Evanston. Som ordforande for sektion ett styrde Yngve 
Brilioth den kyrkoteologiska diskussionen igenom fragestallningar som ails 
inte var helt latta att hantera. En gallde den ekumeniska metodfragan, som 

158 I Svenska kyrkans delegation marktes tv3. nya, namligen fru Margit Lindstrom, Lunds
berg, och professor GustafWingren, Lund. 
159 The Evanston Report 1955, 38-39. 
160 The Evanston Report 1955,40-41. 
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Anders Nygren energiskt drivit i rent kristologiska termer alltifran general
forsamlingen i Amsterdam och som han pa nytt utvecklat i sitt inlednings
anforande. Gentemot denna renodling sokte andra prova ett vidare trini
tariskt ramverk for kyrkotankandet. 1 denna stravan knots fragan om "var 
enighet i Kristus och oenighet som kyrkor" till konferensens huvudtema 
om clet kristna hoppet. Det gav utrymme for en tydligare markering av 
forhallandet mellan ecklesiologi och synen pa den Helige Andes verk. Med 
sin historiskt orienterade kyrkosyn var Brilioth sjalv inte frammande for en 
sadan breddning av Faith and Order-diskussionen. 161 

Mer intrikata var de meningsbrytningar som kom till uttryck bland de 
ortodoxa medlemmarna av sektion ett. Vissa ortodoxer renodlade sin havd
vunna syn, enligt vilken "den Heliga Ortodoxa Kyrkan foretrader enheten i 
Kristus". Bade Florovsky och den unge Alexander Schmemann avvisade en 
exklusiv tolkning av den ortodoxa traditionen. De forordade vad de i stallet 
kallade ett organiskt satt att se pa kyrkan, som gav utrymme for clet kristna 
hoppet pa ett satt som relativiserade skillnaden mellan olika kyrkotraditio
ner. 162 lnte desto mindre kunde de ortodoxa delegaterna forenas i en 
gemensam deklaration som foredrogs i plenum. 163 

Yngve Brilioth presenterade sektionsrapporten for en forsta allman 
genomgang den 27 augusti. Den vackte intresse och forslag till forbattringar. 
Sarskilt Gustaf Wingren utvecklade sin syn pa nodvandigheten av en 
vidgning av den ekumeniska teologins metodfraga. Andra efterlyste klarare 
skrivningar om kyrkans kallelse till mission och enhet. 1 sitt genmale fram
holl Brilioth att clet var viktigt att lasa den kyrkoteologiska sektionsrappor
ten sarnman med rapporten fran D.T. Niles' sektion om evangelisationen. 164 

Efter den forsta plenardebatten fick sektion ett tillfalle att ater ga igenom 
sin rapport i ljuset av de tillkommande synpunkterna fran plenardebatten. 
Den latt reviderade rapporten presenterades generalforsamlingen den 29 
augusti, da den antogs utan protester. Det var emellertid i anslutning till 
Brilioths presentation av sin sektionsrapport som de ortodoxa delegaterna 
avgav sin deklaration. 165 

Brilioth deltog · ocksa i diskussionen om generalforsamlingens samlade 
budskap och i behandlingen av forslag till Kyrkornas Varldsrads nya struk
tur. Han hade inget emot att clet integrerade Faith and Orcier inordnades i 
den forsta programenheten tillsammans med den socialetiska avdelningen 
och avdelningen for evangelisation. Daremot vidholl han - mot den sam
lade majoriteten - sitt forord fran Lucknow for mojligheten till omval av 
radets presidenter och av ordforanden i Centralkommittén. Han hade garna 

161 WCCA. Faith and Order, 42. Minnesanteckningar fran sektionsarbetet. 
162 Ibid. 
163 The Evanston Report 1955, 65.- Se aven Ehrenstrom i Kristen Gemenskap (27) 1954. 
164 The Evanston Report 1955, 92-95. 
165 Sektionsrapporten aterges i The Evanston Report 1955, 82-91. 
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sert art George Bell fàtt forlangt forordnande i ledningen for Central Com
mittee.166 

Brilioth deltog aven i der sammantrade med den nya Centralkommittén 
som foljde omedelbart efter generalforsamlingen i Evanston. 167 Av olika 
skal skulle der motet komma art bli hans sista framtradande i ett storre 
ekumeniskt sammanhang. 168 Innan han lamnade USA var han Dag Ham
marskjolds gast i FN:s hogkvarter i New York. 169 

Yngve Brilioths sista storre framtradande pa nordisk niva var som en 
av hedersgasterna vid Finska kyrkans 800-arsjubiléum i maj 1955. Han 
predikade vid den inledande vespern den 18 maj. 1 hogtidsgudstjansten 
pafoljande dag assisterade han arkebiskop Salomies under gudstjanstens 
avslutning. Under den darpa foljande "riksfesten" inledde han raden av 
halsningar fran de representerade systerkyrkorna. 

Saval i sin inledande predikan som i talet under festen visade Brilioth art 
han var medeltidsforskaren pa den svenska arkebiskopsstolen. Med snabba 
valformulerade antydningar sammanfattade han Sveriges och Finlands sam
manvavda historia fran den engelske biskop Henriks dagar. Han betonade 
styrkan i de tva landernas gemensamma andliga arv och han framholl vad 
den svenska kyrkan fàtt fran sin finska systerkyrka. Han drojde i tacksamhet 
infor minnet av Henricus Caroli pa drottning Margaretas tid, hans fin
landssvenske foretradare i Uppsala. Nar han gick vidare understrok han art 
"Franzéns och Runebergs psalmer aro oss lika fortrogna som Wallins."170 

166 The Evanston Report 1955, 73 och 212-214.- Otto Dibelius valdes som en av de nya 
presidenterna. Den amerikanske lutheranen F.C. Fry efterrradde Bell som ordforande i cen
tralkommittén. 
167 Minutes of the Seventh Meeting of the Central Committee, Evanston, 27 and 31 August, 1-
2 September 1954 (1954). 
168 Brilioth deltog i den nya exekutivkommitténs sammantrade i Bossey i januari 1955 men 
maste avsra fran centralkommitténs sammantrade i Davos i augusti samma ar. Han ersattes 
av Arvid Runestam. 
169 KB. D. Hammarskjolds brevsamling. Y. Brilioth till D. Hammarskjold, 13 augusti 1954 
och 25 juni 1956. Av det senaste av dessa brev framgar att Yngve Brilioth blivit ombedd att 
infor Lutherska Varldsforbundets tredje generalforsamling i Minneapolis, 15-25 augusti 
1957, soka intressera Dag Hammarskjold for att aven medverka i denna generalforsamling. 
FN:s generalsekreterare hade ej mojlighet att villfara denna Brilioths hemstallan. -Yngve 
Brilioth fortsatte som Faith and Order's president till varen 1956. Vid sitt sammantrade i 
Budapest, dar John Cullberg var Brilioths stallforetradare, registrerade centralkommittén 
med beklagande Brilioths beslut att Jamna platsen som Faith and Order's president. Nar 
kommittén mottog Robert Nelsons rapport lat man protokollera: "Archbishop Brilioth had 
served the Faith and Order movement for a long period and with great wisdom, ability and 
Christian Spirit. His resignation for reasons of health would be severe! y felt in the Faith and 
Order Commission and in the whole Council." Se Minutes of the Ninth Meeting of the 
Central Committee, 28 ]uly-5 August 1956, Budapest, Hungary (1956), 18. 
170 LSB. H. Tigerstroms arkiv. Y. Brilioths predikan vid vesper den 18 maj 1955. Se aven 
referat i Hufoudstadsbladet, 21 maj 1955.- Om Henricus Caroli, se Brilioth 1941a, 285-
287. 
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KAPITEL 11 

Ârkebiskop i brytningstid 

Ârkebiskop Brilioths m<llskrivning 
Yngve Brilioth tilltradde som Svenska kyrkans arkebiskop, nar riksdagens 
och regeringens nya kyrkopolitiska initiativ fran de forsta aren efter kriget 
borjade go ra utslag. Pa departementsniva vidarebehandlades fragan om nytt 
prastlonesystem for slutgiltigt beslut av varriksdagen 1951, utan fornyat 
horande av kyrkomotet. I april 1950 hade det konsultativa statsradet Nils 
Quensel kallat sakkunniga att utreda den med prastlonesystemet nara sam
manhangande fragan om den kyrkliga indelningen och den forsamlings
prasterliga organisationen inom Svenska kyrkan. 1 Under hosten 1950 pre
senterade 1948 ars utredning sitt betankande om kvinnas behorighet till 
kyrkliga ambeten och tjanster. Dess majoritet forordade prastvigning av 
kvinnor. Under 1950 inleddes forsoksverksamhet med nioarig enhetsskola 
och nya bestammelser for den kommunala skolstyrelsens sammansattning 
och kompetens. Aret darpa tradde en ny religionsfrihetslag i kraft, sedan de 
delar darav som berorde gallande kyrkolag varit foremal for kyrkomotets 
yttrande. 

Nar arkebiskop Brilioth skrev si tt Herdabrev till Uppsala arkestift var han 
inte lika orolig som tidigare for att ingrepp skulle goras i den kyrkliga orga
nisationen. Det var i november 1946 som han skrev forordet till den andra 
upplagan av Svensk kyrkokunskap. 2 I stallet formulerade han nu sin malsatt
ning med hansyn till foreslagna och forvantade forandringar av den inom
kyrkliga ordningen och av Svenska kyrkans stallning i samhallet. 

Efter en kort sjalvbiografisk inledning, dar Yngve Brilioth grep tillbaka pa 
tidigare erfarenheter fran Uppsala och sin arbetsgemenskap med Nathan 

1 Kammarradet Schalling fick i uppdrag att leda denna utredning. Som dess prasterliga 
ledamoter kallades Gunnar Hultgren och Ivar Hylander. Den sistnamnde hade i uppgift att 
i sin avhandling till prastmotet i Vaxjo stift 1953 behandla den kyrkliga indelningen i stiftet. 
2 Om framvaxten av Herdabrev till Uppsala iirkestift, se Brilioths brev till sin nya sekreterare 
i Uppsala, Eva Zethelius-Lindahl, som bitradde vid renskrivningen av manuskriptet. 
E. Zethelius-Lindahls arkiv. Y. Brilioth tillE. Zethelius-Lindahl, 7, 8, 10, 11, 12, 14 och 
16 juli 1950. Eva Zethelius-Lindahl har vanligen l:ltit mig fà ta del av denna brevvaxling. 
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Soderblom, 3 utvecklade han sin samhallsanalys. Han tecknade en mycket 
mork bild av sin samtids brustna kultur och illustrerade sitt framlingskap 
infor aktuella tendenser i den moderna skonlitteraturen. Han berorde aven 
den diskussion som foljt Ingemar Hedenius filosofiska religionskritik i Tro 
och vetande fran 1949.4 

1 sitt herdabrev till arkestiftet har Brilioths bild av en brusten kultur 
fordjupats av ett sarskilt skal. Hans framstallning rojer hur han tagit till vara 
perspektiven fran Kyrkornas Varldsrads generalforsamling och dess tema 
om "Mansklighetens kaos och Guds varldsplan". Han talade ocksa om den 
efterkristna manniskan och er kan de "att den gamla gransen mellan hem
kyrka och missionsomrade, mellan kristenhet och hednaland haller pa att 
genombrytas". 5 

Nar Brilioth gick vidare i sin omvarldsanalys och kommenterade det nya 
kyrkopolitiska laget, inledde han med a tt framhava den "omvalvning av 
stora matt" som forestod i samband med den aviserade storkommunrefor
men och den forvantade revisionen av den havdvunna kyrkliga indel
ningen. 6 Han gick vidare och konstaterade att pagaende forandringar pa 
skolans omrade skulle "oka den yttre distansen mellan kyrka och skolà'J 
Han erkande dock med tillfredsstallelse att undervisning i kristendom 
skulle meddelas i ungefar samma omfattning som tidigare, aven om viss 
inskrankning av timantalet infordes i gymnasiets sista ring. 8 Mest illavars
lande fann han emellertid vara att samtidigt som klyftan mellan kyrka och 
folk alltmer vidgats, vilket legalt skulle komma att bekraftas av den forvan
tade religionsfrihetslagen, har pagaende forandringar av kyrkans forvaltning 
medfort en okad bundenhet vid den statliga organisationen, aven om denna 
blivit i princip sekular.9 

1 denna kyrkliga brytningstid forcle arkebiskop Brilioth vidare sin ekume
niskt medvetna syn pa Svenska kyrkan som en del av den allmanneliga 

3 Brilioth 1950c, 17-28. 
4 Brilioth 1950c, 31--49, med redovisningen av kritiken av den samtida litteraturen, ibid., 
36--39, och avvisandet av varderelativismen, 43--49.- Brilioths kritiska samtidsanalys regist
rerades med intresse i den offentliga diskussionen om hans andra herdabrev. Tidningar som 
Dagem Nyheter och Expressen, som halsat Brilioths utnamning till arkebiskop med respekt
fYlld forvantan, sa fr.a. Barbro Alving i sin intervju i Dagem Nyheter, 25 februari 1950, 
formulerade sig efter herdabrevet mer oppet kritiska. 1 Dagens Nyheters ledare, 21 september 
1950, uppmarksammades framst Brilioths reserverade hallning till kvinnliga praster, vilket 
stallningstagande tidningen fann "lattkopt". 1 Expressen, 24 september 1950, daremot gick 
Ivar Harrie, som kande till Brilioth fran Lund, till frontalattack mot den nye arkebiskopens 
kultursyn. Harrie karaktariserade den som "vanliga klyschor om en brusten kultur". 
5 Se kapitlet "En missionerande kyrka" i Brilioth 1950c, 177-188, med talet om den "efter
kristna manniskan'' och den gemombrutna gransen "mellan kristenhet och hednaland", 
ibid., 177-180. 
6 Brilioth 1950c, 102-105, med cit. fran ibid., 102. 
7 Brilioth 1950c, 106. 
8 Brilioth 1950c, 116--118. 
9 Brilioth 1950c, 110-111. 
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kyrkan. Han antydde det forpliktande arvet fran arkebiskop Stefans och 
Laurentius Petris tid. 10 Mot bakgrund av en sammanfattning av den ekume
niska rorelsens historia manade han till vidgad kristen enhet och okad inom
kyrklig samsyn infor en ny tids utmaningar. 11 Nar han narmare preciserade 
Svenska kyrkans uppgift vidholl han sin medvetna syn pa den religiost 
motiverade folkkyrkan. Till vad han tidigare sagt darom fogade han att aven 
Svenska kyrkan skulle vara en missionerande kyrka. 12 Darmed understrok 
han bade kyrkans och de enskilda lokalforsamlingarnas sjalvstandiga identi
tet i forhallande till det borgerliga samhallets institutioner. Samtidigt kallade 
han forsamlingarna att se sin uppgift i sitt omgivande missionsomrade. 13 

Nar han talade om evangelisation var hans ton tydligt pastoral. 14 

1 sitt herdabrev foregrep Yngve Brilioth salunda den ekumeniska diskus
sionen om kyrkans kallelse till mission och enhet. 15 Detta perspektiv tillam
pade han ocksa nar han berorde den vaxande hogkyrkligheten. Han er
kande dess mojligheter som berikande fornyelserorelse men varnade for 
frestelsen for isolationistisk exklusivitet. Han patalade ocksa risken i ett 
okritiskt beroende av den anglo-katolska rorelsen inom den anglikanska 
kyrkan. 16 

Mot denna bakgrund preciserade Brilioth sin hallning till de nya fragor 
som rests i den brytningstid som Svenska kyrkan stallts i. Han fann laget 
annu inte krava skilsmassa mellan stat och kyrka. Han vadjade dock till 
statsmakten a tt ta hansyn till kyrkans "ofrankomliga krav pa full andlig 
frihet - un der Guds ord". Han konkretiserade vad han avsag i foljande sex 
punkter: i/ att vigseltvanget for forsamlingspraster skulle havas; ii/ att en 
langtgaende liberalisering av abortlagstiftningen skulle motverkas; iii/ att 
skolans kristendomsundervisning skulle vara objektiv i den meningen att 
"kristendomens faktiska verklighet . . . pa ett levande satt bringas till de 
ungas kannedom"; iv/ att forestiende pastoratsreglering i forsta hand skulle 
beakta "den andliga garningens beho v" och att forsamlingarnas sjalvstan
dighet och ratt till regelbunden gudstjanst respekteras; v/ att kyrkan ges 
sanktionsmojlighet mot prast som misskoter sig i sin ambetsforvaltning 
samt vi/ att kyrkomotets kompetens inte begransas. 17 

lnnan den Bohlin-Hallénska utredningen lagt sitt slutbetankande, klar
gjorde Brilioth ocksa sin syn pa fragan om kvinnas behorighet till kyrkliga 
ambeten och tjanster mot bakgrund av vad han tidigare anfort i denna fraga 

10 Brilioth 1950c, 26-27. 
11 Brilioth 1950c, 53-98. 
12 Brilioth 1950c, 65-66 och 177-188, med explicit referens till Billing, ibid., 66. 
13 Brilioth 1950c, 180. 
14 Brilioth 1950c, 182-186. 
15 Se aven Brilioth 1950e. 
16 Brilioth 1950c, 76-83. Med kritik av okritiskt beroende av den anglikanska hogkyrklig
heten, ibid., 80-81. 
17 Brilioth 1950c, 114-121. 
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i Svensk kyrkokunskap. For den nye arkebiskopen var fragan dubbel. For det 
forsta gallde den kvinnors tilltrade till prastambetet, for det andra handlade 
den om vad han kallade ett vidare ambete. Vad gallde den forsta delfragan 
hanvisade Brilioth till de traditionsskal och ekumeniska hansyn som han 
tidigare anfort, nar han avvisat tanken pa kvinnliga praster. Han bitradde 
emellertid ej de aktuella bibelteologiska synpunkter enligt vilka "prastvig
ning av kvinnor skulle strida mot Bibelns klara ord" .18 

For Brilioth var fragan om ett vidare ambete mer angelagen. Som i sitt 
Herdabrev till Viixjo stift forordade han en sadan aktiv lekmannamedverkan 
som vid sidan av redan etablerade tjanster inom diakonin kunde ge kvinnor 
mojlighet till fasta tjanster i kyrkans mangfasetterade verksamhet. 19 

Nar den nye arkebiskopen i ett sarskilt avsnitt om sockenprasterna i arke
stiftet konkretiserade hur han sag Svenska kyrkan som en missionerande 
kyrka i en ny kyrklig brytningstid, manade han sina nya medarbetare att vara 
trogna i tjansten att erbjuda sina forsamlingar ett fullodigt gudstjanstliv: 

Just dar du star, maste ambetet hallas hogt, icke genom klerikala later, utan 
genom en odmjuk, karleksfull, outtrottlig omsorg om kyrkan och gudstjans
ten, om kyrkorummet, om den liturgiska gudstjansten, framfor allt om for
kunnelsen. Det arbete, som nedlagges pa predikan, fàr aldrig avmatas efter de 
vantande ahorarnas antal. Far du icke predika for sa manga andra - du fàr 
alltid predika for dig sjalv. 20 

Medeltidskannaren i Uppsala arkestift 
Som den kyrkoman som mer an nagon annan av sina samtida hade "kon
takt med kyrkans tradition genom seklerna" halsades Yngve Brilioth val
kommen tillbaka till det Uppsala arkestift dar han sjalv en gang tjanat som 
nyprastvigd. Dom prost Algot Anderberg anslog ternat, nar den nye arkebis
kopen tilltradde som preses i sitt tredje domkapitel. 1 sin mycket personligt 
hallna valkomsthalsning tillade Anderberg att hos den nye innehavaren av 
Svenska kyrkans framsta ambete 

har denna tradition formalts med en stark kanning med den innevarande 
dagens situation. Denna levande enhet mellan arv och erfarenhet ar en styrka. 
Vi aro tacksamma for denna tillgang for vart stiftY 

18 Brilioth 1950c, 166-171, med citat fran ibid., 168.- Sedan Brilioth presenterat sina 
synpunkter pa "ett vidare ambete" och narmare utvecklat sin syn pa fragan om kvinnliga 
praster hade hans ambetsuppfattning borjat ifragasattas fran hogkyrkligt hall. Se t.ex. VLA. 
E. Malmestrôms arkiv F 1:1. 1. Hector till E. Malmestrëim, 23 november 1951, med 
1. Hector till Y. Brilioth, 22 november 1951 som kopia. 
19 Brilioth 1950c, 159-166. Se aven idem 1938d, 176-179. 
20 Brilioth 1950c, 125-145. Citat fran ibid., 131. 
21 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1: 241. Uppsala domkapitels protokoll, 3 maj 1950. 
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I sitt herdabrev hade Brilioth understrukit hur "pa en gang upplyftande 
och forodmjukande" det var for honom att tanka tillbaka pa den foregaende 
arkebiskopsserien och att sjalv sd i traditionen fran arkebiskop Stefan. 
Bland sina foregangare framholl han aven Folke Johansson Angel och Nico
laus Ragvaldi, Laurentius Petri och Nathan Soderblom. Han sag fram emot 
att bli alltmer fortrogen med de rika skatter fran kyrkans grundlaggnings
skede som bevarades framst i Upplandsdelen av arkestiftet. Samtidigt 
understrok han vikten av a tt han forvaltade arvet aven fran "den 'vise' 
Bjorn, som kanske nedskrev Halsingelagen". 22 

Det forsta formella arende som Brilioth fick handlagga som si tt nya dom
kapitels preses illustrerade arkestiftets kronologiska samband med den upp
saliensiska kyrkoprovinsen. Den aktuella paragrafen lyder: 

Sedan domkapitlet latit utfora ett av riksheraldikern utarbetat forslag till 
sigill, vilket nara anslôt sig till domkapitelssigillet fran 1278, sa beslôt nu 
domk~pitlet, att sigillet, som nu godkandes, fran och med denna dag, da 
H.H. Arkebiskopen m.m., doktor Yngve Brilioth intradde i sitt hoga ambete, 
skulle komma till anvandning. 23 

Det var inte minst i varden av domkyrkan och under forsamlingsvisitatio
ner som Yngve Brilioth drag nytta av sina insikter i Svenska kyrkans langa 
historia. Inom domkapitlet foljde han fragorna om domkyrkans yttre och 
inre med uppmarksamt in tresse. 24 Redan fran borjan visade han att han 
ville sla vakt om det medeltida arvet i domkyrkans interior. En tidig test
fraga var hur S:t Eriks skrin skulle kunna foras tillbaka till den plats det 
hade fore 1702 och garas mer tillgangligt for kyrkobesokare. I april 1948 
hade stiftssekreterare Olof Alfred Morén, som tidigare varit Brilioths stifts
sekreterare i Vaxjo, vackt forslag i denna riktning. Domkyrkosysslomannen 
Mats Amark hade daremot gjort andra prioriteringar. Darfor beordrade 
domkapitlet i juni 1950 domkyrkosysslomannen att genomfora forflytt
ningen av skrinet i enlighet med ett tidigare presenterat forslag. 25 Nar saken 
inre desto mindre forhalades, engagerades landsantikvarie Nils Sundquist. 
Sedan skrinet pa prov forts tillbaka till sin forra plats bakom hogaltaret, 
aterinvigdes det den 31 maj 1952.26 

Aven darefter fortsatte Brilioth att agna aktiv inrresse at domkyrkans 

22 Brilioth 1950c, 26-28. Han namner aven de rad infor sin prastvigning som han fitt av 
sin prakt-larare [sic] och foretradare Erling Eidem, ibid., 27-28. 
23 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:241. Uppsala arkestifts protokoll, 3 maj 1950. 
24 Forutom i domkapitlets protokoll kan Brilioths engagemang i fraga om Uppsala domkyr
kas restaurering fol jas i ULA. Y. Brilioths arkiv, B Il: 1 a. Korrespondens rorande restaurering 
av domkyrkan. 
25 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:241. Uppsala domkapitels protokoll, 21 juni 
1950. 
26 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:242. Uppsala domkapitels protokoll, 15 maj 1951, 
och ibid., A 1:243. Uppsala domkapitels protokoll, 16 januari och 6 augusti 1952. 
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interior och exterior. 27 Den sista skrivelse som han undertecknade som 
domkapiclets preses var symboliskt nog ett omfattande remissyttrande over 
"foretedda forslag till restaurering av Uppsala domkyrka''. 28 

Mot bakgrund av sina erfarenheter fran Vaxjo lade Brilioth under de 
forsta aren som arkebiskop vikt vid forsamlingsvisitationerna. 29 Ocksa 
under resorna i stiftet tog han tillfallet i akt att lyfta fram stiftets rika arv 
fran medeltiden. 1 en tidig karaktaristik av si tt nya stift fragade han sig "om 
nagon annan provins inom kristenheten kan jamforas med U pp land i fraga 
om rikedom pa medeltida kalkmalningar och traskulptur".30 

Under visitationerna var Yngve Brilioth sjalv aktiv vid besoken ide olika 
skolorna inom den forsamling han besokte. Protokollet fran visitationen av 
Gamla Uppsala forsamling i slutet av mars 1953 aterger hur arkebiskopen i 
sjunde klassen i Storvreta skola, som just hade engelska, tog over undervis
ningen och samtalade med eleverna pa engelska om drottning Elizabeths 
forestaende kroning. Protokollet noterar ocksa den uppmarksamhet som 
visitator agnade de medeltida minnesmarkena i den gamla forsamlingskyr
kanY Handlingarna fran Brilioths sista visitation, som agde rum i Hille 
forsamling norr om Gavle, vittnar om visitators formaga att gara en fraga 
levande om en gammal medeltida kyrkas lage i en bygd som var forhallan
devis rik pa fornlamningar. 32 

27 Ett belysande exempel ar foljande: Nar Riksantikvarieambetet varen 1955 aterkom med 
synpunkter pa placeringen av S:t Eriks skrin, klargjorde domkapitlet att arendet avslutats 
och att ingen ytterligare atgard var motiverad. Se darom ULA. Uppsala domkapitels arkiv A 
1:246. Uppsala domkapitels protokoll, 6 april1955. Bilaga: "Foredragningslistan". 
28 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, B 1 a 255 I. Domkapitlets yttrande over forslag till 
restaurering av Uppsala domkyrka, 29 september 1958. 
29 Under Brilioths forsta verksamhetsar inom Uppsala arkestift, fran 1 maj 1950 till 30 april 
1951, omfattade hans visitationsprogram foljande: 12-15 oktober, Los och Hamra forsam
lingar; 3-5 november, Rengsjo forsamling; 16-19 november, Helsingtuna forsamling; 6-8 
april, Rasbo och Rasbokils forsamlingar; 13-15 april, Loharad och Marma forsamlingar; 
samt 24-29 april, Bollnas forsamling. Under varen 1951 hann han ocksa med att visitera 
Simtuna forsamling, 4-6 maj.- Vid sitt forsta prostkonvent i arkestiftet, den 7 november 
1950, tog Brilioth tillfallet i akt att med sina kontraktsprostar diskutera "ordningen for 
visitationer". Se ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:3 a. Prostmoten. Y. Brilioth till Herrar Kon
traktsprostar i Uppsala arkestift, 9 oktober 1950, och Protokoll fran sammantrade med 
arkestiftets kontraktsprostar, 7 november 1950. Stiftsadjunkten Dag Wirén var prostkon
ventets sekreterare. 
30 Brilioth 1954d, 14. 
31 ULA. Uppsala domkapitels ar ki v, 1. BV: 1. Protokoll fran visitation i Gamla Uppsala, 27-
29 mars 1953. 
32 C.-A. Murrays arkiv. Protokoll fran visitation av Hille forsamling, 24-27 november 1955. 
- 1 ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:2 d. Visitationer, bevaras aven den korrespondens som 
belyser den lokala uppfoljningen av arkebiskopens visitationer. Har bevaras bl.a. Protokoll 
fort vid arkebiskopsvisitation den 24-26 oktober 1952 av Nartuna och Gottrora forsam
lingar, dar Douglas Edenholm var kyrkoherde. Han hade bade teologiskt och politiskt sdtt 
Emanuel Linderholm nara. Om denna forsamlingsvisitation och dess markliga efterspel, se 
Rolfhamre 1997, 241-244. 
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Prastrekryteringen var mer svarbemastrad i arkestiftet an den varit i 
Vaxjo stift. Visserligen var clet mojligt att fylla tillfalliga vakanser i Uppsala 
med omnejd med hjalp av forskarstuderande som prastvigts for annat stift, 
men detta erbjod ingen langsiktig losning av prastbristen i stiftet. Darfor 
provade Brilioth en mojlighet som Eivind Berggravs eftertradare som 
biskop i Oslo, Johannes Smemo, aktualiserat. Nyvigda norska praster 
skulle med sin biskops goda minne kunna stallas till forfogande for tjanst i 
Svenska kyrkan. 33 

Detta svensk-norska samarbete visade sig dock rymma besvarliga admi
nistrativa svarigheter i fraga om anstallningsvillkor pa norsk och svensk 
sida. Arrangemanget motte ocksa kritik fran hogkyrkligt hall. 34 Inte desto 
mindre anstalldes fyra norska praster for tjanst i arkestiftet under Brilioths 
tid. Den forste var Halfdan Munch Ronnesedt som prastvigts i Stavanger. 
Han antogs for tjanst i arkestiftet vid sammantrade med domkapitlet Lucia
dagen 1952.35 

Eftersom Brilioths overenskommelse med biskop Smemo i Oslo inte gav 
avsett resultat, tvingades han - inte utan kritik fran universitetsprofesso
rerna i domkapitlet - att ga in for prastvigning av kandidater som dispense
rats fran nagon del av den teologiska ambetsexamen. Tillsammans med 
Sture Rolfhamre tog han samtidigt mer malinriktade initiativ i syfte att 
stimulera prastrekryteringen inom stiftet. Den 8 juni 195 5 kun de Brilioth 
med tillfredsstallelse rapportera till domkapitlet att han den 30 maj medver
kat i den forsta stiftskursen for blivande praster pa Undersvik.36 Han var 
tyvarr forhindrad att delta i clet nybildade arkestiftets teologiska rads forsta 
studiedagar pa stiftsgarden Undersvik den 6-7 februari 1956.37 

33 BMA. Biskopsmotets protokoll, 6-7 september 1951, och Y. Brilioths rundbrev, nr 19, 
19 november 1951, och Y. Brilioths forslag till domkapidets yttrande till Ecklesiastikdepar
tementet, 18 februari 1952, i ULA. Y. Brilioths arkiv, B I: 1 b. Remissyttranden m.m. 
34 BMA. Biskopsmotets protokoll, 19-21 januari 1954, med skrivelse till biskopsmotet 
undertecknad av bl.a. G.A. Danell, G. Rosendal, A. Lysander och I. Hector, och Brilioths 
forslag till biskopsmotets yttrande som bilagor. 
35 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:243. Uppsala domkapitels protokoll, 13 december 
1952, och ibid., B 1 a 243 I. Domkapidets skrivelse angaende anstallning av H.M. Ronne
sedt. Se aven dokumentation av H.M. Ronnesedts tidigare studiemeriter i ULA. Y. Brilioths 
arkiv, B I: 1 b. Remissyttranden m. m. 
36 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:246. Uppsala domkapitels protokoll, 8 juni 1955. 
- Jag tackar Gunnar Lundgren, Uppsala, som delgivit mig sina positiva intryck fran kursen 
och fran samvaron med arkebiskopen. 
37 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:247. Uppsala domkapitels protokoll, 15 februari 
1956.- Mot bakgrund av sina erfarenheter fran Vaxjo stift sokte Yngve Brilioth ocksa som 
arkebiskop skapa en stiftets egen folkhogskola. Detta projekt kunde av olika skal inte 
genomforas. Se vidare Rolfhamre 1997, 246-247.- Forutom forsrarkningen av arkestiftets 
stiftsrad, se darom Rolfhamre 1997, 245-246, starkte Brilioth aven prostmôtets stallning. 
Det blev ett viktigt forum for information och diskussion aven om viktiga rikskyrkliga 
angelagenheter. Som redan framgatt, not 33, forcle den ansvarige stiftsadjunkten for studie
arbetet i stifter, Dag Wirén, noggranna protokoll. Se vidare ULA. Y. Brilioths arkiv, B I:3 a. 
Prosrmoten. Prostkonventets protokoll. 
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Hojdpunkten i Yngve Brilioths kontakter med arkestiftet var 1953 ars 
prastmote. Àrkebiskopens ambetsberattelse gav en aktuell bild av stiftets 
skiftande kyrkogeografi.38 1 sitt eget foredrag farde Brilioth vidare reflektio
nerna om ett vidare ambete fran sina tva herdabrev. Han stallde fragan i 
relation till den diskussion om diakonins fastare inordning i kyrkans organi
sation som han haft anledning att fora inom ramen for 1951 ars kyrkomo
tes utredningsnamnd. 39 Som orator fungerade professa rn och ledamoten av 
domkapidet, Hjalmar Lindroth, som talade over det efter 1951 ars religi
onsfrihetslag hogaktuella amnet "Folkkyrka och trossamfund. Nagra princi
piella synpunkter". 40 

Prastmotesavhandlingen hade skrivits av biskopsmotets sekreterare, Fjell
stedtska skolans direktor, Ruben Josefson. Den behandlade fragan om 
bibelns auktoritet, som blivit sarskilt brannande pa grund av ett initiativ av 
nagra ledande svenska exegeter med Anton Fridrichsen och Hugo Odeberg 
i spetsen. 1 en kart och slagkraftig deklaration i september 1951 hade de 
gjort gallande att "ett inforande av s. k. kvinnliga praster i kyrkan vore ofor
enligt med nytestamendig askadning och skulle innebara ett avsteg fran 
troheten mot den heliga skrift".41 

Ruben Josefson hade i Jonkoping i borjan av 1945 medverkat i en studie
kurs om vad som kallades den nya kyrkosynen. Han hade ocksa deltagit i 
Hjalmar Lindroths seminarieserie om allmankyrkliga ambetsfragor, vars re
sultat presenterats ar 1951 i En bok om kyrkans iimbete. Nu fann han det vara 
angelaget att narmare prova hur den implicita bibelsyn som lag till grund for 
den nya kyrkosynen forholl sig till Martin Luthers och de lutherska bekan
nelseskrifternas uppfattning av Bibeln som Guds Ord. lnom 1951 ars kyr
komotes utredningsnamnd hade samma fraga aktualiserats med anledning 
av konflikten om forsamlingsprasts skyldighet att viga franskilda. 

Josefson erinrade om att bibeln for Martin Luther var overordnad den 
kyrkliga traditionen. Samtidigt sag Luther bibeln narmast funktionellt. 
Den agde auktoritet i den meningen att den var underordnad och sjalv 
hanvisade till det levande och forkunnade Guds Ord, som koncentreras i 
Guds forsoningsgarning i Jesus Kristus. Enligt detta betraktelsesatt revidera
des giltigheten av enskilda skriftord om prastambetet. 1 det radande inom-

38 Brilioth 1954c. Hans stiftshistoriska perspektiv presenteras mer lattillgangligt i inled
ningen till praktverket Uppsala arkestift i ord och bild (1954), 13-16. 
39 Brilioth 1954b, 68-78. Brilioths manuskript bevaras i ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:3 b. 
Prastmotet 1953. 
40 ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:3 b. Prastmotet 1953. Hj. Lindroth till Y. Brilioth, 11 juni 
1953. 
41 Exegetdeklarationen publicerades i Svensk Kyrkotidning (47) 1951, 678. Àrnbetsfragan 
blev ytterligare belyst i Lindroth (utg.) 1951, som redovisade material fran ett flerterminsse
minarium om kyrkans ambete under Lindroths ledning. 1 Lindroth (utg.) 1951, 17-69, 
publicerade Harald Riesenfeld en omfattande studie av "ambetet i Nya testamenter".- Till 
diskussionen om exegetdeklarationen, fr. a. Karl-Gustaf Hildebrands mycket ironiska kritik 
darav, se Sandahl1993, 18-21 resp. 36, not 44. 
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kyrkliga diskussionslaget i Sverige blev arkestiftets prastmote darfor av ett 
vidare an ett rent stiftshistoriskt intresse. 

Yngve Brilioth gav aven Uppsala arkestift ett vetenskapligt testamente. 1 
Uppsala arkestift i ord och bild redovisade han en uppsats om det medeltida 
domkapitlet, som byggde pa ett fornyat studium av arkebiskop Hemming 
Nilssons urkundssamling Liber ecclesiae upsaliensis.42 

Det ar pafallande att den i ovrigt mycket engelskorienterade Brilioth inte 
gick narmare in pa fragan om forekomsten i Gamla Uppsala av ett eventu
ellt reguljart domkapitel av engelskt snitt. Han fann det dokumentariska 
stodet for sadana spekulationer allfor skort.43 1 stallet koncentrerade han sig 
pa tillgangliga uppgifter om det sekulara kapitel som tog form pa basis av 
kardinallegaten Vilhelm av Sabinas rekommendationer vid kyrkomotet i 
Skanninge 1248.44 

Domkapitlets framste, dess praepositus eller domprost, hade a biskopens 
vagnar att urova viss domsratt. Ocksa i ovrigt fick han bitrada biskopen i 
ledningen av stiftet. Som den framste av de medeltida domprostarna i Upp
sala framtradde den initiativrike Andreas And.45 

Vid sidan av domprosten fanns nagra praepositi, prostar eller prelater, i 
det vidstrackta stiftet. De var arvtagare till de tidigare prostarna i de upp
landska folklanden. Dartill kom ett vaxande antal kaniker. Brilioth raknade 
med att deras antal mot medeltidens slur var sa hogt som tjugo. Som de 
telogiskt mest betydande i raden av kaniker framstod Laurentius fran Yak
sala fran 1300-talets mitt och mer an hundra ar senare Uppsalas forste teo
logie professor, Ericus Olavi.46 

En viktig uppgift innehades av arkedjaknen. Han var ett slags mellan
hand mellan biskopen och domkapitlet. Raden av arkedjaknar hall generellt 
sett hog klass. Den forste kande var Folke Johansson Angel. Aven i denna 
uppsats framsdr Folke Johansson som en av Yngve Brilioths favoriterY 

Den siste arkedjaknen i Uppsala fick uppleva ratt osakra arbetsvillkor. 
Det var Laurentius Andre<e. 1 mitten av 1520-talet hade han forflyttats fran 
Strangnas till Uppsala. Gustaf Vasa var dock inte helt nojd med Andre<es 
mattfullt nationalkyrkliga program. Brilioth konstaterade lakoniskt att Lau
rentius "mast lamna ambetet vars avkastning ar 1534 anslogs till tryck
ningen av den svenska bibeln". 48 

42 Brilioth 1954e. 
43 Brilioth 1954e, 121. Jfr idem 1941a, 658-659, och idem 1948a, 58-59.- Till tanken pa 
ett tidigt reguljart kapitel i Gamla Uppsala, se Gallén, 1976, 1-21. 
44 Brilioth 1954e, 121, och idem 1948a, 89 och 106-111. 
45 Brilioth 1954e, 122.- Om Ands pionjarinsatser for svenskars studier i Paris, se Brilioth 
1941a, 164-165. 
46 Brilioth 1954e, 126. Om Laurentius av Vaksala som teologisk forfattare, se Brilioth 1941a, 
161-162 och 725, om Ericus Olavi och Uppsala universitet, se Brilioth 1941a, 762-763. 
47 Brilioth 1954e, 123-124. Se aven idem 1941a, 9-22, idem 1948a, 118-119, och idem 
1950c, 26. 
48 Brilioth 1954e, 124.- Om Laurentius Andre:e, se aven Brilioth 1941a, 590 och 788. 
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Brilioth agnade stort intresse at fragan om clet medeltida domkapitlets 
och dess enskilda medlemmars godsinnehav. Det var i manga fall fraga om 
ansenliga jordegendomar. Paradoxalt nog skulle detta visa sig bli korpora
tionens verkliga akilleshal. Med tydligt vemod maste han konstatera att 
domkapitlet mer eller mindre rasade samman nar GustafVasa overtolkade, 
som Brilioth menade, besluten fran Vasteras riksdag. Vid vakanser kom 
kapitlets och enskilda medlemmars overflodiga tillgangar konsekvent att 
ciras in. Detta forsvarade nyrekrytering till korporationen. Darmed omoj
liggjordes en onskvard reform av clet gamla domkapitlet inom ramen for 
den reformerade svenska folkkyrkan. 49 

Statskyrkosystem och folkkyrkotanke provas 
Det var framst inom biskopsmotet och i egenskap av kyrkomotets ordfo
rande och aven i direkta forhandlingar med regeringsforetradare som arke
biskop Brilioth handlade atskilliga problem, som blev brannande under kyr
kans nya brytningstid. Vid clet biskopsmote i januari 1950 som blev Erling 
Eidems sista foregreps kammarradet Schallings utredning om den kyrkliga 
indelningen. Olika stift rekommenderades att tillsatta stiftskommittéer som 
skulle forebereda fragor om pastoratsregleringen inom respektive stift. 50 

Detta arende var en huvudfraga ocksa vid foljande sammantrade, som var 
Brilioths forsta som biskopsmotets ordforande. Da diskuterades aven Man
fred Bjorkquists forslag till ett biskopsbrev om kristen sexualmoral i ett 
foranderligt samhalle, som Yngve Brilioth slutredigerade efter remissbe
handling inom biskopskretsen. 51 

49 Brilioth 1954e, 133-134. 
50 BMA. Biskopsmotets protokoll, 23-25 januari 1950. lnom arkestiftet utsags -domprost 
Anderberg till ordforande for stiftets pastoratsregleringskommitté. Se darom ULA. Uppsala 
domkapitels arkiv A 1:241. Uppsala domkapitels protokoll XX, januari 1951. 
51 BMA. Biskopsmotets protokoll, 5-6 september 1950, och Y. Brilioths rundbrev, nr 4, 
7 oktober 1950; SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 23 november 
1950, och VLA. E. Malmestroms arkiv, F 1:1. Ârkebiskopens korrespondens. E. Malme
strom till Y. Brilioth, 21 november 1950. Vid biskopsmotets sammantrade i borjan av sep
tember 1951 gav Brilioth en sammanstallning av pressdiskussionen om biskopsbrevet. Se 
BMA. Biskopsmotets protokoll, 6-7 september 1951.- Pa Arvid Runestams forslag gjorde 
biskopsmotet efter en nagot invecklad remissomgang aven ett uttalande i nykterhetsfragan. 
Se darom BMA. Biskopsmotets protokoll, 22-24 januari 1952, och Y. Brilioths rundbrev, nr 
27, 22 september 1952, och UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 
18 september 1952, och VLA. E. Malmestroms arkiv, F 1:1. Arkebiskopens korrespondens, 
Y. Brilioth tillE. Malmestrom, 18 september 1952. Se aven "Biskopsmotets yttrande i nyk
terhetsfragan" i SKT (48) 1952, 761-762. - Vad galler Brilioths fortsatta bevakning av 
forslag till ny abordag, se BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 35 (odaterat), och nr 38, 
3 november 1953, och vidare ULA. Uppsala domkapitels arkiv, B 1 a:247 1. Domkapidets 
yttrande angaende 1950 ars abortutrednings betankande. Yttrandet ar kritiskt och konstate
rar att den avsedda "begransningen av !egala aborter till sadana fall dar de ur etisk synpunkt 
voro forsvarliga icke star att vinna genom de av sakkunniga foreslagna atgarderna". 
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Under varen 1951 skarpte regeringen Erlander det kyrkopolitiska laget. 
Efter remissbehandling av den Wesdingska utredningens andra betankande 
lat regeringen - utan att hora kyrkomotet- 1951 ars varriksdag ta slutgiltig 
stallning till foreslagen prasdonereform. 52 Biskoparna var inte helt eniga i 
bedomningen av vilka atgarder som var mest andamalsenliga. Den nye 
biskopen i Goteborg, Bo Giertz, ville ga langre an Brilioth i kravet pa att 
kyrkomotet skulle haras innan riksdagen avgjorde fragan om prasdonerefor
men. Daremot var de helt overens i kravet att regeringens handlaggning inte 
skulle fà en prejudicerande verkan och inskranka kyrkomotets kompetens
omrade.53 Biskoparnas malmedvetna vaktslaende om kyrkomotets grund
lagsenliga befogenheter fick ocksa till foljd att en ny kyrkomotesutredning 
tillsattes under varen 1951. Landshovding Thorvald Bergquist blev ordfo
rande och Gunnar Hultgren utsags som prasterlig ledamot av utredningen. 

For Yngve Brilioth blev kyrkomotet 1951 en ny erfarenhet. Det var det 
forsta som halls enligt den nya kyrkomotesforordningen fran 1949. Det 
betydde att antalet ledamoter hade okats till 100, vilket stallde sarskilda krav 
pa disciplin och klara yrkanden i utskotten och meningsutbyten i plenum. 
Vidare inneholl 1949 ars kyrkomotesforordning bestammelser om en kyrko
motets utredningsnamnd. Brilioth blev vald till en av de tre ordinarie pras
terliga medlemmarna i namnden. 54 Den 2 oktober tog arkebiskopen tillfallet 
i akt att infor kyrkomotet lyckonska lantbrukaren och lekmannaledamoten 
fran Lunds stift, Ivar Persson i Skabersjo, till posten som ecklesiastikminister 
i den nya Erlander-Hedlundska koalitionsregeringen.55 Nagra dagar darefter 
ledde Brilioth kyrkomotets uppvaktning for GustafVI Adolf. 56 

Bland de arenden som vacktes i skrivelser fran Kungl. Maj:t marktes 
framst forslaget till ny religionsfrihetslag, vissa foljdfragor till prasdone
reformen och forslag till nya bestammelser for firandet av Marie bebadelse
dag, midsommardagen och alla helgons dag. 57 Motionsvagen vacktes fr.a. 
fragor om "ceremoniel et vid Svenska kyrkans gudstjanster". 58 

52 Statem 0./fentliga Utredningar 1950:43 (1950).- Om riksdagsbehandlingen, se Grefberg 
1951, 64-65, som noterar att Ake Holmback forordat att kyrkomôtet skulle horas. Se aven 
Hogberg 1951,77-78. 
53 BMA. Biskopsmôtets protokoll, 5-6 september 1950, och 23-25 januari 1951, samt 
Y. Brilioths rundbrev, nr 9, 27 december 1950, nr 10, 14 februari 1951, med kopia av 
Y. Brilioth till N. Quensel, 14 februari 1951, som bilaga, samt nr 11, 3 april 1951.- Vid 
sitt januarisammantrade 1951 enade sig biskoparna aven om ett yttrande "Om tillaggsbe
stammelserna till prastlonereglementet", som publicerades i SKT(47) 1951,77-79.- Gref
berg 1951 skrevs pa initiativ av biskopsmotet, se ibid., 5. 
54 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951, nr 7. Fredagen den 12 oktober 1951, 48. -
Ovriga ledamoter i namnden var R. Josefson. H. Hallén, E. Staxang, C.E. Goransson, 
H. Sten och H. Sundberg. 
55 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951, nr 4. Tisdagen den 2 oktober 1951, 4. 
56 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951, nr 6. Onsdagen den 10 oktober 1951, 92-93. 
57 Se Kungl. Maj:ts skrivelser till1951 ars kyrkomote, nrs 1-6, i Bihang til!Allmiinna kyrko
motets protokoll ar 1951. Forsta Samlingen. 
58 Se nasta sida. 
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Redan i sitt tal vid kyrkomotets inledning framholl Brilioth betydelsen av 
den foreslagna religionsfrihetslagen. 59 lnfor plenarbehandlingen ordnade 
han det omfattande materialet med ledning av kyrkolagsutskottets betan
kande under tre rubriker, namligen den nya lagens syn pa Svenska kyrkan 
som trossamfund, den skisserade nya jordfastningslagen och fragan om revi
sion av forsamlingsprasts skyldighet att viga franskilda. Den sistnamnda 
fragan hade hanskjutits till dissenterlagskommittén och behandlats forhal
landevis sympatiskt i dess arbete. 

1 meningsutbytet om medlemskap i Svenska kyrkan var det Hjalmar 
Lindroth och Arvid Runestam som foretradde huvudalternativen. lngen av 
dem ifragasatte lagforslagets berattigande. Lindroth tolkade for sin del talet 
om Svenska kyrkan som trossamfund i ljuset av den nya kyrkosynen. Arvid 
Runestam daremot vidholl sin oppet folkkyrkliga tolkning av det nya lag
forslaget, som fortsatte att rakna aven medvetna frikyrkomedlemmar som 
"medlemmar i folkkyrkans stora familj", en syn som Yngve Brilioth inte 
kunde dela.60 1 fraga om ny jordfastningslag vann Nancy Eriksson stor upp
slutning kring sin pladering for nya och mer generosa skrivningar om 
Svenska kyrkans framtida begravningspraxis. 61 Kyrkomotets majoritet be
slot att fragan om revision av gallande vigselplikt for forsamlingspraster 
skulle bli foremal for fortsatt behandling i kyrkomotets utredningsnamnd. 62 

Efter att ha avslutat sakbehandlingen understrok Brilioth beslutets histo
riska betydelse. Han uttalade forhoppningen att "den nya lagstiftningen 
skalllanda till kyrkans sanna gagn och gora henne battre medveten om sin 
egenart och sin uppgift". 63 

58 Bihang till Allmiinna kyrkomotts protokoll ar 1951. Andra samlingen. Motion nr 77 av 
H. Lagerstri:im, m. fl. Bland Lagerstri:ims medmotionarer marks bl.a. M. Bji:irkquist, 
O. Nystedt och H. Hallén. -Av an vidare historiskt intresse var Elis Malmestri:ims m.fl. 
motion om en provi:iversattning av Nya Testamenter. Se Bihang till Allmiinna kyrkomotets 
protokoll ar 1951. Andra samlingen. Motion nr 50 avE. Malmestri:im m. fl. Bland Malme
stri:ims medmotionarer marks bi. a. G. Aulén, A. Nygren, R. Bring och A. Wifstrand. Motio
nen bitraddes av beredningsutskottet med arkebiskopen som ordfi:irande och i plenum, dar 
fr.a. professor Wifstrand argumenterade for fi:ireslagen atgard, ibid., Sjiitte samlingen. Bered
ningsutskottets yttrande, nr 7, och Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951, nr 3. Fredagen 
den 28 september 1951, 28-36, med Wifstrands yttrande, ibid., 30-31. 
59 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951. Forsta samlingen. Kungl. Maj:ts skri
velse, nr 2, med fi:irslag till religionsfrihetslag m.m., och ibid., Tredje samlingen. Kyrkolags
utskottets betankande, nr 20, 1-26, med reservation av A. Hassler och S. Turén ang. and
ring av jordfastningslagen, och av H. Hallén, G.H. Garde och Hj. Svensson mot fi:ireslagen 
remiss till kyrkomi:itets utredningsnamnd av fragan om fi:irsamlingsprasts skyldighet att viga 
franskilda. - Brilioths inledande kommentar aterges i Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 
1951, nr 1. Li:irdagen den 8 september 1951. 
60 Sakbehandlingen av denna fraga aterges i Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951, nr 7. 
Fredagen den 12 oktober 1951, med Lindroths yttrande, ibid., 56-59, och Runestams ytt
rande, ibid., 65-69. - Om meningsutbytet mellan Brilioth och Runestam, se UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 10 december 1951. 
61 Ibid., 82-86, med Nancy Erikssons yttrande, ibid., 82-84. 
62 Sakbehandlingen av denna fraga aterges, ibid., 86-112. 
63 Allmiinna kyrkomotets protokoll, nr 1. Fredagen den 12 oktober 1951, 111. 
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Nasta storre arende som blev foremal for sakbehandling i plenum agde 
rum den 8 oktober och gallde Kungl. Maj:ts skrivelse angaende vissa foljd
fril.gor till prastlonereformen.64 Den diskussionen dominerades av Bo 
Giertz, som bade i den forberedande utskottsbehandlingen och i plenum 
markerade att ocksa i lonefril.gor skulle hansyn tas till kyrkans basta. Slutbe
handlingen av prastlonefriigan utan horande av kyrkomotet skulle inte fà 
nagon prejudicerande effekt i friiga om kyrkans identitet i forhallande till 
staten. Nar Brilioth i arkestiftets prostmote i borjan av november 1951 
rapporterade fran kyrkomotet framholl han att han for sin del bitradde 
Giertz synpunkter.65 

Som ex officio-ordforande i kyrkomotets beredningsutskott engagerades 
Yngve Brilioth aven i diskussionen om en storre variation i utformningen av 
gudstjanstlivet i Svenska kyrkan. Den sammanhangde med hogkyrklig
hetens frammarsch. Bade utskottsbehandlingen och plenardebatten illustre
rade val hur olika gudstjanstideal brot sig mot varandra inom Svenska kyr
kan. 1 sin kommentar till diskussionen talade Svensk Kyrkotidning om "Den 
liturgiska striden" .66 Trots meningsmotsattningar kunde kyrkomotet samlas 
bakom saval beredningsutskottets rekommendation som dess ordforandes 
onskemal: 

Utskottet finner emellertid, att atgarder aro pakallade for att bevara guds
tjanstlivets enhetlighet och for att skydda forsamlingarna mot godtyckligt in
forda liturgiska bruk, vilka icke aro agnade att framja andakten och vilka 
stundom synas tillaggas en vikt, som icke ar forenlig med en evangelisk askad
ning. Daremot kan utskottet icke finna det valbetankt att pa detta omrade 
pakalla ingripanden av Kungl. Maj:t. En pastoral handlaggning av dessa fra
gor synes vara att foredraga. Utskottet, som har sig bekant, att de uppmark
sammats av biskopsmotet, forvantar, att pa denna vag onskvard vagledning 
skall givas. Utskottet ar jamval overtygat om att de enskilda biskoparna hava 
sin uppmarksamhet riktad pa denna angelagenhet inom de olika stiften.67 

64 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951. Forsta samlingen. Kungl. Maj:ts skri
velse, nr 6, angaende vissa med 1951 ars prasdonereform sammanhangande fragor m. m., 1-
36. 
65 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951. Tredje samlingen. Sarskilda utskottets 
betankande, nr 1, 1-22, med reservation av B. Giertz, ibid., 22, och Allmiinna kyrkomotets 
protokoll ar 1951, nr 6. Tisdagen den 9 oktober 1951, angaende pastoratsadjunkternas mis
sivering m.m., 11-53, med Giertz inlagg, dar han narmare urvecklade sin reservation i 
utskottet, ibid., 17-21. Giertz argument overensstamde i langa stycken med de synpunkter 
som Brilioth tidigare urvecklat i Uppsala domkapitels yttrande over den Wesdingska utred
ningens betankande. Se ULA. Uppsala domkapitels arkiv, B 1 a:241 l. Domkapidets uda
tande over forslag till nya grunder for'avloning av prasterskapet (SOU 1950:43), 31 januari 
1951. Se aven Brilioths beklagande att kyrkomotets majoritet inte stodde Giertz i denna 
friiga, i ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:3 a. Prostmoten. Prostkonventets protokoll, 7 november 
1951.- Brilioth 1956a, 60, ar mycket summarisk i behandlingen av prasdonefriigan vid 
1951 ars kyrkomote. 
66 Ledande artikel av R[uben] J[osefson] i SKT(47) 1951,601-602. 
67 Se nasta sida. 
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Tva samvetsfragor for pdister 
1951 ars kyrkomote vittnade om hur langt de liturgiska fornyelsestravan
dena inom Svenska kyrkan natt efter kriget och hur de samtidigt vackt 
kritiska fragor i vissa kyrkliga kretsar. Ett problem var det allt vanligare 
bruket av elevationen, dvs. att prasten efter att ha last instiftelseorden hojde 
nattvardsbrodet och kalken som ett tecken pa Kristi narvaro i nattvardsele
menten. Detta senmedeltida bruk hade avvecklats inom Svenska kyrkan 
mot slutet av 1500-talet for att sedermera ha aterupptagits och sanktione
rats av vissa biskopar. 

Efter 1951 ars kyrkomote kan de sig Yngve Brilioth forpliktigad att fora 
vidare kyrkomotets onskemal om fortsatt biskoplig vagledning i fraga om 
gudstjanstlivets utgestaltning i Svenska kyrkan. Han overvagde mojligheten 
av "ett slags kollektivt, kart herdabrev av i huvudsak positiv laggning men 
med en vadjan till dem det sarskilt gallde att i enhetens intresse avlagga vissa 
nyinforda elier aterupptagna ceremonier". 68 Han presenterade ett ratt 
stramt forslag till ett sadant gemensamt uttalande infor biskopsmotets sam
mantrade i januari 1952.69 

Brilioths utkast gav anledning till ingaende samtal i biskopskretsen om 
nattvardssyn och nattvardspraxis i Svenska kyrkan. Bo Giertz, som klargjort 
att han brukat elevationen alltifran sin forsta massa, betonade att rattfardig
gorelsen genom tro ar kyrkans avgorande laropunkt och att elevationen 
endast vore ett yttre tecken pa respekt for Kristi verkliga narvaro i nattvar
den. Mot denna bakgrund var han inte beredd att utan vidare uppge detta 
bruk.7° 

Efter en forsta engagerad diskussionsrunda fick Torsten Ysander i upp
drag att bearbeta Brilioths utkast i ljuset av den farda diskussionen. Daref
ter vidtog en ny diskussionsomgang. Den ledde till att en kommitté med 
Torsten Ysander, Anders Nygren och Bo Giertz fick ytterligare finslipa 
biskoparnas uttalande. 71 Den springande punkten gallde om biskoparna in 
corpore skulle inbegripa elevationen bland de ceremonier som de till sist 

67 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951. Sjiitte samlingen. Beredningsutskottets 
betankande, nr 2, 4. - Utskottet hanvisar till den diskussion om riktningar inom Svenska 
kyrkan som Gustaf Aulén inlett vid biskopsmotet i januari 1951. Se darom BMA. Biskops
motets protokoll, 23-25 januari 1951. Om plenardebatten, se Allmiinna kyrkomotets proto
koll ar 1951, nr2. Tisdagen den 25 september 1951, 4-34, med yttranden av 
H. Lagerstrôm, ibid., 7, av G. Aulén, ibid., 11-12, av G. Herrlin, ibid., 13-14, av L. Ek
mark, ibid., 14-17, med kritik av H. Lagerstrom, och av S. Kjollerstrom, ibid., 22-23. Om 
slutvoteringen, ibid., 34. 
68 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 19, 19 oktober 1951. 
69 BMA. Biskopsmôtets protokoll, 23-25 januari 1951. - Kopia av Brilioths forsta utkast 
bevaras bl.a. i GLA. B. Giertz arkiv, vol. 20. Biskopsmotet 1950-1958. 
70 GLA. Bo Giertz arkiv, vol. 20. Biskopsmotet 1950-1958. B. Giertz, PM om "vissa ritu
ella fra gor". 
71 BMA. Biskopsmotets protokoll, 23-25 januari 1951. 
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avradde fran i enhetens intresse. Det var Brilioths ursprungliga onskemal. 
Den linjen segrade vid den slutgiltiga genomgangen av dokumentet, som 
emellertid kom att ifragasattas fran hogkyrkligt hall.72 

Vid tiden for detta biskopsmote hade Yngve Brilioth redan blivit engage
rad i kyrkomotets utredningsnamnds beredning av fragor som skulle foras 
vidare till foljande kyrkomote hosten 1953. En av de forsta storre fragorna 
gallde havande av forsamlingsprasts vigselplikt. 73 Den kravde en sarskild 
utredning. Professorn i Nya Testamentets exegetik vid Kopenhamns univer
sitet, Olof Limon, ombads inkomma med en redovisning av hur fragan om 
aktenskap och skilsmassa sags i Nya Testamenter, och Ruben Josefson skulle 
klarlagga de lutherska bekannelseskrifternas syn i berorda fragor. Namnden 
redovisade ocksa gallande ordning inom den anglikanska kyrkan och i de 
ovriga nordiska folkkyrkorna?4 

1 sitt betankande fastslog namnden att aktenskapet i princip ar livsvarigt, 
men att det i enstaka fall kan upplosas "for hjartats hardhets skull". Det 
stred emellertid mot den lutherska bekannelsetraditionen och den kristna 
barmhartigheten a tt ovillkorligt vagra viga franskilda. N uvarande ordning 
inom Svenska kyrkan befanns dock vara otillfredsstallande. Namnden han
visade darfor till dissenterlagskommitténs forslag, enligt vilken "prast i 
Svenska kyrkan icke skall vara skyldig att viga, darest nagon av de trolovade 
ar franskild och an dra maken i tidigare aktenskap lever". 75 

1 fraga om vilken losning av fragan om vigseltvang for forsamlingsprast 
som namnden skulle fororda gick meningarna isar. Majoriteten foreslog att 
kyrkomotet skulle hemstalla hos Kungl. Maj:t att garantier skulle ges "att 
prast icke riskerar atal for en vagran att viga franskild, som ar motiverad av 
hans bundenhet vid kyrkans uppfattning". Om detta inte skulle visa sig 
mojligt skulle kyrkomotet hemstalla om en andring av den aktuella paragra
fen i giftermalsbalken. Rektor C.E. Goransson fran Kalmar daremot for
ordade ett dispensforfarande med biskops medgivande?6 Under 1953 ars 
kyrkomote skulle den linjen bitradas av majoriteten i kyrkolagsutskottet 
och bli kyrkomotets hemstallan till Kungl. Maj:t, som emellertid inte fann 
skal a tt tillmotesga kyrkomotets onskemal. 77 

72 "Biskopsmotets yttrande réirande vissa gudstjanstbruk'' i SKT (48) 1952, 61-63. -]fr 
Persenius 1987, 182-183, som bygger pa Bo Giertz kommentarer till biskopsmotets diskus
sion i ett rundbrev, 26 januari 1952, som Persenius funnit i LUB. G. Rosendals brevsam
ling. Se aven Strandberg 1997, 285-286. 
73 Kyrkomotets utredningsnamnd hade haft sitt forsta, forberedande sammantrade i mitten 
av november 1951 och hade samlats pa nytt for ett avslutande tvadagarssammantrade i 
slutet av september 1952. Da finslipades slutbetankandena, innan de overlamnades till eck
lesiastikministern for vidare befordran till 19 53 ars kyrkomote. 
74 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1951. Forsta samlingen. 1951 ars kyrkomotes 
utredningsnamnds betankande, nr 5, 50-67. 
75 Ibid., 67. 
76 Ibid., 68. 
77 Se nasta sida. 
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Helanderaffaren 
Yngve Brilioths mest genomgripande nya inomkyrkliga problem var emel
lertid av en hôgst ovanlig och annan art. 1 slutet av ar 1952 hade professorn 
i praktisk teologi med kyrkoratt i Uppsala, domkapitelsledamoten Dick 
Helander, utnamnts till biskop i Strangnas stift efter Gustaf Aulén. Biskops
vigningen agde rum den 22 mars 1953, da Brilioth aterkommit fran sin 
ekumeniska resa till Indien. Kart darefter blev Helander anklagad for att ha 
skrivit och sant anonyma brev med arerôrigt innehall om sina motkandida
ter i biskopsvalet. Saken blev foremal for rattslig prôvning. Den 22 decem
ber 1953 foll domen i Uppsala radhusratt. Helander befanns vara skyldig
mot sitt nekande. Han skiljdes fran sin biskopstjanst. Foljande ar bekrafta
des radhusrattens dom, fürst av Svea Hovratt och darefter av Hogsta 
domstolen, som vid forberedande granskning av Helanders ôverklagande ej 
fann skal a tt utfarda nôdvandigt prôvningstillstiînd. 78 Helanderaffaren blev 
mycket uppmarksammad i massmedia. Den bidrog till att Svenska kyrkan 
fick negativ publicitet och Brilioth sjalv och hans biskopskolleger anklaga
des for passivitet. 1 efterhand kan fragan om de anonyma brevens betydelse 
synas ha fàtt ôverdrivna proportioner. 

For Yngve Brilioth var Helanderaffaren svarhanterlig. Den hade forvisso 
en allvarlig personlig och pastoral dimension. Brilioth kande Helander 
redan fran tiden tillsammans i Lund. Forhallandet de tva emellan var dock 
inte okomplicerat. Aven om Brilioth funnit Helander kompetent for pro
fessur och aven om denne garna stallde sig till forfogande i bade inomkyrk
liga och statliga utredningar och var aktiv i arkestiftets domkapitel, var Bri
lioth anda inte helt ôvertygad om Helanders lamplighet som biskop. Efter 
biskopsutnamningen hade Brilioth brottats med problemet om han skulle 
genomfôra biskopsvigningen elier sôka fà den uppskjuten, till dess att miss
tankarna mot Helander hunnit prôvas i ratten. 79 Brilioths vigningstal hade 
som utgangspunkt Joh. 7:18, som lyder: "Den som talar av sig sjalv, han 
sôker egen ara, men den som sôker dens ara, som har sant honom, han ar 
sannfardig och orattfardighet finnes icke i honom." Aven talets fortsattning 
var mycket uppfordrande. 80 

77 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll fran ar 1953. Fjiirde samlingen. Motion nr 28 
av R. Bring m. fl., bi. a. A. Nygren och A. Wifstrand, och ibid., Femte samlingen. Kyrkolags
utskottets betankande, nr 24, 1-11. Nygren var en av utskottets medlemmar. Allmiinna 
kyrkomotets protokoll fran ar 1953, nr 6. Torsdagen den 7 oktober 1953, 191-241, med 
yttranden av bl.a. A. Nygren, ibid., 206-215, R. Bring, ibid., 206-215, G.H. Garde, ibid., 
226-229, som bitradde utskottsmajoriteten, och T.S. Oljelund, ibid., och 237-238 med 
genmale av Nygren, ibid., 238-239.- Se aven Brilioths redovisning av kyrkomotet for 1953 
ars prostkonvent i arkestiftet. ULA. Y. Brilioths arkiv, B 1:3 a. Prostmoten. Prostkonventets 
protokoll, 1 december 1953. 
78 Om Helanderaffaren, se vidare Rosenberg 1992, 134-136, och Strand berg 1997, 292-293. 
79 Lars Carlzon har givit mig denna uppgift. 
80 Strandberg 1997, 292. 
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Nar anklagelserna mot Helander var foremal for polisutredning infor ett 
eventuellt atal, tog Brilioth a biskopskollegiets vagnar personlig kontakt 
med Helander for ett pastoralt samtal i syfte att erbjuda Helander tillfalle 
till bikt om han sa onskade. Helander vidholl sin oskuld. Han hade inget a tt 
bekanna.81 Aven andra biskopar, som av omsorg om kollegan sokte kontakt 
med Helander, fick go ra samma erfarenhet. 82 

Helanderaffaren hade en besvarande kyrkorattslig sida. Brilioth hade 
konsulterat juridisk expertis, som gjort klart att arekrankningsmal foll 
under varldslig dom, varfor han som arkebiskop skulle avhalla sig fran att 
sjalv lagga sig i rattsprocessen. Nar Helander val hade domts av radhusrat
ten och domen bekraftats i hogre instans, blev den svaghet tydlig som lag i 
Svenska kyrkans brist pa en kyrklig overdomstol motsvarande domkapitlet, 
som vid behov kunde avgora en biskops lamplighet att fullgora sitt upp
drag. 83 Brilioth sjalv var in te frammande for att vidga denna svaghet. Fragan 
blev emellertid mer besvarande nar kritiken mot Brilioth och biskopskolle
giet skarptes i vissa kyrkliga kretsar, darfor att varldslig ratt hade fàtt ingripa 
i fragor som gallde en biskops ambetsutovning. 84 Av hansyn till Helanders 
prekara personliga situation sokte Brilioth och hans kolleger i biskopsmotet 
finna tillfredsstallande garantier for familjen Helanders fortsatta ekono
miska forsorjning. 

Genom sina rundbrev holl arkebiskopen biskoparna à jour med arendets 
behandling. Han talade dock inte om fallet med sina medarbetare pa stifts
niva. 85 1 sin egen slutsummering av "clet stora sorges pelet" kunde han in te 
utesluta att Dick Helanders hallning till de anklagelser som riktades mot 
honom mojligen tydde pa en sjuklig dubbelhet i hans vasen- en eventualitet 
som kunde varit skal nog for ratten att foranstalta om en rattspsykiatrisk 
undersokning. Vidare uttalade Brilioth for kyrkans del den forhoppningen 
att den tragiska och uppslitande Helanderaffaren skulle starka medvetenheten 
om de risker som "osunt partivasende" och "felaktig maktstravan" rymmer. 86 

Diakonistyrelsen 
Samtidigt som Helanderaffaren pagick tyngdes Yngve Brilioth av problem 
inom Svenska kyrkans diakonistyrelse, vars ordforande han blivit ex 

81 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 35 (odaterat), och nr 36, 17 juli 1953. Se aven UUB. 
A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth tillA. Runestam, 13 mars 1954. 
82 GLA. B. Giertz arkiv, vol. 20. Biskopsmotet 1950-1958. B. Giertz till A. Runestam, 
11 januari 1954. 
83 Brilioth 1954m, 717. 
84 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 45, 21 april 1954. - Det torde vara pa denna punkt 
Rosendal riktade kritik mot Brilioth i idem 1961, 42-43. 
85 Se t.ex. Rolfhamre 1997, 249. 
86 Brilioth 1954m, 718. 
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officia. 87 Nar han overtog ansvaret for Diakonistyrelsen blev han snart 
varse att dess ekonomiska forvaltning lamnade mycket ovrigt att onska. 
Han tog omedelbart upp fragan om Diakonistyrelsens forvaltning med 
dess vice ordforande, Manfred Bjorkquist, som fick i uppgift att initiera en 
oversyn. 88 Han sag ocksa till att en av tjanstemannen vid domkapidet i 
Uppsala, Yngve Hellbing, stalldes till forfogande for att forstarka den eko
nomiska administrationen. 89 Samtidigt skulle ordforanden i Diakoni
styrelsens sociala utskott, Gunnar Hultgren, se over gallande verksamhets
former.90 

En huvudmalsattning for den nya organisationsplan som Hultgren pre
senterade var att Diakonistyrelsen skulle satsa pa att stimulera forsamling
arna till en offensiv strategi i deras mo te med det sekulariserade efter krigs
samhallet. En likartad malsattning praglade redan Margit Sahlins arbete for 
att bredda kyrkans kontakter med den maderna kvinnovarlden. Diakoni
styrelsens tidning, som fran 1944 kallades Var Kyrka, skulle moderniseras 
under lngmar Stroms ledning.91 En teologdelegation under sociala utskot
tet inrattades under hosten 1954 for att betjana detta utskott i bearbet
ningen av principfragor om kyrkans mate med industrisamhallet. En av de 
f}rra medlemmarna i denna delegation var teologie licentiaten Karl-Manfred 
Olsson, som sjalv hade facklig erfarenhet fran Angermanland. 92 Redan i 
borjan av december 1954 inbjods han att orientera biskopsmotet om Dia
konistyrelsens nya satsning. 93 

87 Aven innan Brilioth blev Diakonistyrelsens ordforande var han val bekant med detta 
inomkyrkliga organ tilllokalforsamlingarnas tjanst. I samband med en oversyn av Diakoni
styrelsens uppgifter efter kriget hade han lett en arbetsgrupp, som behandlade kyrkans inter
nationella ansvar och som ledde till Brilioths och Auléns motion till 1946 ars kyrkomote om 
okade anslag ur kyrkofonden for Svenska kyrkans ekumeniska representation. 
88 SSB. M. Bjorkquists arkiv. Y. Brilioth till M. Bjorkquist, 30 juni 1950. 
89 Brilioths karaktaristik av forhallandena kommer till uttryck i UUB. A. Runestams brev
samling. Y. Brilioth till A. Runestam, 21 december 1954. Se aven Strandberg 1997, 292.
Runestam hade tidigare overvagt mojligheterna av en omorganisation av Diakonistyrelsen i 
syfte att utforma en kyrklig centralstyrelse, nagot som Brilioths ifragasatte med hansyn till 
dubbelheten i regeringens hallning till Svenska kyrkan. I stallet forordade Brilioth en over
syn av Diakonistyrelsens sekretariat i syfte att vinna storre effektivitet i verksamheten. Se 
UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 15, 19, 29 november och 
8 december 1952. 
90 BMA. Biskopsmotets protokoll, 21-23 april1953. 
91 Se organisationsutredningens slutberankande, 9 mars 1955, som behandlades av Diako
nistyrelsens styrelse, 1 december 1955, i ULA. G. Hultgrens personliga arkiv. VI. Diakoni
styrelsen. 5. Organisationskommittén 1953-55. - I UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 21 december 1954, framhaller Brilioth sarskilt modernise
ringen av Var Kyrka, nar han kommenterar utvecklingen inom Diakonistyrelsen. 
92 ULA. G. Hultgrens personliga arkiv. Diakonistyrelsen. Organisationsutredning. Organi
sationsutredningens betankande, 9 mars 1955. 
93 Redan den 1 december 1954 hade Karl-Manfred Olsson haft tillfalle att orientera om 
planerade studie- och fortbildningsprogram. Han aterkom 18 januari 1955 och utvecklade 
planerade insatser narmare for biskopsmotet. Se BMA. Biskopsmotets protokoll, 29 novem
ber-1 december 1954 och 18-20 januari 1955. 
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Granskningen av organisationskommitténs plan kom att forryckas, nar 
Gunnar Hultgren - pa sociala utskottets och teologdelegationens initiativ -
i oktober 1955 forcerade ett beslut i Diakonistyrelsen att licentiat Olsson 
for en tid av tre ar skulle fà en val betald preceptorstjanst som social-etisk 
expert. Samtidigt blev teologdelegation pa Hultgrens forslag direkt under
stalld styrelsen.94 

Karl-Manfred Olsson gjorde en snabb start men blev inom kort ett mot
sagelsefullt tecken. Utifran en nytolkning av luthersk skapelseteologi och 
syn pa "den naturliga lagen" ville han identifiera den mojliga samsynen 
mellan "de ideologiska basvardena i de fackliga aktionskollektiven" och en 
kristen livstolkning. Pa denna grund gallde det att finna gemensamma 
vagar for att "forverkliga karlek och rattfardighet i ett foranderligt sam
halle" .95 Olsson utvecklade vidare langtgaende planer pa ett omfattande 
social-etiskt fortbildningsprogram for praster i samverkan med Sveriges 
Kyrkliga Studieforbund, vars ordforande var Elis Malmestrom, Yngve 
Brilioths eftertradare i Vaxjo.96 En alltmer besvarande komplikation var att 
Olsson anstallts infor en enligt uppgift nara foresraende disputation i teolo
gisk etik i Uppsala men att denna disputation senarelades och sist och slut
ligen aldrig blev av. 

Kort efter det att Olsson anstallts som Diakonistyrelsens social-etiska ex
pert borjade de egentliga svarigheterna for Brilioth. Ett problem var att efter 
Hellbings sanering av Diakonistyrelsens ekonomi hantera den nya konflikt 
som utvecklats kring Hellbing och ekonomiutskottet. Olle Nystedt hade 
fàtt ansvar for detta utskott efter Manfred Bjorkquist. Nystedt tillhorde den 
gamla ungkyrkogenerationen, som enligt den social-etiska delegationen 
blott velat vinna over arbetarklassen till kyrkan, detta till skillnad fran den 
dialog som Olsson syftade till. Yngve Brilioth fick mobilisera all kraft for att 
behalla den erfarna Nystedt i ekonomiutskottet. 97 

94 ULA. G. Hultgrens personliga arkiv. Diakonistyrelsen 6.a. Teologdelegationen. Diakoni
styrelsens protokoll, 20 oktober 1955. Brilioth ledde detta sammantrade, vari bl.a. Bo 
Giertz deltog. Brilioth var sedan 1953 ordforande i Diakonistyrelsens forsamlingsutskott. 
Ârendet hade beretts i sociala utskottet och ekonomiutskottet. Hultgren hade lagt fram sin 
plan i brev dels till Brilioth, 6 oktober 1955, dels till Giertz, 5 oktober. Redan 31 augusti 
1955 hade Karl-Manfred Olsson besokt Yngve Brilioth for att presentera sina planer och 
undersoka fragan om anstallningsvillkor. Se darom ibid., Y. Brilioth till G. Hultgren, 
31 augusti 1955. 
95 Sandahl 1986, 99-129.- Se aven Ingemar Glemmes minnesteckning av K.-M. Olsson 
vid Stockholms stifts prastmote i september 1999, idem 1999, 39-42. -Aven C.A. Hessler 
har, idem 1964, 308, uppmarksammat Olsson som foretradare for en "ny folkkyrkosyn".
Se aven dokumentationen i Wingren 1970, och Sandahl 1986, 49-98, som, ibid., 32-36, 
med ratta lagger sarskild vikt vid Gunnar Hultgrens roll for inrattandet av den social-etiska 
delegationen och vid lanseringen av Karl-Manfred Olsson som social-etisk expert. 
96 BMA. Biskopsmotets protokoll, 18-20 januari 1955. 
97 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 18, 19, 20 och 23 april1955. 
-Se aven Strandberg 1997, 292. 
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Ett annat och mer grundlaggande problem var att Brilioth med sitt vida 
ekumeniska kontaktnat och sin syn pa Svenska kyrkan som en missione
rande kyrka hade ett mer finstamt social-etiskt register an Diakonistyrelsens 
expert. Han kan de sig aven val fortrogen med Gustaf Wingrens dynamiska 
skapelseteologi och uppskattade det arbete som utfordes av Ekumeniska 
Namndens socialsekreterare, Anne-Marie Gustafsson-Thunberg.98 Darfor 
stallde Brilioth sig avvisande till ett ensidigt social-etiskt studiearbete, sar
skilt om detta skulle centraldirigeras av SKS. Brilioth stallde sig ocksa allt
mer reserverad till Karl-Manfred Olssons ratt sjalvsvaldiga arbetssatt och 
det forhallandet att den utlovade disputationen flyttades framat i tiden. 
Han tog ocksa hansyn till de kritiska fragor om D iakonistyrelsens handlagg
ning av anstallningsarendet som stalldes i den kyrkliga pressen.99 

For Yngve Brilioth blev problemet akut nar SKS:s studiedirektor, Gosta 
Herthelius, sokte Bi arkestiftets stiftsadjunkt for studiearbetet, Dag Wirén, 
ersatt i SKS:s arbetsutskott, darfor att denne stod reserverad till social
etiken i Karl-Manfred Olssons tappning. I ett skarpt brev till SKS:s ordfo
rande tog Brilioth upp forhallandet och varnade for att studieforbundet 
skulle kunna komma i konflikt med stiften, om det gick in for att lata den 
programmatiska social-etiken monopolisera studieprogrammet100 I brev till 
Olle Nystedt medgav han att det kunde ha begatts formella fel vid tillsatt
ningen av Karl-Manfred Olsson och att han sjalv och andra i denna fraga 
kanske val mycket litade pa Gunnar Hultgrens beprovade omdome. 101 Han 
var ej helier beredd att tillmotesga styrelsens onskemal att - utover Hult
grens bemotande av kritiken mot Diakonistyrelsen - ge en officiell bekraf
telse att styrelsen var enig i synen pa det social-etiska prograrnmets beratti
gande och Olssons lamplighet for tjansten som expert. 102 

98 Vid sammantrade med Svenska Ekumeniska Namnden, 30 oktober 1951, anstalldes 
Anne-Marie Gustafsson som socialsekreterare. 
99 Brilioth redovisade sin kritik i kontinuerlig brevvaxling med Gunnar Hultgren. Se ULA. 
G. Hultgrens personliga arkiv. III a 2. Biskopsmotet. Korrespondens. Y. Brilioth till 
G. Hultgren, 4 januari, 3 februari, 26 mars, 11 och 21 september 1956, samt ibid., VI. 
Diakonistyrelsen, 6 a. Teologdelegationen 1955-56. Y. Brilioth till G. Hultgren, 16 novem
ber, 21 och 29 december 1955, och 26 april, 16 juni, 12 och 21 september 1956. 
100 VLA. E. Malmestroms arkiv, F 1:2. Ârkebiskopens korrespondens. Y. Brilioth till 
E. Malmestrom, 11 april 1956. Se aven UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till 
A. Runestam, 11 april 1956, med brevet till Malmestrom, samma dag, som kopia.- Efter 
att ha flitt Brilioths brev var Malmestrom angelagen om att fli tillfalle att tala igenom situa
tionen med Yngve Brilioth och :heruppratta si tt fortroliga forhallande till sin foretradare 
som biskop i Vaxjo. Ingemar Glemme har vanligen givit mig denna uppgift. - 1 ULA. 
G. Hultgrens personliga arkiv. VI. Diakonistyrelsen. 6 a. Teologdelegationen. Y. Brilioth till 
G. Hultgren, 26 april och 26 juni 1956, beror Brilioth kontroversen mellan Herthelius och 
Wirén och att han tagit upp fragan direkt med Herthelius. 
101 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 16 april1956. 
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Pastoratsregleringen 
Den redan varen 1950 aviserade oversynen av gallande kyrklig indelning 
och forsamlingsprasterlig organisation blev huvudarendet vid 1953 ars kyr
komote. Den Schallingska utredningen hade avgivit sitt betankande den 23 
februari 1953. Detta betankande hade darefter gatt pa remiss till samtliga 
domkapitel. Deras yttranden hade utforligt atergetts i Kungl. Maj:ts skri
velse till kyrkomotet. Departementschefen avstod emellertid fran att pa 
basis av foretett material lagga nagot eget forslag utan foredrog att avvakta 
kyrkomotets synpunkter. 103 Detta gav mojlighet till en forhallandevis 
oppen diskussion, samtidigt som clet stallde stara krav pa sarskilda utskot
tet, som skulle bereda materialet for slutbehandling och beslut i plenum. 

For Yngve Brilioth erbjod betankandet tillfalle till en genomgripande 
probleminventering, sedan han aterkommit fran sin ekumeniska resa till 
Indien. 1 sitt remissyttrande utgick arkestiftets domkapitel fran tanken att 
"forsamlingens behov av gudstjanst och prast satts i framsta rummet" vid 
reglering av den framtida pastoratsindelningen. Domkapidet maste konsta
tera att utredningen i alltfor hog grad uppfattat problemet som en utjam
nings- och fordelningsfraga. lnte desto mindre menade domkapitlet att de 
sakkunniga lagt ett forslag "som synes kunna hilda basen for en for alla 
godtagbar losning" .104 

En av utredningens karnfragor gallde berakningen av clet lampliga antalet 
forsamlingsbor per prast i tatorts- och landsortsforsamlingar. Har intog 
domkapitlet en forhallandevis konservativ standpunkt, i synnerhet vid jam
forelse med Statskontorets redovisning. Brilioth framholl ocksa att hansyn 
maste tas till vad kyrkolagen sager om forsamlingsprastens tid for studier 
som en del av den ordinarie arbetsuppgiften. 105 Vidare var domkapidet 

102 ULA. G. Hultgrens personliga arkiv. VI. Diakonistyrelsen, 6 a. Teologdelegationen. Pro
tokoll fran Diakonistyrelsens styrelse, 17 maj 1956, da Brilioth ej deltog, och Y. Brilioth till 
G. Hultgren, 16 och 26 juni 1956. -Yngve Brilioth ar piifallande anonym i Sandahls av
handling om den social-etiska delegationen. Avhandlingen avslutas emellertid med en bild
kavalkad, idem 1986, 317-318, dar aven arkebiskopen figurerar. Den aktuella bildtexten, 
ibid., 317, lyder: "Yngve Brilioth var i verkligheten inte entusiastisk ôver det social-etiska 
projektet." Framstallningen i ôvrigt ger inget egentligt underlag for denna karakraristik. 
Mitt material bekraftar emellertid Brilioths stigande skepsis mot Karl-Manfred Olsson och 
dennes planer pa en centraldirigerad social-etisk fortbildningsverksamhet. - Om den social
etiska delegationen, se aven G. Nilsson 1999, 212-214. Samtidigt som Yngve Brilioth tyng
des av dessa problem inom Diakonistyrelsen drogs han in i en accelererande intressekonflikt 
mellan Daniel Cederberg i den framvaxande Lutherhjalpen och Harry Johansson i Svenska 
Kyrkohjalpen. Problemet berôrs av Ryman i idem 1997, 38 och 59. 
103 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll fran ar 1953. Forsta samlingen. Kungl. Maj:ts 
skrivelse till1953 ars kyrkomôte, nr 2, angaende territoriell pastoratsindelning och forsam
lingsprasterlig organisation, 1-163. 
104 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, B 1 a:245 I. Domkapitlets yttrande angaende pastorats
indelnings-sakkunnigas betankande och forslag, den 17 juni 1953. Se aven Bihang till All
miinna kyrkomotets protokoll ar 1953. Forsta samlingen. Kungl. Maj:ts skrivelse, nr 2, 23-24. 
105 Ibid., 73.- Statskontorets berakningar redovisas, ibid., 77. 
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ôppet for tanken att dartill lampade lekman kunde anfortros uppgifter i 
forsamlingsvarden. 106 

1 arkestiftets remissvar varnade Brilioth ocksa for alltfor generas praxis 
med sammanlysning av gudstjansterna i olika forsamlingar inom samma 
pastorat. 107 Over huvud taget avvisade remissyttrandet den tendens till 
samordning mellan pastorat och storkommun som foresvavat vissa inom 
utredningen. Kyrkoherden forutsattes att ocksa i fortsattningen vara sjalv
skriven ordforande i forsamlingens kyrkorad. 108 

Under foljande kyrkomôte var Torsten Ysander som ordforande i sar
skilda utskottet angelagen om att sa langt mojligt na ett enigt betankande. 
Detta lyckades i stort sett. Endast fragan om sammanlysning av gudstjanster 
for olika forsamlingar inom samma pastorat och tiden och sattet for refor
mens genomfôrande foranledde delade meningar. 109 

Slutbehandlingen i plenum agde rum den 6 oktober med inte mindre an 
trettiofyra talare anmalda. Aven statsradet Persson var aktiv i meningsutby
tet. 110 1 sitt inlagg i plenardebatten fann riksdagens vice talman Martin 
Skoglund, som var lekmannaledamot fran Linkôpings stift, anledning att 
vanda sig direkt till statsradet och framhalla att clet vore 

klokt om ecklesiastikministern i sarskilda utskottets betankande, vilket jag 
hoppas kyrkomotet beslutar godtaga som sitt svar pa Kungl. Maj:ts skrivelse, 
inte ville se ett kompromissforslag vilket kan utnyttjas styckevis allteftersom 
det passar Kungl. Maj:t bast, utan ett noga overvagt, helhjartat, allvarligt 
menat forslag, framarbetat i positiv anda for att mojliggora en godtagbar sam
lande losning i en for det kyrkliga livet sa viktig fraga som pastoratsindel
ningen.llJ 

Nar Yngve Brilioth senare summerade den del av pastoratsregleringsfragan 
som han aktivt sôkt paverka, fann han skal att understryka betydelsen av 
Skoglunds inlagg i kyrkomôtesdebatten. 112 

Saval Ysander som Brilioth kunde under diskussionens gang gladja sig at 
instammanden fran manga av biskopskollegerna. 1 ett av sina inlagg har 
Persson medgivit att han tagit intryck av den vikt utskottet och reservan
terna lagt vid att sa langt môjligt reducera antalet sammanlysningar. Han 
skulle sjalv agna fragan stort in tresse i arendets fortsatta handlaggning. 113 

106 Ibid., 93. 
107 Ibid., 56. 
108 Ibid., 37-38. 
109 Bihang till Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1953. Attonde samlingen. Sarskilda utskot
tets betankande, nr 1, 1-42, med bilagor, 53-58, och reservation av bl.a. O. Hassler m.fl., 
ibid., 50-52. 
110 Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1953, nr 6. Tisdagen den 6 oktober 1953, med yttran
den av I. Persson, ibid., 55-57 och 99-101.- Se aven Brilioths egen summering av debat
ten, i idem 1956a, 69-71, dar han emellertid inte namner 'Skabersjos' inlagg. 
111 Allmanna kyrkomotets protokollfran ar 1953, nr 6. Tisdagen den 6 oktober 1953, 74-76. 
112 Se darom Brilioth 1956a, 70-71. 
113 Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1953, nr 6. Tisdagen den 6 oktober 1953, 55-57. 
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Efter en hel dags overlaggningar foljde kyrkomotets majoritet sarskilda ut
skottets stod for Kungl. Maj:ts fortsatta bearbetning av framtida pastorats
reglering enligt angivna riktlinjer. 114 Prognosen ansags vara god att kom
mande proposition skulle ta hansyn till kyrkomotets onskemal.. 

Efter kyrkomotet foljde en tid av avvaktande optimism. Ett representativt 
uttryck for stamningslaget var Brilioths sarskilda yttrande i arkestiftets 
domkapitel om framtida forsamlingsdelning i Uppsala: 

Jag anser dock att en tillfredsstallande organisation knappast kan astadkom
mas utan en langre gaende forsamlingsdelning. Folkmangdstalet 30.000 i en 
forsamling bor icke utan tvingande skal overskridas. Aven om Helga Trefal
dighets forsamling vasentligen okas, vilket synes naturligt, och Vaksala for
samling i sin helhet inkorporeras, kvarstar dock behovet av ett kyrkligt cen
trum i trakten av Vaksala torg, eventuellt i form av en forsamlingskyrka. Det 
bor aven overvagas om in te yttre Svartbacken med dess invanaretal bor avskil
jas till en forsamling, mojligen med Mikaelskyrkan som forsamlingskyrka. 
Gamla Uppsala torde inte lampligen kunna vidgas till att omfatta aven delar 
av den egentliga staden. Aven vill jag framhalla att fragan om hel elier partiell 
samfallighet i detta sammanhang bor provas.115 

Nagon proposition om framtida pastoratsindelning och forsamlingspras
terlig organisation lades emellertid inte till 1954 ars riksdag. Ecklesiastik
minister Ivar Persson lyckades inte fà kyrkomotets onskemal forankrade i 
regeringskretsen. Den socialdemokratiska majoriteten fann en reform en
ligt kyrkomotets onskemal. alltfor kostsam. 116 Nar Brilioth atervant fran 
sitt besok i Amerika maste han darfor pa nytt ta itu med pastoratsregle
ringsfragan. 

1 overlaggningar med ecklesiastikministern, med Torsten Ysander och 
Gunnar Hultgren narvarande, vidholl Yngve Brilioth kyrkomotets onske
mal och avvisade Perssons propaer om en mojlig kompromiss. Darefter tog 
han upp fragan direkt med statsministern. Det blev ett klargorande 
meningsutbyte "under synnerligen urbana former". Trots den uppriktiga 
samtalstonen gick clet faktiska avst:indet tydligt i dagen mellan den princi
piella, kyrkliga standpunkt som Brilioth forcle till torgs och regeringens 
ekonomiska berakningar. Sam talet slutade i enighet om att saken lampligast 
borde skjutas pa framtiden, sedan Brilioth medgivit "att de olagenheter som 
skulle folja harav i form av forlangda vikariatsforordnanden, vore ett 
mindre ont an en nu frampressad ogynnsam reglering". 117 

Darmed fick den overgripande fragan am pastoratsregleringen vila tills 

114 Om voteringsomgangen, se ibid., 106-114. - S. Solén och arkebiskopen redovisade 
kyrkomotesdebatten om pastoratsregleringen for 1953 ars prostkonvent. Se ULA. Y. Brili
oths arkiv, B 1:3 a. Prostméiten. Prostkonventets protokoll, 1 december 1953. 
115 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:245. Domkapitlets protokollsbok, 20 juli 1954. 
116 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 50, 29 oktober 1954. 
117 Ibid. 
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vidare. 118 1 stallet koncentrerades intresset kring forsamlingsdelningen i 
Stockholm, som behandlats direkt av Kammarkollegium. Nar Kungl. Maj:t 
beslot om delning av Brannkyrka och Enskede forsamlingar pa ett satt som 
ails inte svarade mot de kyrkliga onskemal som kommit till uttryck i 1953 
ars kyrkomote, ledde detta biskopsmotet till att vid sitt sammantrade den 
19-21 mars 1956 avge ett synnerligen kraftfullt uttalande till ecklesiastik
ministern. Biskopskollegiet framforde "sin uppriktiga forhoppning om att 
Kungl. Maj:t sasom tidigare skett ocksa i framtiden skall tillampa sadana 
principer vid avgorandet av kyrkliga organisationsfragor att clet blir mojligt 
for kyrkan att fullgora sin uppgift i clet svenska samhallet". 119 

Det alltmer inflammerade diskussionslaget i fraga om den kyrkliga indel
ningen ledde Yngve Brilioth till att under sommaren 1955 borja samman
fatta sina synpunkter pa detta problem och pa den vidare fragan om den 
senaste utvecklingen av forhallandet mellan kyrka och stat. Darmed forbe
redde han manuskriptet till Varden om kyrkan, som han slutredigerade i 
augusti 1956. Samtidigt skrev han ett forslag till sitt domkapitels yttrande 
over den Bergquistska utredningens slutbetankande om kyrkomotets lag
enliga kompetens. 120 

Brilioths nya storre vetenskapligt anlagda arbete, Varden om kyrkan, 
skulle bli hans sista. Det framstar som ett viktigt komplement till andra 
upplagan av Svensk kyrkokunskap. 121 Dess huvudfraga ar hur den reformato
riska tanken om statens vard om kyrkan for folkets andliga basta hade for
valtats och tillampats, inte minst i modern tid. Han utgick fran att clet 
reformatoriska arvet forutsatte ett fortroendefullt forhallande mellan tva 
paner. Han kritiserade forsok alltifran Gustaf Vasas tid fram till samtida 
Kammarkollegium att kringga problemet genom att reducera kyrkans roll 
till att vara blott en del av statsapparaten. 122 

118 Statsradet Persson avsag att lagga en proposition 1956, men fragan fick vila till efter valet 
hosten 1957. 
119 BMA. Biskopsmotets protokoll, 19-21 mars 1956.- Se aven Brilioth 1956a, 74-83, dar 
Brilioth aberopar yttrande fran Stockholms domkapitel av den 27 oktober 1955 men forbi
gar biskopsmôtets uttalande. 
120 Brilioth har informerat Gunnar Hultgren om si tt arbete och latit ho nom lagga synpunk
ter pa manuskriptet. Se darom ULA. G. Hultgrens personliga arkiv. III a 2. Biskopsmotet. 
Korrespondens. Y. Brilioth till G. Hultgren, 3 augusti 1955, och 4 juni 1956, och ibid., VI. 
Diakonistyrelsen. 6 a. Teologdelegationen. G. Hultgren till Y. Brilioth, 5 oktober 1955, dar 
Hultgren sager "a tt der ar ett inlagg med saklig tyngd och skarpa, som utan tvivel har en 
uppgift att fylla och bor gôra nytta. Der ar hapnadsvackande att Du trots Din klenhet 
kunnat skriva med sadan kraft och klarhet. Givetvis ar der angelaget att Du hinner ffi ut 
skriften ungefar samtidigt med var kommittés magnum opus" [Hultgren syftar pa beran
kandet fran den Bergquistska utredningen om kyrkomotets kompetens], samt ibid., 
Y. Brilioth till G. Hultgren, 12 och 21 augusti 1956, och G. Hultgren till Y. Brilioth, 
17 augusti 1956, dar Hultgren uttrycker sin gladje over att Varden om kyrkan ar klar for 
publicering. "Den bor nu komma i ratta stunden ... " 
121 Brilioth 1956a.- I sitt forord grep Brilioth tillbaka pa Harald Hjarnes "magistrala Olaus 
Petri-forelasningar om Stat och kyrka''. 
122 Brilioth 1956a, 7-38. 
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Brilioth var mycket skarp i sin vidrakning med ett renodlat statsabsolutis
tiskt betraktelsesatt. Han var uttalat kritisk mot den statskyrklige Tom 
Wohlin, som haft stort ansvar i beredningen av clet nya prastlonereglemen
tet, och hur kyrkomotet kringgatts i slutbehandlingen av reformforslaget. 123 

1 sin informativa sammanfattning av pastoratsregleringsfragan under 1950-
talet klargjorde Brilioth den kyrkliga sdndpunkten sa som denna kommit 
till uttryck vid 1953 ars kyrkomote. Han avstod fran att narmare berora 
sina egna insatser att na en rimlig losning av uppkomna problem. Nar Var
den om kyrkan kom ut hade ett av Brilioths problem aktualiserats pa nytt, 
da riksdagen ater vackt fragan om kvinnliga praster. 

Ambetsfragan 
Nar Yngve Brilioth i april 1952 forberedde sitt domkapitels remissyttrande 
over den Bohlin-Hallénska utredningen om kvinnas behorighet till kyrk
liga ambeten och tjanster, forcle han vidare sin syn pa vad han kallade ett 
vidare ambete, som han utvecklat i sitt andra herdabrev. Han lyckades 
sarnia domkapitlets flertal i ett stort yttrande, som med hanvisning till den 
kyrkliga traditionen och till aktuella ekumeniska hansyn avvisade utred
ningens forslag. Yttrandet anknot explicit till den pagaende diskussionen 
inom Kyrkornas Varldsrad om samverkan mellan kvinnor och man i kyrka 
och samhalle. Det rymde visserligen en respektfull referens till den bibel
teologiska markering som gjorts i den s.k. exegetdeklarationen, men Brili
oth och domkapitlets majoritet framholl att de for sin del inte lat denna 
markering vara vagledande da de avvisade utredningens forslag. 124 Rektor 
Ragnar Ljunggren reserverade sig till forman for den ambetsreform som 
majoriteten i den Bohlin-Hallénska utredningen forordat, alltsa till forman 
for kvinnas behorighet till prastambetet. 125 

Âven professorn och domkapitelledamoten Bengt Sundkler avgav ett 
sarskilt yttrande mot majoritetsforslaget. Som tidigare elev till Anton 
Fridrichsen hanvisade han till den aktuella exegetiska och bibelteologiska 
forskningen. Han framholl vidare att uppratthallandet av ett prastambete 
forbehallet man in te innebar "en nedvardering av kvinnan men val ett fram-

123 Brilioth 1956a, 38-55. Brilioth konstaterar, ibid., 47-48, att det konsultativa statsradet 
Nils Quensel var beroende av kammarr:ldet Wohlins tolkning av rattslaget. - 1 LUB. 
G. Auléns brevsamling. Y. Brilioth till G. Aulén, 5 november 1956, och UUB. A. Rune
stams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 14 november 1956, tackar Brilioth for 
vanliga ord om Vllrden om kyrkan. 
124 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, B 1 a 243 I. Domkapitlets yttrande over SOU 1950:48 
angaende kvinnas behorighet till kyrkliga ambeten och tjanster, 15 oktober 1952. Jfr Brili
oth 1933a, 146, idem 1946a, 156--157, och idem 1950c, 166--171. Brilioths forslag till 
domkapitlets yttrande finns bevarat i tva versioner - dels i Y. Brilioths arkiv. B 1:1 a. Dom
kapitlet. lnkomna handlingar m.m., dels ibid., B 1:1 b. Remissyttranden. 
125 ULA. Uppsala domkapitels arkiv. A 1:243. Uppsala domkapitels arkiv, 15 oktober 1952. 
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havande av en differentiering i fraga om religiosa funktioner". Till Brilioths 
ekumeniska argument fogade Sundkler den anmarkningen att Svenska kyr
kans afro-asiatiska systerkyrkor torde "ta sina havdvunna forbindelser under 
omprovning", om Svenska kyrkan skulle folja den vag som utredningen 
anvisat. 126 

Nar arkebiskopen formulerade domkapitlets remissyttrande hade biskops
kollegiet sin strategi klar. Aven om biskoparna var delade i sin syn pa 1948 
ars utredning av ambetsfragan, koncentrerade de sig pa fragan om en ny 
kvinnlig kyrkotjanst inom ramen for ett vidare ambete. 127 Redan under 1951 
tillsatte biskopsmotet en kommitté med uppgift a tt narmare prova forutsatt
ningar och lamplig utbildning for den foreslagna tjansten. 1 kommittén 
ingick biskoparna Nygren, Aulén, Ysander, Giertz och slutligen Anderberg, 
som var biskopsmotets representant i S:ta Katharinastiftelsens styrelse. 128 

Efter hand tillstotte problem i biskoparnas arbete med denna fraga. Det 
visade sig snart vara ofrankomligt att narmare diskutera forh:lllandet mellan 
utbildningen av diakoner och diakonissor och det utbildningsprogram som 
skulle meritera for den tilltankta kvinnliga kyrkotjansten. 129 Svarbemastrad 
var fragan om hur kostnaderna for den nya utbildningen skulle tackas. 

Sedan biskopsmotet i januari 1955 hade natt enighet om riktlinjerna for 
den nya tjansten, befanns det vara taktiskt oklokt att soka rikskollekt for 
projektet. Med hansyn till den kritik som yppats i riksdagen mot att Kungl. 
Maj:t forhalat ett allvarligt menat forslag i ambetsfragan, gjordes den be
domningen att forsoket att fà rikskollekt for den nya tjansten skulle uppfat
tas som ett satt att kringga fr:lgan om kvinnliga praster. 130 

126 Ibid. - Sundklers reservation reflekterar diskussionslaget efter exegetdeklarationen 1951. 
Se aven Riesenfeld 1951, 17-69. 
127 BMA. Biskopsmotets protokoll, 6-7 september 1951, och 22-24 januari 1952. Se aven 
Brilioths medvetna argumenrering for en ny kvinnlig kyrkotjanst i ULA. Uppsala domkapi
tels arkiv, B 1 a 243 I. Domkapidets yttrande over SOU 1950:48 ang:iende kvinnas beho
rijhet till kyrkliga ambeten och tjanster, den 15 oktober 1952. 
12 BMA. Biskopsmotets protokoll, 22-24 januari, och 2-3 december 1952, och 21-22 
april 1953, med protokoll fran kommittén for ny kyrklig tjanst, 21-23 mars 1953, som 
bilaga. - D:ivatande direktorn for Lekmannaskolan, Ragnar Askmark, utarbetade forslag till 
kursplan. Av tidiga kostnadsberakningar framgick att avsikten var att utbildningen i forsta 
hand skulle ges p:i S:ta Katharinastiftelsens kursg:ird i Sparreholm. - Se aven GLA. B. Giertz 
arkiv, vol. 12. Biskopsmote och prostkonferenser, B. Giertz Anteckningar rorande ny kyrko
tjanst. Giertz stodde tanken p:i ny kyrklig lekmannatjanst, men delade inte Brilioths syn p:i 
"ett vidare ambete". 
129 BMA. Biskopsmotets protokoll, 29 november-1 december 1954. - 1 Sigtunastiftelsens 
klipparkiv finns under huvudordet "Kvinnor i kyrkans tjanst" material som belyser pressdis
kussionen om den nya kvinnliga kyrkotjansten. 
130 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 58 med tillagg, 27 juli 1955. Fr:igan hangde samman 
med bedomningen av mojligheten av att ra statsanslag for en "snabbkurs for teologer" for att 
mota den akuta prastbristen. Se darom Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysan
der, 10 maj 1955. Realismen i denna bedomning bekraftas av Bihang til!Allmiinna kyrkomo
tets protokoll fran ar 1957. Forsta samlingen. Kungl. Maj :ts skrivelse nr 6, med forslag till ny 
behorighetslag for Svenska kyrkan, dar fr:igan om den nya kyrkotjansten kommenteras, 36-
39. 
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Denna bedomning forandrade forhandlingslaget i forhallande till S:ta 
Katharinastiftelsen. For att fora fragan vidare foreslog darfor direktorn for 
Samariterhemmet, Pehr Edwall, att undervisningen sa langt mojligt skulle 
samordnas med den utbildning som Samariterhemmet erbjod. 131 Det var 
ett forslag som biskopsmotet beslutade att prova. Det medforde emellertid 
protester fran Margit Sahlin och S:ta Katharinastiftelsen som helhet. 132 

Under 1956 vacktes ater motioner i riksdagen om lagstiftning om kvin
nas behorighet till prastambetet. Det ledde regeringen till att parallellt med 
den fortsatta interna diskussionen om de ekonomiska ramarna for foresd
ende pastoratsreglering forbereda ett forslag till ny behorighetslag for 
Svenska kyrkan. Kyrkomotet hosten 1957 skulle fà ta stallning till ett for
slag i den riktningen. 133 Saken uppmarksammades den 27 juni vid ett extra 
sammantrade med biskopsmotet, som agnades en genomgang av fragor 
som vackts infor foresdende kyrkomote och som blev Yngve Brilioths 
sista. 134 

Brilioth fann situationen mycket besvarande. 1 brev till bade George Bell 
och Max von Bonsdorff klagade han over att "riksdagen vill tvinga pa oss 
kvinnliga praster". 135 1 sakfragan vidholl han sitt stallningstagande fran sitt 
andra herdabrev och fran remissyttrandet over den Bohlin-Hallénska utred
ningen. 1 sitt brev till Bell framholl han att han inte uppfattade fragan om 
kvinnliga praster som ett i forsta hand bibelteologiskt eller dogmatiskt pro
blem. Han gick i sjalva verket sa langt att han for sin del inte fann ordina
tion av kvinnor vara en absolut omojlighet. Dock understrok han att kyr
kan inte bor patvingas beslut i denna fraga av statsmakten. 136 1 brevet till 
von Bonsdorff uttryckte Brilioth ovisshet om han pa grund av sviktande 
halsa skulle orka att leda det kommande kyrkomotet. 137 

131 Ârkebiskopen var ordforande i Samariterhemmets styrelse. 
132 BMA. Biskopsmotets protokoll 19-21 mars och 3-4 september 1953 med P. Edwalls 
PM ang. praktisk utbildning av heltidsanstallda lekmannamedarbetare, 31 augusti 1956, 
som bilaga, samt 29-31 januari 1957 med M. Sahlin till R. Josefson, 8 december 1956, som 
bilaga. 
133 Bihang tillAllmiinna kyrkomotets protokoll ar 1957. Forsta Samlingen. Kungl. Maj:ts skri
velse, nr 6, med forslag till ny behorighetslag for Svenska kyrkan. - Enligt domprost Johans
sons minnesanteckningar skall Ivar Persson, som liksom Johansson var ledamot av sarskilda 
utskottet vid 1958 ars kyrkomote, ha anfortrott Johansson att han innan han presenterade 
si tt departements forslag till ny behorighetslag skall ha fragat Brilioth om foreslagen ambets
reform stred mot Bibelns bud. Brilioth har hanvisat till vad han anfort i fragan i sitt herda
brev till Uppsala arkestift. Se vidare N. Johansson 2001, 91. 
134 BMA. Biskopsmotets protokoll, 27 juni 1957, och ULA. G. Hultgrens personliga arkiv, 
III a 2. Biskopsmotet. Korrespondens, G. Hultgren till Y. Brilioth, 1 juli 1957, och 
Y. Brilioth till G. Hultgren, 1 juli 1957. 
135 LPL. G. Bell's Papers, vol. 204. Y. Brilioth till G. Bell, 25 juli 1957, och AAB. M. von 
Bonsdorffs brevsamling. Y. Brilioth till M. von Bonsdorff, 20 augusti 1957, varifran citatet 
ar hamtat. 
136 LPL. G. Bell's Papers, vol. 204. Y. Brilioth till G. Bell, 25 juli 1957. 
137 AAB. M. von Bonsdorffs brevsamling. Y. Brilioth till M. von Bonsdorff, 20 augusti 
1957. 
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Efter en tids osakerhet beslot sig dock Brilioth till sist for att som arkebis
kop fullgora sitt uppdrag som kyrkomotets ordforande. Den 31 augusti 
1957, i Forsta kammarens plenisal, halsade han valkommen narvarande 
kyrkomotesdeltagare och de tva foretradarna for regeringen, statsraden Zet
terberg och Persson. 1 si tt retoriskt kraftfulla inledningsanforande kommen
terade han kort anmalda arenden. Han berorde inte friigan om kvinnliga 
praster. 1 stallet uttalade han sin uppskattning av Thorvald Bergquists ut
redning om kyrkomotets kompetens, som annu inte remissbehandlats. 138 

Efter kyrkomotets hogtidliga oppnande ledde Brilioth forhandlingarna 
under de foljande tva dagarna. Darmed var han med om att till sarskilda 
utskottet, dar John Cullberg denna gang var ordforande, hanskjuta Kungl. 
Maj:ts skrivelse nr 6 om kvinnas behorighet till kyrkliga ambeten och tjans
ter. 139 Som kyrkomotets forste vice ordforande overtog biskopen av Linko
ping, Torsten Ysander, darefter ordforandeklubban. Yngve Brilioth hoppa
des kunna aterkomma for att fran ordforandeplatsen framfora si tt "sedan 
lange skrivna anforande i fraga om kvinnliga praster" och att aven leda 
motets avslutning. 140 

Den forberedande behandlingen i sarskilda utskottet av kyrkomotets 
stallningstagande till forslaget om ny behorighetslag for Svenska kyrkan var 
kravande. Majoriteten med framst Bo Giertz och Elis Malmestrom yrkade 
med bibelteologisk argumentation avslag pa Kungl. Maj:ts forslag. Kyrko
motets andre vice ordforande, rektor Goransson fran Kalmar, stodde for sin 
del tillsammans med tre ovriga lekmannaledamoter, F.E. Gustafsson, Stefan 
Oljelund och Sigfrid Ringsjo, den foreslagna ambetsreformen. John Cull
berg sjalv intog en mellanstandpunkt. Han avvisade den nya behorighets
lagen men delade inte majoritetens bibelteologiska motivering som tillrack
lig grund for sitt avslagsyrkande. 141 

Da det visade sig att Yngve Brilioth av halsoskal inte skulle kunna leda 
kyrkomotets plenarbehandling av Kungl. Maj:ts forslag, beslot han efter 
samrad med Torsten Ysander att publicera sitt tidigare forberedda tai som 
ett oppet brev i Svenska Dagbladet. 142 Detta skedde mot en kyrkopolitiskt 
dramatisk bakgrund. Vid ett uppmarksammat opinionsmote i Stockholm 

138 Brilioths tai vid kyrkomotets inledning, i Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1957, nr 1. 
Uirdagen den 31 augusti 1957, 1-2. 
139 Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1957, nr 1. Tisdagen den 3 september 1957, 14-15. 
140 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 17 september 1957, varifriin 
citatet ar hamtat, och Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 19 september 
och 1 oktober 1957. 
141 Bihang till Allmiinna kyrkomotets protokoll ar 1957. Attonde samlingen. Sarskilda utskot
tets betankande, nr 1, 1-24, med reservationer av J. Cullberg, ibid., 20, och av C.E. Go
ransson, F.E. Gustafsson, S. Oljelund och S. Ringsjo, ibid., 20-24. - 1 brev till T. Ysander, 
23 september 1957, i Visby LA, har Brilioth yppat intresse for hur Cullberg skulle stalla sig 
till fragan om motiveringen for avslag av forslag om ny behorighetslag. 
142 Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 19, 23 och 26 september 1957, 
och Brilioth 1957d, som inte ar anfort i Brilioth-bibliografin i KA 1959 (1960). 
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nagra dagar tidigare hade namligen en av ledamoterna i den Bohlin-Hallén
ska utredningen, fru Ester Lutteman, gjort klart att hon avsag att lamna 
Svenska kyrkan om inte kyrkomotet foljde utredningens forslag. Hon an
farde som skal vad hon kallade "trohetskravet, sanningskravet och clet reli
giosa kravet". 143 

I sitt oppna brev fullfoljde Brilioth argumenten for sin tidigare kanda 
standpunkt. Han kunde inte bitrada den dominerande bibelteologiska 
argumentationen mot kvinnliga praster. Som han framhallit i sitt brev till 
Bell sag han inte prastvigning av kvinnor som en absolut omojlighet. Han 
menade dock att pagaende kyrkomôte borde avvisa Kung. Maj:ts forslag till 
ny behorighetslag. Ett antagande av lagen skulle leda tillokad inomkyrklig 
splittring. Over huvud taget skulle kyrkan inte tvingas att ta stallning i 
ambetsfragan pa grund av riksdagsbeslut. Han kritiserade vidare clet lagda 
forslaget, darfor att clet inte varit foremal for remissbehandling. 

Brilioth vidholl sitt ekumeniska argument mot kvinnliga praster. Han 
noterade en skillnad i de liturgiska funktioner som hor till prastambetet i 
luthersk och reformert tradition och menade att inforande av kvinnliga 
praster i en luthersk kyrka inte skulle ske utan tillborligt "samrad med oss 
narstaende kyrkor". Darvid raknade han aven med kontakter med Chur ch 
of England. Samtidigt slog Brilioth fast att hans avvisande av forslaget till 
ny behorighetslag inte innebar "nagon som helst underskattning av kvin
nors andliga utrustning". Han understrok betydelsen av biskopsmotets for
slag till ny kvinnlig kyrkotjanst. 144 

I ett personligt brev till statsradet Persson kommenterade Brilioth sitt 
oppna brev, som han sag som uttryck for "en i viss man formedlande upp
fattning". Han var val medveten om den konstitutionella konflikt som 
kyrkomotets avvisande av foreslagen behorighetslag skulle innebara. Han 
forutsatte att detta stallningstagande skulle matas av en kraftig opinions
storm. Darfor vadjade han till ecklesiastikministern att denne "matte med
verka till att stormen och dess foljdfenomen icke matte bli alltfor vald
sammà'.145 

143 Se darom Svenska Dagbladet, 25 september 1957. I brev till Torsten Ysander, 26 septem
ber 1957, i Visby LA, konstaterar Brilioth att han "mycket pinats av Ester Luttemans atgard 
och anforande". 
144 I sitt brev till T. Ysander, den 26 september 1957, dar han bilagger en kopia av sitt ëppna 
brev till Svenska Dagbladet, sager han att hans skrivelse innebar en antydan om att han inte 
ar beredd "att till det yttersta halla pa den avvisande standpunkten, som kyrkomëtets ma jo
ri tet vantas komma att intagà'. Han tillagger: "Utan en eftergift pa denna punkt !ar svarli
gen bander mellan stat och kyrka kunna bevaras." - En mer sofistikerat anlagd religionsfilo
sofisk analys av 1957 och 1958 ars kyrkomotes argumentation redovisas i Simonsson 1963, 
som dock ej beaktar Brilioths stallningstagande. Se aven Sandahl1993, 21-25, som ej helier 
la~er vikt vid Brilioths ëppna brev i Svemka Dagbladet. 
14 Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 28 september 1957, med kopia av 
Y. Brilioth till 1. Persson, 28 september 1957, som bilaga. 

247 



1 kyrkomotets slutbehandling, som agde rum den 1 och 2 oktober, varie
rades de tre huvudstandpunkter som praglat sakbehandlingen i sarskilda 
utskottet. 146 Mot bakgrund av Yngve Brilioths oppna brev i Svenska Dag
bladet fardes John Cullbergs lin je vidare och kompletterades av bland andra 
Helge Ljungberg och Nils Karlstrom. Utan att explicit hanvisa till Brilioths 
synpunkter anforde de tre att ambetsfragan inte kunde losas unilateralt. 
Aven Kyrkornas Varldsrad och Lutherska Varldsforbundet borde konsulte
ras innan beslut kunde fattas om en ny lag. 147 1 slutvoteringen blev clet 
ekumeniskt orienterade argumentet huvudmotiveringen for kyrkomotets 
beslut att avvisa Kungl. Maj:ts forslag till ny behorighetslag for Svenska 
kyrkan. 

Efter samrad med Torsten Ysander beslot arkebiskop Brilioth att soka 
fullfolja sina tidigare avsikter att leda kyrkomotets avslutningssession den 
4 oktober. Som han forutsett i sitt brev till statsradet Persson vackte kyrko
motets beslut i fraga om kvinnliga praster stor uppmarksamhet i pressen. 148 

Det halsades med lattnad i vissa lager men motte bestortning pa andra hall 
- inte minst inom delar av kvinnovarlden. Detta forhallande gav Brilioth 
anledning att i sitt tai framhalla: 

Vi far dock ej underskatta den reaktion fran olika grupper i vart folk, varpa vi 
redan rau manga prov. 149 

Det var dock den ekumeniska vidgningen av behorighetsfragan som gav 
honom anledning att i fortsattningen mana ledamoterna tilllyhordhet och 
fornyad provning av de egna argumenten "i clet meningsutbyte som forvisso 
inte ar avslutat". 150 Detta skulle ocksa bli den framsta angelagenheten i 
biskopsmotets fortsatta handlaggning av behorighetsfragan. 151 

Utvecklingen efter 1957 ars kyrkomote svarade inte mot Yngve Brilioths 
forvantningar. Hans eget halsotillstand forvarrades och han beslot lamna 

146 Bo Giertz var den framste foretradaren for utskottsmajoritetens bibelteologiskt motive
rade avvisande av Kungl. Majt:s forslag. Allmiinna kyrkomotets protokoll nr 5, den 1-2 okto
ber 1957, 1-146. Hans linje stoddes av hogkyrkliga ledamoter, A. Corell, ibid., 49; 
G.E. Bystrom, ibid., 49 och 76-78, R. Ekstrom, ibid., 49 och 84-85, och G.A. Danell, 
ibid., 49 och 105-108. -Olle Nystedt var den framste prasterlige talesmannen for reservan
ternas linje. Han aberopade bland annat Brilioths reserverade hallning till den tongivande 
bibelteologiska argumentationen mot kvinnliga praster, ibid., 37-41 och 130, med hanvis
ning till Brilioth, ibid., 37. 
147 J. Cullbergs yttrande, ibid., 7-11, H. Ljungberg, ibid., 41-43 och 136, och N. Karl
strom, ibid., 21-24 och 113-114. Se aven S. Solén och N.C. Humbles instammanden i 
Ljungbergs yttrande, ibid., 43, och yttranden av A. Nygren, ibid., 52-57, 121-124, 131-
132, med instammanden av bl.a. S. Danell, ibid., 57, och I. Hylander, ibid., 111-112. 
148 Pressbevakningen av kyrkomotets handlaggning av behorighetsfragan ar val dokumente
rad i Sigtunastiftelsens klipparkiv under huvudordet Kvinnor i kyrkans tjanst. 
149 Brilioths tai vid kyrkomotets avslutning, i Allmiinna kyrkomotets protokollar 1957, nr 6. 
Fredagen den 4 oktober 1957, 82-84. Citat fran ibid., 83. 
150 Ibid.- ]fr Strandberg 1997, 295-296. 
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sin tjanst i och med utgangen av september manad 1958. 152 Den fortsatta 
inomkyrkliga diskussionen visade inte prov pa den lyhordhet och kritiska 
granskning av egna argument som arkebiskopen manat till i sitt avskedstal 
till 1957 ars kyrkomote. Snarare polariserades opinionsbildningen ytterli
gare langs de tva markerade huvudlinjerna i utskottsbehandlingen och ple
nardebatten, samtidigt som Brilioths i viss man formedlande uppfattning 
forbisags. 153 

Illavarslande for Svenska kyrkans del var ocksa signal erna fran regering och 
riksdag. Trots Brilioths forvantningar pa ett dragligt samarbete mellan kyr
koledningen och den nye ecklesiastikministern, Ragnar Edenman, lade 
denne redan den 10 januari 1958 en proposition som byggde pa Ivar Perssons 
forslag till ny behorighetslag for Svenska kyrkan. 154 Samtidigt forbereddes 
tillsattandet av en parlamentarisk utredning av forhallandet mellan kyrka 
och stat, en fraga som tidigare vackts i en riksdagsmotion av Rolf Edberg. 
Yngve Brilioth hade ju forsdtt att en sadan skulle komma forr eller senare 
och darfor tagit upp en forberedande diskussion inom biskopskretsen. 155 

Brilioth sokte att sa langt mojligt fullgora sina plikter inom domkapitlet 
och infor forestiiende kyrkomote. Han bad Olle Nystedt halla predikan i 
gudstjansten vid kyrkomotets inledning. Sjalv hoppades han att vara i stand 
att atminstone oppna motet. 156 Ater maste dock Torsten Ysander ata sig 

151 BMA. Biskopsmotets protokoll, 23 september och 27-28 november 1957. - Vid 
biskopsmotets sammantrade i november antogs ett uttalande i ambetsfr:lgan som publicera
des i SKT (53) 1957, 765. Det ar anmarkningsvart att SKT vid atergivningen av detta 
uttalande utelamnat dess sista stycke, dar hanvisning gors till Kyrkornas Varldsr:ld och 
Lutherska Varldsforbundet. - I WCCA. General Secretariat. General Correspondence. 
W.A. Visser't Hooft till Y. Brilioth, 5 december 1957, beror Visser't Hooft en forfr:lgan, som 
han fàtt av Torsten Ysander, om hur Kyrkornas Varldsr:ld sag pa kvinnliga praster.- I GLA. 
B. Giertz arkiv, vol. 20. Biskopsmotet 1950-58 bevaras Giertz korrespondens i fr:lgan om 
kvinnliga praster, som han fort med bl.a. V. Vajta och C.E. Lund-Quist vid Lutherska 
Varldsfederationens stab i Genève. 
152 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Uppsala domkapitels protokoll fran per cap
sulam-sammantrade, 8 april1958. 
153 A ena sidan utkom Kvinnan Samhallet Kyrkan med Ruben Josefson som ansvarig utgi
vare. Den inneholl bi. a. en utredning av Karl-Manfred Olsson, som !ag till grund for Diako
nistyrelsens svar pa biskopsmotets hemstallan i november 1957 om bidrag till den fortsatta 
handlaggningen av fragan om kvinnas behorighet till prastambetet i Svenska kyrkan. A den 
andra sidan kom Kvinnan och iimbetet enligt Skriften och Bekiinnelsen med Âke V. Strom som 
editor. Den inneholl dels bibelvetenskapliga bidrag av Bo Reicke, Base!, Âke V. Strom och 
Bertil Gartner, dels en mot Josefsons Luthertolkning fronderande utlaggning av Bo Giertz 
och Hjalmar Lindroth rorande Svenska kyrkans bekannelsetradition. 
154 Allmanna kyrkomotets protokoll med Bihang ar 1958. Bihang. Forsta samlingen. Kungl. 
Maj:ts skrivelse, nr 1, angaende ny behorighetslag for Svenska kyrkan. Riksdagens slutgiltiga 
beslut i fragan togs den 24 juli 1958. 
155 BMA. Biskopsmotets protokoll, 19-20 januari 1955, och 19-21 mars 1956, samt 
Y. Brilioths rundbrev, nr 56, 3 maj 1955, och nr 69 (odaterat). Se aven Visby LA. T. Ysan
ders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 26 september 1957. 
156 Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 1 augusti 1958, och GUB. O. 
Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 2 augusti 1958. 
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ansvaret for ledningen av kyrkomotet och dess beredningsutskott, samtidigt 
som arkebiskopen gama ville hallas val informerad om utvecklingen i kyr
komotet.157 

Yngve Brilioth kunde varken inleda elier avsluta 1958 ars kyrkomote. 
Han nodgades ase hur den ekumeniska linje som han forordat inte spelade 
samma roll som under foregaende ar. Utan att han sjalv gav publicitet at si tt 
slutgiltiga stallningstagande torde han i radande spanningslage ha gjort en 
eftergift i ambetsfragan. Sannolikt forutsatte han att detta kravdes for att 
relationerna mellan stat och kyrka inte skulle forvarras och for att det kom
mande utredningsarbetet om de framtida relationerna inte skulle forsva
ras.158 Vid kyrkomotets avslutning den 29 september 1958 kunde Torsten 
Ysander formedla den avgaende arkebiskopens avskedsord, som avslutades 
med foljande forhoppning: "Ma de beslut som fattats bli var kyrka till 
gagn."I59 

157 Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Ysander, 18 augusti 1958. 
158 Visby LA. T. Ysanders arkiv. Y. Brilioth till T. Y sander, 26 september och 8 november 
1957.- 1 sitt minnesord i Svenska Dagbladet, 28 april 1959, framholl Ragnar Edenman att 
Yngve Brilioths "positiva st:lndpunkt i kvinnoprastfragan" kom att "fi vasentlig betydelse". 
159 Brilioths avskedshalsning ar en del av Ysanders tai vid kyrkomotts sista session, se All
miinna kyrkomotets protokoll med Bihang ar 1958. Protokoll nr 4. Mandagen den 29 septem
ber 1958, 165, och i STK(54) 1958, 619.- Carl Strandberg finner for sin del, idem 1997, 
296, att denna text "ar till stil och innehall olik vad Brilioth i ovrigt skrivit och anknyter in te 
till motets beslut elier forhandlingar". - Enligt arkebiskopens brevbok i ULA. Y. Brilioths 
arkiv, A:2 1957-1958, var det sista brev som Brilioth skrev till Torsten Ysander dagtecknat 
18 september 1958. Samma dag skrev han till den nyutnamnde arkebiskopen Gunnar Hult
gren.- Till skillnad fran 1957 ars kyrkomote stodde sarskilda utskottet Kungl. Maj:ts for
slag till ny behorighetslag. Kyrkomotets flertal bitradde detta stallningstagande. Ernst 
Staxang m. fl. reserverade sig aven denna gang. Han fick stod av framst Bo Giertz. Den 
ekumeniska linjen fran 1957 ars kyrkomote splittrades. John Cullberg, Helge Ljungberg 
och Nils Karlstrom foljde majoriteten, Anders Nygren daremot minoriteten. Han avgav en 
sarskild rostforklaring, stodd av biskoparna Danell och Lundstrom, professor Lindroth och 
lekmannaledamoten fran Stockholm, Karin Danielsson. 
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KAPITEL 12 

Med tunga steg 

Delade bordor i ett arbetslag 
Vi har redan sett tecken pa hur Yngve Brilioths stara arbetsborda un der 
1950-talet borjade tynga honom allt mer. Under mellandagarna 1955 
maste arkebiskopen anfortro sina biskopskolleger att han blivit allvarligt 
sjuk och tvingats "soka sjukvard och begara tjanstledighet for januari 
manad". 1 Brilioth atervann aldrig full arbetskapacitet efter sin nya svara 
sjukdom. lnte desto mindre skulle han komma att gora bestaende insatser 
ocksa under sina kvarvarande ar i tjanst. 

Yngve Brilioths intellektuella kapacitet var hela vagen obruten och han 
foljde med sin sedvanliga klarsyn varje arende, uppmarksamt och engagerat. 
Hans ledning var oomstridd och hans tillit till sina vanner och kolleger var 
val omvittnad. Vid de tillfallen da de egna krafterna inte var tillrackliga 
stallde sig arkebiskopens narmaste medarbetare och kolleger lojalt till forfo
gande, pa sa val stifts- som riksplan. 2 Dessa var val fortrogna med Brilioths 
hallning och han i sin tur respekterade som alltid deras sjalvstandighet, 
formaga och hangivenhet i kyrkliga fragor. Ett vackert exempel pa Yngve 
Brilioths ledarstil ar det utrymme som foretradaren i ambetet, Erling 
Eidem, fick under nastan ett decennium. 

For att fà ett rattvisande perspektiv pa Yngve Brilioths insatser fran 1954 
till pensioneringen hosten 1958 och under de sista manaderna, tills doden 
kom som en befriare den 27 april 1959, maste vi komma ihag att hans 
jarnfysik ocksa tidigare satts pa harda prov. Brilioth hade som namnts tidi
gare varit tvingad att i borjan av ar 1940 soka vard for overanstrangning pa 
Ulricehamns sanatorium3. Da var hans arbetsborda som stiftschefbelastad 
aven av uppgiften att slutfora det annu ofullbordade fjarde stara medeltids
arbetet. 

1 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 62, 27 december 1955. 
2 Redan under Erling Eidems tid formades ett ledarskap med namn som Gustaf Aulén, Nils 
Karlstri:im, Olle Nystedt, Arvid Runestam, Torsten Ysander och andra i Sverige, Birger 
Fore!! i Berlin och Nils Ehrenstri:im i Genève. OlofHerrlin fick i:iverta en stor del av ansvaret 
for arkestiftet. 
3 Se kap. nio. 
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Pa samma satt blev overgangen till nya ansvarsfulla uppgifter i Uppsala 
"efter ett ovanligt handelserikt och arbetsfyllt sista halvar" i Vaxjo mycket 
pafrestande. 4 Dock behovde Yngve Brilioth inte dra sig tillbaka for att varda 
sin halsa under de forsta aren i arkestiftet. Det var fürst i borjan av ar 1954 
som han maste registrera ett illavarslande forebud. Da fick arkebiskopen 
lamna sina plikter i domkapidet for en tids vila pa Sigtunastiftelsen.5 

Tidpunkten for Brilioths nya konvalescens ar inte utan intresse. Den 
22 december 1953 hade domen fallit i arekrankningsmalet mot Dick 
Helander i R.adhusratten i Uppsala. Det forhallandet vacker fragan pa vad 
satt Helander-affaren paverkade Brilioths arbetsformaga. 1 minnesteck
ningen av sin varderade stiftschef och faderlige van framhaller Sture Rolf
hamre att han inte kan bitrada tanken att "Helander-affaren skulle ha brutit 
ned Brilioths halsa". Rolfhamre hade inte markt att Brilioth var nedsatt i sin 
arbetsformaga forran i borjan av ar 1957.6 Detta sager nog mer om Brilioths 
arbetsdisciplin an om hans faktiska halsotillstand. Som vi redan sett foredrog 
arkebiskopen att halla sina egna problem for sig sjalv och helhjartat genom
fora sitt omfattande arbetsprogram, aven nar hans krafter borjade tryta. 

1 clet sammelverk, vari Sture Rolfhamre tecknat sin uppskattande bild av 
Yngve Brilioth, snuddar aven Carl Strandberg vid fragan om vilka effekter 
Helander-affaren haft pa arkebiskopens halsotillstand. Strandberg tyckte sig 
"kunna ana en icke ringa trôtthet" hos Yngve Brilioth, nar denne gjorde sin 
slutredovisning av "clet stora sorgespelet" i Svensk Kyrkotidning i slutet av 
1954.7 Den reflektionen traffar nog Brilioths halsolage battre an Rolfham
res minnesbild. 8 

Som redan framgatt har Yngve Brilioth efter ett innehallsladdat ar, som 
inleddes med ekumeniska overlaggningar i Indien och avslutades med 
domen mot Helander och dennes avsattning fran biskopstjansten i Strang
nas, kant sig sa pressad att han i borjan av ar 1954 varit tvungen att till en 
tid lata Olof Herrlin overta ansvaret for domkapidet. 9 Under sina patving
ade lediga dagar uppskattade han att pa kvallarna regelbundet kunna besoka 
direktorn for Lekmannaskolan i Sigtuna, Algot Tergel, och hans hustru. 10 

For Yngve Brilioth blev 1954 ett minst lika kravande ar som aret innan. 
Sarskilt pafrestande var a tt Brilioth omedelbart efter den innehallsrika Ame
rikaresan kastades in i forhandlingar pa hogsta niva om den svarbemastrade 
pastoratsregleringsfragan. Dartill kom Svea Hovratts bekraftelse av Helan-

4 UUB. G. Rudbergs brevsamling. Y. Brilioth till G. Rudberg, 11 augusti 1950. 
5 ÂAB. G.O. Rosenqvists brevsamling. Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 4 mars 1954, och 
UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 12 mars 1954. 
6 Rolfhamre 1997, 249.- Sannolikt har ett tryckfel insmugit sig har. Rolfhamre torde syfta 
pa forhallandena ett ar tidigare. 
7 Strandberg 1997, 292-293. 
8 Se darom i UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 
9 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:245. Domkapitlets protokoll, 3 februari 1954. 
10 AlfTergel, Sigtuna, har givit mig denna uppgift. 
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ders avsattning och oron for familjen Helanders familjeekonomi. 1 sitt jul
brev till Arvid Runestam klagade Brilioth over trotthet och andlig tomhet 
pa grund av otillracklig vila. 11 

Denna trotthet var ett orovackande forebud. Den 10 mars 1955 har 
Yngve Brilioth mast anfortro sina kolleger i biskopskretsen att han varit 
tvingad att under tio dagar vardas pa Samariterhemmet for problem med 
gallan. Olof Herrlin hade pa nytt fàtt ansvara for domkapitlets lopande 
arenden. Pa arkebiskopens uppdrag aterinvigde domprosten Hille kyrka. 
Erling Eidem fick samtidigt aterinviga kyrkan i Hedesunda. 12 Brilioth sjalv 
har dock mast handlagga besvarliga ekonomiska och personpolitiska pro
blemen inom Diakonistyrelsen. Han hade fàtt radet av sin lakare att ta det 
forsiktigt nar han atervande till sina nya arbetsuppgifter efter konvalescen
sen. 13 Detta till trots var han angelagen att genomfora si tt program i sam
band med det finska kyrkojubileet i Aboi maj 1955. 

For att soka atervinna full arbetskapacitet har Yngve Brilioth tillsam
mans med hustru Brita tillbringat nagra sommarveckor i Oregrund. 
Semestern blev dock avbruten pa grund av Anna Soderbloms bortgang i 
mitten av augusti. 14 Sommarveckorna i Oregrund atergav darfor inte Brili
oth hela hans tidigare styrka. 1 stallet har han i september annu en gang 
blivit inlagd pa Samariterhemmet for att genomga operation "for gall
besvar" .15 Darefter fick han aterhamta sig pa Mossebergs sanatorium i Fal
kopingstrakten. 16 

Brilioths sjukdom i slutet av december 195 5 kom dar for inte helt oan
mald. 1 sjalva verket hade hans arbetssituation mot slutet av aret ytterligare 
anstrangts av att han av olika skal borjat oraas av allvarliga fragor om det var 
battre for Svenska kyrkan om han lamnade sin tjanst. Han delade med sig 
av sin oro i fortroliga brev till Arvid Runestam, som sokte uppmuntra 
honom att sla sadana betraktelser ifran sig. 17 

An mer provande for Yngve Brilioth blev ar 1956. Visserligen kunde han 
gladja sig ar Lennart Hollmans utgava av Birgittas Reuelaciones extrauagan
tes. Men hans sviktande halsa visade sig vara mer bekymmersam an han 

11 UUB. A. Runestans brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 21 december 1954. 
12 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:256. Domkapidets protokoll, 23 februari 1955. 
13 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 54, 10 mars 1955. 
14 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 15 augusti 1955.- Om 
Anna Soderbloms ekumeniska insats, se bl.a. Karlstrom 1955, 122-123. 
15 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 21 september 1955. -
Brilioth har varit fortegen om sin operation. 1 efterhand har han antytt att den lakarvard 
han fick i september 1955 inte medfort nagon egendig losning pa hans halsoproblem. Se 
BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 67, 11 september 1956. 
16 Darifr:ln skrev han si tt sista brev till Emil Liedgren. Se LSB. E. Liedgrens arkiv. Y. Brilioth 
tillE. Liedgren, 25 september 1955. 
17 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 9, 19 och 3 december 
1955.- En av anledningarna till Brilioths sjalvforebraelser var att han fàtt ett anonymt brev 
som "kravt Yngve Brilioths omedelbara avgang". 
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raknat med. Han maste begara fortsatt sjukledighet under februari och a.ter
kom inte till sitt domkapitel forran i borjan av mars. 18 

Brilioth hade varit man am att kunna vara tillbaka i tjanst i mars. Da 
skulle Sven Danells uppskjutna biskopsvigning aga rum. 1 anslutning dartill 
skulle biskopsmotet ater sammantrada. 19 Det dominerande arendet vid 
biskoparnas overlaggning i mars 1955 gaUde regeringens forment sjalvsval
diga hantering av fragan am forsamlingsdelning i Stockholms sodra stads
delar.20 

Denna arbetsplanering visade sig emellertid snart vara alltfor optimistisk. 
Brilioth maste lamna det domkapitelssammantrade den 11 april som skulle 
ta stallning till den Edbergska motionen am andrade relationer mellan 
kyrka och stat. 21 Kart darefter blev Brilioth inlagd pa Akademiska sjuk
huset, dar han togs am hand av professor Ask-Upmark. Denne konstate
rade att tidigare medicinering mot bristande nattsomn byggt pa felaktiga 
forutsattningar. 22 Ocksa pa Akademiska sjukhuset foljde ho nom oron over 
utvecklingen inom Svenska kyrkan, inte minst inom Diakonistyrelsen. 

Aven Ask-Upmark gav Brilioth klara besked am hur han maste ransonera 
sina krafter. Professorn beordrade arkebiskopen ytterligare sjukledighet och 
vistelse i Schweiz un der den resterande delen av april och maj. 23 For Yngve 
Brilioth innebar hans konvalescens i Schweiz att han fick tid att slutredigera 
Varden om kyrkan. Aterkommen till Uppsala har han mottagits av praster
skapet i Uppsala arkestift, som uppvaktade sin arkebiskop pa 65-arsdagen 
med en vacker silverkrakla. 24 

Nodtvungna retditter 
Brilioths nedsatta krafter tvingade fram en ofrankomlig begransning av 
hans manga arbetsuppgifter. Inom stiftet hade han de facto redan avbrutit 
sin serie forsamlingsvisitationer. Nu maste han bli an mer sparsam med sina 
krafter. Olof Herrlin och Erling Eidem fick ta ansvar for de kyrkoinvig-

18 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:247. Domkapidets protokoll, 14 mars 1956. Olof 
Herrlin hade fatt ansvara for stiftsledningen och satt ordforande vid domkapitlets samman
traden den 18 januari och 15 februari 1956. 
19 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 64, 1 mars 1956. 
20 BMA. Biskopsmôtets protokoll, 19-21 mars 1956, med dess kraftfulla uttalande om 
pastoratsregleringen i Stockholm. - Se aven Brilioth 1956a, 83, dar dock biskopsmotets 
yttrande inte berors. 
21 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1: 247. Domkapidets protokoll, 11 april1956. 
22 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 16 april1956. 
23 BMA Y. Brilioths rundbrev, nr 65, 1 juni 1956, och LPL. G. Bell's Papers, vol. 88. 
Y. Brilioth till G. Bell, 14 juni 1956. Har meddelar Brilioth sin anglikanske van aven att han 
och hans hustru Brita deltagit i kungamiddagen med anledning av drottning Elizabeths 
besok i Sverige. 
24 Se referat i Svenska Dagbladet, 13 juli 1956. 
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mngar och installation er som arkebiskopen inte orkade genomfora. 25 

Under hosten 1956 har Brilioth emellertid kunnat leda domkapitlets 
arbete. Den 4 december ledde han sitt sista prostkonvent.26 Nagra dagar 
darefter forrattade han sin nast sista prastvigning. 27 

Ocksa i fraga om de rikskyrkliga uppgifterna tvingades Brilioth till re
tratt. Han fick avsti fran a tt leda det allmanna kyrkliga motet varen 1956.28 

1 juni har han dock kunnat representera Svenska kyrkan vid Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsens 100-arsjubileum. Da sammantraffade Brilioth med 
statsradet Persson och samtalade om de forestiende biskopsurnamningarna 
i Karlstad och Lulea. 29 

Av olika skal var det inte lampligt att halla nagot biskopsmote under 
hosten 1956.30 Brilioth har i stallet genom sina rundbrev sokt halla biskops
kollegerna à jour med den rikskyrkliga utvecklingen. Brilioth diskurerade 
t.ex. fragor om pagaende forandringar av skolvasendet, sarskilt forslaget att 
hava gallande samband mellan skola och kyrka via domkapitlen samt bisko
pens roll som eforus for gymnasierna inom sitt stift. 

Under 1957 skulle intensiteten i Brilioths rundbrev mattas. Med Tor
stens Ysanders valvilliga bistand kunde han dock leda det biskopsmote som 
foljde Gert Borgenstiernas och Ivar Hylanders biskopsvigning.31 Detta 
biskopsmote blev Brilioths sista. 32 

En avslutad ekumenisk agenda 
Trots att Brilioth kant sig sliten mot slutet av ar 1954 har han deltagit i det 
forsta storre sammantradet med Kyrkornas Varldsrads exekurivkommitté i 
Genève efter generalforsamlingen i Evanston. 33 Ett av skalen for hans delta
gande i februari 1955 var att han ville folja upp den overenskommelse han 
natt med Visser't Hooft om Margit Lindstroms plats i referensgruppen for 

25 Eidem aterinvigde Undersvik kyrka den 15 juli och invigde Strombacka kapell i Bjurakers 
forsamling, 23 september 1956. ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:257, 25 juli och 
24 oktober 1956. 
26 ULA. Y. Brilioths arkiv, B l:la. Prostmoten. Prostkonventets protokoll, 4 december 1956. 
27 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:256. Domkapitlets protokoll, 15 december 1956. 
28 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 16 april1956. 
29 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth tillA. Runestam, 16 juni 1956. 
30 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 68, 8 oktober 1956. 
31 BMA. Biskopsmotets protokoll, 29-31 januari 1957. Bland fragorna pa dagordningen 
noteras slutjustering av overenskommelsen med Samariterhemmet om utbildning for den 
nya kvinnliga kyrkotjansten och forhallanden inom Diakonistyrelsen sedan Direktor Schro
der blivit kyrkoherde i Vantor. Brilioth har mast ransonera sina krafter och latit Torsten 
Ysander leda overlaggningarna under motets andra dag. 
32 Torsten Y sander fick leda det extra biskopsmote den 27 juni som forberedde fragor infor 
1957 ars kyrkomote. BMA. Biskopsmotets protokoll, 27 juni 1957. 
33 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 2 april 1955. 
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programenheten for samarbete mellan kvinnor och man i kyrka och sam
halle. 

Med anledning av de forvarrade problemen med halsan under varen 
1955 har Brilioth forstatt att han inte kunde delta i Kyrkornas Varldsrads 
centralkommittés sammantrade i Davos i augusti. Som redan framgatt var 
han i skriande behov av sammanhangande semester. 34 Efter samrad i 
biskopskretsen fick Arvid Runestam ersatta sin svager och fornya sina kon
takter med den internationella kyrkoekumeniken. 35 Han representerade 
Svenska kyrkan tillsammans med Margit Lindstrom. 36 

For Brilioth har det varit kannbart att tvingas inse att han maste reducera 
sina ataganden i det internationella och inhemska ekumeniska arbetet. pro
blemet blev akut nar han forstod att han maste larnna sitt uppdrag som 
ledare for Faith and Order-kommissionen. 37 Visser't Hooft beklagade upp
riktigt detta beslut. Samtidigt hoppades han att Brilioth skulle bibehalla sin 
plats i centralkommittén for Kyrkornas Varldsrad och aven fortsatta som 
ordforande i redaktionskommittén for The Ecumenical Review.38 

Vid sitt sammantrade i Budapest registrerade centralkommittén med be
klagande Brilioths beslut att larnna ansvaret for ledningen av Faith and 
Order-arbetet. Nar kommittén mottog Robert Nelsons rapport fran Faith 
and Order-kommissionen lat man fora till protokollet: 

Archbishop Brilioth had served the Faith and Order movement for a long 
period and with great wisdom, ability and Christian Spirit. His resignation 
for reasons of health would be severely felt in the Faith and Order Commis
sion and in the whole Co un cil. 39 

Aven om Yngve Brilioth maste begransa sina ataganden inom den varlds
vida ekumeniska rorelsen sokte han uppratthalla aktiv kontakt med Svenska 
Ekumeniska Namnden och dess sekreterare, Harry Johansson. Trots att 
hans tidigare obrutna krafter inte langre stod honom bi ledde han namn
dens regelbundna var- och hostsammantraden under ar 1956. Han agnade 
sarskilt intresse at nya hemmaekumeniska stravanden att sla vakt om 

34 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 55, 10 mars 1955. 
35 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 56, 3 maj 1955, UUB. A. Runestams brevsamling. 
Y. Brilioth till A. Runestam, 2 och 26 april och 24 maj 1955, och WCCA. General Secreta
riat. General Correspondence, Y. Brilioth till W.A. Visser't Hooft, 2 juni 1955. 
36 UUB. A. Runestams brevsamling. Y. Brilioth till A. Runestam, 13 och 20 juli 1955. 
37 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't 
Hooft, 2 mars 1956. 
38 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. W.A. Visser't Hooft, 26 mars 1956. 
39 Minutes of the Ninth Meeting of the Central Committee, 28 july-5 August 1956, Budapest, 
Hungary (1956), 18. Da Ragnar Persenius har avslutat sin i:iversikt av Brilioths ekumeniska 
insats i och med generalfi:irsamlingen i Evanston har han ime haft anledning att registrera 
detta hedersomdi:ime om Yngve Brilioth.- Se aven LPL. G. Bell's Papers, vol. 88. Y. Brilioth 
till G. Bell, 15 september 1956, dar Brilioth kommenterar Bell's rapport fran Budapest och 
hans beklagande av att Brilioth av halsoskal mast Jamna Faith and Order's ledning. 
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sondagshelgden. 40 Det var fürst Svenska Ekumeniska Namndens varsam
mantrade i maj 1957, som Brilioth inte kunde leda.41 

De nodtvungna ekumeniska retratterna till trots har Brilioth under 1957 
sokt skriva ner sina ekumeniska minnen. 1 december 1957 invigde han 
Visser't Hooft i vad han sysslade med: 

In order to have something to do I have tried to write in Swedish a little essay 
regarding the history of the ecumenical movement from 1925. I do not yet 
know whether I will be able to complete and print the essay. However it is 
quite interesting to recall the different phases which one has lived through.42 

Brilioth tillade att han hade manga starka minnen fran vad han fatt vara 
med om inom den ekumeniska rorelsen pa varldsplanet. 

Visser't Hooft mottog Brilioths brev med storsta tillfredsstallelse efter vad 
han hart om den svenska arkebiskopens forsamrade halsa. Han uppfordrade 
honom att forsoka skriva ned sina ekumenikhistoriska anteckningar for 
publicering i The Ecumenical Review.43 Brilioth uppskattade forvisso Visser't 
Hoofts erbjudande men forstod att han maste begransa sina ambitioner. 1 
forsta hand syftade han till att ra sin artikel i tryckfârdigt skick pa svenska. 
Han hoppades fa den publicerad i Svensk Teologisk Kvartalskrift. 44 Aven detta 
skulle emellertid visa sig vara en alltfor optimistisk malsattning. 45 

Ocksa i fraga om sina kontakter med den larda varlden maste Brilioth 
registrera svikna forhoppningar. Den 27 januari 1958 anfortrodde han i sitt 
sista brev till Elias Wessén att han mycket beklagade att han pa grund av 
sjukdom varit forhindrad fran att delta i Vitterhetsakademiens samman
traden. Han hoppades dock "att den tid skall komma da jag far a ter vanda 
till de aktiva deltagarnas antal". 46 

40 UUB. SEN:s samling, 629 A:3, Svenska Ekumeniska Namndens protokoll, 23 maj och 
30 november 1956. 
41 UUB. SEN:s samling, 629 A:3. Svenska Ekumeniska Namndens protokoll, 13 maj 1957. 
42 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 4 december 1957. Yngve Brilioth skriver i samma brev:"I have had to suffer during 
nearly two years from a giddiness combined with sorne other symptoms in legs, feet, and 
head." 
43 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. WA. Visser't Hooft till Y. Brili
oth, 5 december 1957. 
44 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't 
Hooft, 10 december 1957. Yngve Brilioth forklarar varfi:ir han inte vagar utlova en artikel pa 
engelska: "My present state of health makes it rather uncertain whether I shall be able to 
finish the essay ... as I am still working under a rather haevy mental depression." 
45 Som under foregaende ar maste Brilioth avsra fran foresraende sammantrade med 
KVR:s centralkommitté i New Haven, USA. I hans stalle representerade Anders Ny
gren Svenska kyrkan tillsammans med Margit Lindstrom. Âter har Visser't Hooft upp
muntrat den svenske arkebiskopen att bibehalla kontakten med den ekumeniska rorel
sen. Han fann att den svenska arkebiskopen var en vardefull motvikt mot Eivind Berg
grav som stod mycket kritisk till Kyrkornas Varldsrads fornyade forsok att fà kontakt 
med Moskva-patriarkatet. 
46 LSB. E. Wesséns personarkiv. Y. Brilioth tillE. Wessén, 27 januari 1958. 
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Vid sidan om i en kyrkans odesfraga 
Trots de medvetna forsok a tt ransonera krafterna har Yngve Brilioth den 
11 mars 1957 ater mast delge sina biskopskolleger att han blivit inlagd pa 
Akademiska sjukhuset. Denna gang har han tvingats genomga "en opera
tion som man hoppas skall ha en gynnsam inverkan''. Han var tacksam for 
att veta sig "vara omgiven av Edra vanliga tankar och stodd av Edra for
boner".47 

For art aterhamta sig efter sin fornyade operation har Brilioth samlat 
kraft i der danska Skodsborg, innan han i mitten av maj sokte aterga i 
tjanst.48 Han hade varit angelagen om att kunna genomfora prastvigning 
den 19 maj och aterinviga Skanela kyrka foljande sondag i narvaro av 
kungaparet.49 1 borjan av juni har han haft att leda Diakonistyrelsens om
budssamling och styrelsesammantrade samt medverka vid Samariterhem
mets 75-arsjubileum. 50 Han kunde ocksa leda stiftsmotet i Ovansjo den 
17-19 juni och genomfora kyrkoherdeinstallationen i Rasbo foljande son
dagY 

Brilioth har sokt uppratthalla der lopande arbetet inom domkapitlet fran 
mitten av maj. lnte desto mindre har efterverkningarna av operationen i 
mars gjort sig gallande. Han har kant yrsel och haft svart att gaY Som 
redan framgatt ledde detta till att han inte kunde leda biskopsmotets extra 
sammantrade den 27 juni, som agnades en genomgang av fragor som an
malts infor der forest:ïende kyrkomotet hosten 1957.53 Han maste ocksa 
begara tjanstledighet under andra halften av 1957.54 

Till Brilioths problem med alltmer sviktande halsa kom besvikelsen over 
att han ej som sin foretradare fick uppehalla sin tjanst till dess han fyllde 70 
ar. Yngve Brilioth borjade faktiskt betvivla att han skulle kunna fungera 

47 BMA. Y. Brilioths rundbrev (nr 72), 11 mars 1957.- Brilioths fornyade sjukhusvistelse 
ledde bl.a. till att det dittills mycket val fungerande samarbetet mellan arkebiskopen och 
hans sekreterare, Eva Zethelius-Lindahl, avbrôts. 
48 Under sin vistelse i Skodsborg har Brilioth ffitt tillfalle att fornya sina kontakter med 
Bengt Soderberg och hans hustru Margareta i den svenska Gustafsforsamlingen i Kopen
hamn. Johan Ohlsson har givit mig denna uppgift. - Brilioths sammantraffande med kyrko
herdeparet Soderberg berôrs inte i ULA. Y. Brilioths arkiv, B III: 1 d. Berattelse ôver verk
samheten vid Svenska Gustafskyrkan i Kopenhamn under aret 1957. 
49 BMA. Y. Brilioths rundbrev (nr 74), 4 april 1957, och ULA. Uppsala domkapitels arkiv, 
A 1:248. Domkapitlets protokoll, 18 maj och 5 juni 1957, LUB. G. Auléns brevsamling. 
Y. Brilioth till G. Aulén, 3 april1957 och GUB. O. Nystedts brevsamling, 6 och 9 april och 
1 maj 1957. 
50 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 75, 10 maj 1957, skrivet av A.M. Landoff, och ULA. 
Uppsala domkapitels arkiv, A 1:248. Domkapitlets protokoll, 5 juni 1957. 
51 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:248. Domkapitlets protokoll, 26 juni 1957. 
52 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 30 augusti 1957. 
53 BMA. Biskopsmôtets protokoll, 27 juni 1957. 
54 Brilioths ansokan om tjanstledighet finns bilagt Domkapitlets protokoll av den 5 mars 
1958. 
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tillfredsstallande ens till sin pensionering den 1 oktober 1958. 55 Dartill 
kom att forestaende kyrkomote borjade kasta sina hotfulla skuggor. Skulle 
han or ka med den kravande uppgiften att leda de viktiga forhandlingarna? 56 

Den 17 september beklagade Brilioth att han inte skulle ges tillfalle att 
som ordforande ra h:illa sitt anforande om kvinnliga praster. Han hoppades 
dock i brev till Olle Nystedt att "Du och Ysander och mina 6vriga vanner 
gara det basta mojliga av saken". 57 En vecka senare har Brilioth rau besok av 
Torsten Y sander och John Cullberg och givits information om utvecklingen 
inom kyrkomotet som helhet och inte minst om de involverade forhand
lingarna i sarskilda utskottet infor plenardebatten den 1 oktober. 58 

Fore plenarbehandlingen av ambetsfr:igan och slutvoteringen i kyrkom6-
tet fann Brilioth att han borde klargora var han stod i sakfr:igan. Eftersom 
han inte kunde fullfolja sin ursprungliga avsikt och utveckla sina synpunk
ter i ett tal direkt till kyrkomotet, lat han som namnts publicera ett oppet 
brev i Svenska Dagbladet den 26 september.59 Darefter beslot arkebiskopen 
att om mojligt leda kyrkomotets avslutningssession. 

Som Brilioth framholl i sitt avskedstal till 1957 ars kyrkomote hade han 
funnit det vara "en tung provning, att en efterhangsen ohalsa hindrat mig 
fran att sasom jag bort taga del av kyrkomotets forhandlingar". 60 

Fredagen den 4 oktober avslutades 1957 ars kyrkomote. Foljande mandag 
maste Yngve Brilioth pa nytt "aka soderut" for nagra veckors vila. 61 • Han 
fick ater lamna ledningen av stiftsarbetet till sin domprost. Den 27 novem
ber har Brilioth aterkommit till domkapitlet och diskussionen om forslag till 
revision av gallande biskopsvalslag.62 Han kunde daremot inte forratta prast
vigning den 15 december. Den fick Arvid Runestam ta ansvar for. 63 

Med sin omutliga arbetsdisciplin och pliktkansla har Yngve Brilioth sokt 
ateruppta sina arbetsuppgifter i januari 1958. Han kunde dock inte delta i 
biskopskollegiets januarisammantrade. 64 1 stallet fick han begransa sig till 

55 LPL. G. Bell's Papers, vol. 88. Y. Brilioth till G. Bell, 5 juli 1857. -Brevet skrevs fran 
Oregrund med anledning av att George Bell med :'irens ratt lamnat sin tjanst som biskop i 
Chichester.- Se aven GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 30 augusti 
1957. 
56 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 30 augusti 1957. 
57 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 17 september 1957. 
58 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 23 september 1957. 
59 Brilioth 1957d. Brevet :'itergavs foljande dag i Sydsvenska Dagbladet. 
60 Brilioths tal vid kyrkomotets avslutning, i Allmanna kyrkomotets protokoll ar 1957, nr 6. 
Fredagen den 4 oktober 1957, 83. 
61 GUB. O. Nystedts brevsamling. Brita Brilioth till O. Nystedt, 4 oktober 1957.- Brilioth 
:'itervande till Skodsborg, dar han p:'i nytt fick tillfalle att sammantraffa med kyrkoherde och 
fru Bengt Soderberg, Kopenhamn. Brilioths fortsatta korrespondens med Soderberg finns 
registrerad i ULA. Y. Brilioths arkiv, A:2 Brevbok 1957-1958. 
62 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:248. Domkapidets protokoll, 27 november 1957. 
63 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:248. Domkapidets protokoll, 14 december 1957. 
64 BMA. Y. Brilioths rundbrev, nr 78, 16 januari 1957, och Biskopsmotets protokoll, 21-23 
januari 1958. 
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stiftsangelagenheter. Vid domkapitlets sammantrade den 15 januari an
malde han inte utan tillfredsstallelse att han aterinvigt Ockelbo kyrka den 
22 december 1957. Den 13 januari hade han lett ett informationsmote for 
praster i Gavle. 65 

1 februari har dock krafterna ater svikit. Domprost Herrlin fick anyo ata 
sig ledningen av stiftsarbetet. 66 Brilioth har dock in te slutgiltigt givit upp. 1 
mars har han sokt aterga till rutinerna inom domkapitlet. Han har lett dess 
sammantraden den 5 och 26 mars men haft tjanstledighet en vecka dar
emellan.67 Detta var dock ingen losning. Genom per capsulam-beslut i bor
jan av april stallde domkapitlet sig bakom arkebiskopens begaran om av
sked fran och med den 1 oktober.68 Val till ny arkebiskop agde rum den 26 
maj. Da fick Gunnar Hultgren flertalet av domkapitlets roster.69 

Yngve Brilioth tvingades ocksa uppleva att den inomkyrkliga diskussio
nen i ambetsfragan, som foljde 1957 ars kyrkomote, foga svarade mot den 
lyhordhet och kritiska granskning av egna argument som Brilioth sjalv 
manat till i sitt avskedstal. Det gallde inte minst den fortsatta opinionsbild
ningen langs de tva ytterlighetssdndpunkter som kommit till uttryck saval 
i sarskilda utskottet som i den omfattande plenardebatten vid 1957 ars 
kyrkomote. 

Yngve Brilioth fick "en ytterst besvarlig sommar". Vid ett tillfalligt lakar
besok i Stockholm drabbades han av hjartbesvar och blodproppar.7° lnte 
desto mindre hade han inte helt givit upp. 1 borjan av augusti hade han kant 
sig forhallandevis aterstalld, sa att han kunde skota lopande arenden i dom
kapitlet. Han bad Olle Nystedt att halla predikan i den inledande guds
tjansten vid det kommande kyrkomotet. Sjalv hoppades han emellertid att 

65 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 15 januari 1958. 
66 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 5 februari 1958. 
67 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 5 och 26 mars 1958. 
68 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 8 april 1958, och 
ibid., B 1 a 255 I. Domkapidets skrivelse med anledning av arkebiskopens framstallning om 
avsked, den 8 april 1958. 
69 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 26 maj 1958.- Bri
lioths insatser under varen 1958 blev inte ails vad han sjalv hade hoppats pa. Erling Eidem 
fick t.ex. forratta prastvigningen av Gunnar Weman den 23 maj. Ocksa i sina ekumeniska 
kontakter fick han inregistrera besvikelser. Vi har redan sett att han in te kunde leda Svenska 
Ekumeniska Namndens varsammantrade. Infor Kyrkornas Varldsrads centralkommittésam
mantrade i Nyborg Strand i Danmark enades Yngve Brilioth och Visser't Hooft utan svarig
het om att Nils Karlstrëim skulle trada till som Brilioths ersattare. Besvarligare var fragan om 
Svenska kyrkans andra plats i centralkommittén. Yngve Brilioth uppskattade Margit Lind
strëims ekumeniska insats. Darfor blev han besviken nar han via Visser't Hooft fick klart for 
sig att hon skrivit till biskopsmëitet och avbojt sin fortsatta medverkan som Svenska kyrkans 
representant. Han fick bekrafta att biskopsmëitet i juni 1958, da Brilioth sjalv ej kunnat 
delta, godtagit fru Lindstrëims avsagelse och i hennes stalle utsett Margit Sahlin. 
70 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 6 augusti 1958.- Det fram
gar av arkebiskopens brevbok i ULA. Y. Brilioths arkiv, A:2 1957-1958 att Brilioth under 
sina sista ar hade regelbunden kontakt med prasten och lakaren John Bjorkhem i Stock
holm. 
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atminstone vara i stand a tt oppna motet. 71 Nystedt var beredd att ata sig det 
uppdrag som Brilioth gav . .Ârkebiskopen fick dock inte mojlighet att sedan 
leda kyrkomotets inledande session. Darfor fick han ater sta vid sidan om, 
nar kyrkomotet behandlade fragan om kvinnliga praster. 

Nar 1958 ars kyrkomote inleddes fick Torsten Y sander presidiera. Det var 
ocksa han som ledde plenarsessionerna och vid motets avslutning fi ck hem
forlova ledamoterna. Da fick han aven formedla nagra avskedsord fran 
Yngve Brilioth.72 1 sin korta halsning anslog den avgaende arkebiskopen en 
narmast homiletisk ton. 

Avskedet fra.n arkestiftet 
lnnan kyrkomotet annu avslutats hade Yngve Brilioth tagit formellt avsked 
fran sitt domkapitel. Han tackade medarbetarna for gatt samarbete. Vice 
preses, dom prost Olof Herrlin, framholl i si tt uppskattande tal "den sall
synta enighet och det mycket goda samarbete som ratt under de atta ar da 
arkebiskopen varit preses i domkapitlet" .73 

Sture Rolfhamre, som under Brilioths sista ar kom att sta arkebiskopen 
nara, har pa ett finstamt satt beskrivit Brilioths avsked fran arkestiftet. Son
dagen den 28 september 1958 skulle Rolfhamre predika vid en kontrakts
hogtid i Harbo i vastra Uppland. Han inbjod Brilioth att narvara och 
kunde i sin predikan foga in nagra tacksamhetens ord till sin stiftschef. 
Darefter stodde han arkebiskopen pa vagen fram till nattvardsbordet. 

Pafoljande tisdag tog stiftets praster avsked av Yngve Brilioth. Det skedde 
i samband med en mottagning i arkebiskopsgarden, dar Brilioth sittande 
tog emot tecknen pa prasterskapets uppskattning. 74 1 anslutning till denna 
mottagning hyllades den avgaende arkebiskopen aven av universitetets rek
tor, professor Torgny Segerstedt, och av professor Sven Goransson, som 
foretradde teologiska fakulteten. Samtidigt overlamnade professor Ragnar 
Bring det specialnummer av Svensk Teologisk Kvartalskrift som utformats 
som en hyllningsskrift till Brilioth.75 

Pa kvallen samma dag agde skiftet rum fran den avgaende till den tilltra
dande arkebiskopen, Gunnar Hultgren. Det skedde i en enkel ceremoni 
infor hogaltaret i Uppsala domkyrka. Fa personer bevittnade handelsen. 
Forutom Sture Rolfhamre var det forste domkyrkovaktmastaren och bitra
dande domkyrkoorganisten. Sida vid sida gick Yngve Brilioth och Gunnar 

71 GUB. O. Nystedts brevsamling. Y. Brilioth till O. Nystedt, 2 augusti 1958. 
72 Det framgar av arkebiskopens brevbok i ULA. Y. Brilioths arkiv, A:2 1957-1958 att 
Brilioth aven under 1958 ars kyrkomote sokt halla kontakt med Ysander. 
73 ULA. Uppsala domkapitels arkiv, A 1:249. Domkapidets protokoll, 24 september 1958. 
74 Rolfhamre 1997, 253. 
75 Se referat i Svenska Dagbladet, 1 oktober 1958. 
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Hultgren upp till hogaltaret. Efter en psalm bad Hultgren en bon. Darefter 
tog Brilioth av sig arkebiskopskorset och lade det over sin eftertradares axlar. 
Gunnar Hultgren overlamnade i sin tur det kors som var prasternas av
skedsgava fran arkestiftet. Efter ytterligare en bon och en psalm stodde den 
nye arkebiskopen sin foretradare nedfor mittgangen till sakristian. 76 

De sista mânaderna 
Redan fore Brilioths avsked fran arkestiftet hade Sture Rolfhamre tagit for 
vana att ta arkebiskopen med sig i sin bil till nagon av de manga medeltids
kyrkorna i Uppsalas narhet. Med Gunnar Hultgrens goda minne kunde 
Rolfhamre fortsatta detta vallovliga varv for sin faderlige van, som redan i 
si tt Herdabrev till Uppsala arkestift hade uttalat forhoppningen "att battre 
lara kanna de upplandska landskyrkornà' .77 Nar Brilioth avvecklat sina 
uppgifter i Svenska kyrkans och arkestiftets ledning fick han pa detta satt 
fullfolja sina avsikter som medeltidsforskare pa arkebiskopsstolen. 

Efter sitt avsked den siste september kunde Brilioth unna sig gladjen att 
stanna infor den sarskilda hedersbevisning som redaktionen for Svensk Teo
logisk Kvartalskrift hade samlat sig till. 1 detta hyllningsnummer behandla
des medeltida amnen av landets tva foretradare for Brilioths egen akade
miska disciplin. Ake Andrén i Uppsala skrev om medeltida kungakroningar 
och kroningsmassor. Sven Kjollerstrom i Lund ater tog sin utgangspunkt i 
Svensk kyrkokunskap och diskuterade fragan om forhallandet mellan harad 
och kontrakt i Uppland.78 Aven Johannes Lindblom behandlade ett medel
tidsamne. Han aterknot till sin roll som fakultetsopponent nar K.B. West
man disputerade och kommenterade Brilioths Birgittatolkning i ljuset av 
den medeltidssvenska versionen av Birgittas uppenbarelser.79 

Gustaf Aulén, Ragnar Bring och Anders Nygren utvecklade reforma
tionsteologiska teman. Saval Aulén som Nygren formade sina bidrag som 
en hyllning till Yngve Brilioth som kannaren av nattvarden i evangeliskt 
kyrkoliv. 80 Harald Riesenfeld, som i ambetsfragan foretradde en bibelteolo
gisk argumentation som Brilioth sjalv inte kunde bitrada, behandlade fra
gan om evangelietraditionens ursprung.81 Aven Hilding Pleijel rorde sig i 
centrum av sin egen forskning, namligen husandaktens plats i svenskt kyr
koliv. Som gammal 'Vaxjostiftare' tog han sin utgangspunkt i Brilioths 
ambetsberattelse vid 1941 ars prastmote for Vaxjo stift. 82 1 si tt bi drag grep 

76 Rolfhamre 1997, 253. 
77 Ibid. och Brilioth 1950c, 24. 
78 A. Andrén 1958, och Kjollerstrom 1958. 
79 Lindblom 1958. 
80 Aulén 1958, Bring 1958, och Nygren 1958. 
81 Riesenfeld 1958.- Jfr idem 1951, 17-69, och idem 1967, 101-124. 
82 Pleijel 1958. 
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Gustaf Wingren direkt in i den pagaende Faith and Order-diskussionen 
genom att summera den aktuella ekumeniska litteraturen efter konferensen 
i Lund sommaren 1952.83 

Samtidigt som Brilioth kunde gladja sig at sin festskrift drabbades han av 
ett tungt sorgebud. Den 7 november meddelade Kyrkornas Varldsrads 
generalsekreterare, WA. Visser't Hooft, att George Bell hade skiljts hadan. 
Nu fragade Visser't Hooft om Brilioth for The Ecumenical Review's rakning 
kunde teckna ner nagra minnen fran hans och Bells tidiga samarbete i den 
ekumeniska rorelsen. 84 Brilioth stallde sig positiv till Visser't Hoofts onske
mal. 85 Hans skrivande fick dock inskranka sig till ett kondoleansbrev till 
fru Henrietta Bell. Har uttryckte Brilioth sin beundran for hennes makes 
ekumeniska insats. Han forsakrade att George Bell genom sitt verk hade 
"inscribed his name in History". 86 

Sin sviktande halsa till trots ga v Yngve Brilioth in te upp hop pet om att 
sjalv kunna aterkomma till det internationella ekumeniska arbetet. Som 
redan antytts dromde han om att tillsammans med sin hustru Brita fà delta 
i 1959 ars sammantrade med Kyrkornas Varldsrads centralkommitté i Atén. 
Detta gick ej att realisera. 1 stallet fick Pehr Edwall representera Svenska 
kyrkan.87 

Efter hand avtog Brilioths och Rolfhamres gemensamma besok i de olika 
upplandska medeltidskyrkorna. Brilioth kande sig alltmer besvarad av trott
het. Rolfhamres sis ta personliga minne av Yngve Brilioth ar fran skartors
dagen 1959, da han hade ombetts att h:llla nattvardsgudstjanst i Brilioths 
sjukrum pa Samariterhemmet. 88 

Slutord 
Tiden darefter blev kart. Den 27 april fick Kyrkornas Varldsrads general
sekreterare, hollandaren Willem A. Visser't Hooft, ta emot ett telegram: 
"Brilioth died last night." Han skrev omedelbart ett personligt kondole
ansbrev till Brita Brilioth och lat formulera en pressrelease for Ecumenical 
Press Service.89 Dar framholl han det markliga i att de bada ekumeniska 

83 Wingren 1958. 
84 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. W.A. Visser't Hooft till Y. Brili
oth, 7 november 1958. 
85 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till W.A. Visser't 
Hooft, 17 november 1958. 
86 LPL. G. Bell's Papers, vol. 203. Y. Brilioth till H. Bell, 11 november 1958. 
87 WCCA. General Secretariat. General Correspondence. Y. Brilioth till WA. Visser't Hooft, 
19 mars 1959. 
88 Rolfhamre 1997, 254. 
89 WCCA. W.A. Visser't Hooft till Brita Brilioth, 27 april 1959, samt Ecumenical Press 
Service, april1959. 
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vannerna och forgrundsgestalterna George Bell och Yngve Brilioth dog sa 
forhallandevis nara varandra i tiden. Han framforde den ekumeniska rorel
sens tack for Brilioths "ledarskap under de fyrtio aren sedan dess begyn
nelse".90 

Yngve Brilioths jordfastning forrattades av Gunnar Hultgren i Uppsala 
domkyrka den 4 maj 1959. Den nye arkebiskopen assisterades av Sture 
Rolfhamre, som sjong begravningsmassan. 91 Psalmvalet var symbolrikt. 
Akten inleddes med de tre sista verserna av Einar Billings stora psalm Nu 
gliid dig, min ande, i Herran, upp, jubla min sjiil, i din Gud (Sv. ps. 272). 
Fore begravningsmassan sjong forsamlingen tva verser av finlandssvensken 
Alfons Takolanders Viilsignade alla ni kiira som slumrar fran viirldens strid 
(Sv. ps. 485), som skrevs under familjen Brilioths tid i Abo. Som slutpsalm 
hade valts sista versen av tysken Ernst Homburgs innerliga passionspsalm, 
vars forsta vers borjar jesus, du mitt liv, min hiilsa, jesus, du for mig iir dod (Sv. 
ps. 138, nui Jan Arvid Hellstroms bearbetning). 

Hogtiden i domkyrkan blev en stor manifestation med kransar och tai 
fran olika inomkyrkliga och akademiska korporationer. Bland de halsningar 
som framfordes kan namnas att Bengt Sundkler tolkade Svenska Kyrkans 
Missions tack. Studentkaren representerades av Folke Bohlin. Ostgota 
nations forste kurator, Jan Bergman, bringade nationens sista halsning till 
sin vordade hedersledamot.92 Yngve Brilioth gravsattes pa Uppsala gamla 
kyrkogard nara Ostgotas nations grav. 

Yngve Brilioths bortgang foljdes av manga minnesteckningar. Mest kan
genial var nog Gustaf Aulén, nar han tecknade Brilioths minne i Kungl. 
Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund arsbok 1959.93 Som en sarskild 
minnesskrift formades Kyrkohistorisk arskrift, argang 1959.94 Sven Gôrans
son tolkade Yngve Brilioths insats som kyrkohistoriker, Nils Karlstrôm gav 
den forsta sammanfattningen av Yngve Brilioths ekumeniska garning och 
G.O. Rosenqvist belyste hans fortrogenhet med finlandskt kyrkoskick. 
Overbibliotekarien i Lund, Krister Gierow, presenterade en forsta biblio
grafi ôver Yngve Brilioths tryckta skrifter. Den omfattade ôver fern hundra 
nummer. 1 The Ecumenical Review gav Oliver Tomkins en mycket person
ligt hallen teckning av Brilioths insats som Faith and Order-rôrelsens 
ledare. 95 Kristelig Dagblad bad den svenske kyrkoherden i Kôpenhamn, 

90 WCCA. WA. Visser't Hooft till Brita Brilioth, 27 april1959, och Visser't Hooft i Svenska 
Dagbladet, 28 april 1959. Se aven LPL. G. Bell's Papers, vol 204. Y. Brilioth till G. Bell, 
11 november 1958. 
91 Rolfhamre 1982, 74. 
92 Se referat i Uppsala Nya Tidning, 5 maj 1959. 
93 Aulén i Lunds Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfunds arsbok 1959, 21-30. 
94 KA 1959 (1960) med sti:irre artiklar av S. Gi:iransson, N. Karlstri:im och G.O. Rosenqvist. 
- Rosenqvist hade tidigare tecknat Yngve Brilioths minne i Hufoudstadsbladet, 28 april 
1959. Aven en av Brilioths fi:irsta elever i Abo, Valdemar Nyman, minnestecknade sin larare 
fran Abotiden i Hufoudstadsbladet. Hans bi drag atergavs i SKT ( 45) 1959, 687-689. 
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Bengt Soderberg, att teckna Brilioths minne.96 G.O. Rosenqvist hyllade 
Brilioth aven i Hu.foudstadsbladet i Helsingfors. 97 

Den svenska pressen agnade stort utrymme at Yngve Brilioths dod.98 
Dagen efter dodsbudet publicerade Svenska Dagbladet en serie minnesord, 
som ger en sammanfattning av Yngve Brilioths insats som forskare och 
kyrkoledare. Ecklesiastikminister Ragnar Edenman framholl Brilioths "av 
alla erkant star ka ledaregenskaper". Han understrok betydelsen av hans 
"klara stallningstaganden i manga kontroversiella fragor". 

Yngve Brilioths imponerande arbetsformaga lovordades av manga. 
Biskop Bo Giertz hade sarskilt fast sig vid arkebiskopens formaga att som 
samvetsmanniska forsoka "go ra sin plikt till det yttersta, och han led svart 
nar han tyckte att han varken hann eller orkade med de valdiga uppgifter 
som vantade ho nom". 

Kyrkomôtets andre vice ordforande, rektor C.E. Gôransson fran Kalmar, 
och Yngve Brilioths eftertradare som biskop i Vaxjô, Elis Malmestrôm, vitt
nade om det forpliktande arv som Brilioth lamnat efter sig i Vaxjo stift. 
Malmestrôm tillade ocksa: "Sveriges biskopar kande det tryggt att ha Yngve 
Brilioth som ledare." 

Yngve Brilioths studentkamrat fran Uppsala och professorskollega fran 
Lund, konstvetaren Ragnar Josephson, erinrade sig med tacksamhet hur 
Brilioth "uttalade med fasthet att den andliga friheten var all kulturs livsvill
kor. Han tvekade inte att utpeka den totalitara staten som den allvarligaste 
fara. Han sag som kyrkans plikt att vara ett samhallets samvete och ett 
forsvar for individens ratt." Mot denna bakgrund maste Ragnar Josephson 
beklaga Brilioths kritiska hallning till sin samtids litteratur och dess 
"oppenhet, varmed ômtaliga livsomraden blottlades". 

Pehr Edwall belyste Yngve Brilioths kyrkohistoriska och kyrkovetenskap
liga lardom och Bo Giertz uttalade sin beundran for Brilioths breda klas
siska bildning. Aven som vetenskapsman intog Brilioth en ledande stall
ning. Denna bild fordjupades nar Vitterhetsakademiens davarande preses, 
Bernhard Karlgren, infor Akademien tecknade minnet av Yngve Brilioth 
som en mangsidig forskare och tongivande inhemsk och internationell kyr
koledare.99 

GustafWingren foljde med stôrsta uppmarksamhet under hela sitt verk-

95 Tomkins i The Ecumenica!Review (XI) 1959, 377-378.- Manfred Bjorkquist summerade 
Brilioths ekumeniska garning i sin minnesteckning vid Svenska Ekumeniska Namndens 
varsammantrade den 20 maj 1959. UUB. SEN:s samling, 629 A:3. Svenska Ekumeniska 
Namndens protokoll, 20 maj 1959. 
96 Soderberg i Kristelig Dagblad, 28 april1959. 
97 Rosenqvist i Hufoudstadsbladet, 28 april1959. 
98 Svenska Dagbladet, 28 april1959, atergav minnesord av Gunnar Hultgren, Ragnar Eden
man, Pehr Edwall, Bo Giertz, C.E. Goranson, Ragnar Josephson, Nils Karlstrom, Elis 
Malmestrom och Svenska Missionsforbundets missionsforestandare, Gosta Nicklasson. 
99 Karlgren 1960, 60-63. 
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samma li v vannen och medarbetaren Yngve Brilioth - fürst som teologie 
studerande, sedan som Brilioths medarbetare och hogra hand i arbetet med 
Svensk Teologisk Kvartalskrift och slutligen som professor i dogmatik i Lund. 
Nar Wingren berattar sitt eget livs historia tar han ocksa in Yngve Brilioth 
och skriver mycket tankevackande: "Hans inre renhet och oegennytta fram
stiir som fri fran flackar, nagot som snarast forstarktes av clet faktum att han 
brots ner fore sin dod. Han brots namligen ner av skuld for sadana olyckor 
i 1950-talets svenska kyrkohistoria som intraffade under hans tid som arke
biskop och som han reellt inte var orsak till. 1 en aldrig avbruten sjalvrann
sakan lade han skulden pa sig. Ingen kunde ana att denne statlige man, 
lang, vacker, med malmklingande stamma, bar pa all denna inre vanda. Vi 
som stad honom nara, vi visste att tiirarna vilket ogonblick som helst kunde 
bryta fram ur hans ogon." 100 

Nar Gustaf Aulén ser tillbaka pa sitt langa liv och minns Yngve Brilioth, 
forstiir han att livet for den gode vannen - om an intensivt engagerad i ett 
ansvarsmedvetet arbete - i grunden tedde sig som en vallfart. "Till sist blev 
Yngve Brilioth en mycket sliten och trott pilgrim, som vantade pa och 
langtade efter uppbrott." 101 

100 Wingren 1991, 46-4 7. 
101 Aulén 1975a, 287. 
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Summary 
Yngve Brilioth-Svensk medeltidsforskare och internationell 
kyrkoledare, written by Carl F. Hallencreutz* 

Scholar in medieval history 
Yngve Brilioth (1891-1959) was the son of a Lutheran rural parish pastor 
in south-eastern Sweden, bordering the Bal tic Sea. As a very young student 
at the University of Uppsala he studied Greek, Latin and History. His first 
examination was in the Department of Philosophy. He was greatly influ
enced by the leading professor of history, Harald Hjarne, who had a herme
neutic approach to the idea of nationalism in history as well as an under
standing of the Church as a founding element in the nation. Just before the 
First World War, students and professors at Uppsala participated actively in 
promoting a strong military defence in Sweden. Brilioth did his military 
service just before defending his Ph. D. dissertation. 

The theme of the dissertation was the papal taxation of Sweden from 
1150 to the late 14th century. lt deals with both economie and ecclesiastical 
history, taking a centre-to-periphery perspective of the central power of 
Rome and the northern-most province of the Church. The findings of the 
dissertation are still a source of reliable knowledge about life in Sweden in 
the Middle Ages. Yngve Brilioth, at the age of twenty-four, established him-

' Yngve Brilioth. Swedish Scholar in Medieval History and International Church Leader. 
This paper recapitulates the !ife ofYngve Brilioth as written in the biography by Professor 

Carl F. Hallencreutz (1934-2001). The book was the last one Hallencreutz wrote before his 
!ife ended. The ti de aptly summarises the work of Brilioth by its two phrases: "a Swedish 
scholar in medieval history" and "an international church leader". As professor of mission 
studies at the University of Uppsala, Hallencreutz had produced many studies in the field of 
church history, the christening of Sweden, and the Swedish Middle Ages, interests he shared 
with the first professor of mission history, Knut B. Westman 

Hallencreutz concentrated his research on modern Asian and Mrican church history, 
particularly in Zimbabwe. He also devoted himself to the study of the modern ecumenical 
movement as did his predecessor Bengt Sundkler, who, in time for the Fourth General 
Assembly of the World Council of Churches in Uppsala in 1968, wrote the biography 
"Nathan Si:iderblom- His Life and Work". While a member of The Royal Swedish Acad
emy ofLetters, History and Antiquities, Hallencreutz finished his academie career by writ
ing a biography ofYngve Brilioth, who had been a professor in Abo and Lund, a Bishop of 
Vaxji:i, Archbishop of the Church of Sweden, and once a member of the same Royal Acad
emy. 
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self as a researcher of Swedish medieval history. His brilliance attracted the 
attention of many in the Academy at Uppsala, one being Nathan Sôder
blom, who was a professor in Uppsala at the Faculty ofTheology 1901-
1914. He was also a visiting professorat Leipzig and became Archbishop of 
the Church of Sweden in 1914. ln this position he needed a gifted young 
student who would be able to write letters in many languages to the leader
ship of the universal Church. The choice fell on Brilioth who was struck by 
the intelligent, productive and eloquent Sôderblom, a notable figure in the 
Christian Student Movement. 

Being immersed in the rhetorical nationalism of those days, Sôderblom 
gave a key address to the students about the individual and the Church. His 
view of the Church was holistic, both in the institutional and persona! form 
of religion. A Christian church is universal. The Church of Sweden be
longed to an Apostolic tradition, living through the Middle Ages and the 
Reformation until now. As a national Church she shared with other 
churches the global mission of the Universal Church. This impetus gave rise 
to the Young Church Movement in Sweden, which influenced many stu
dents in Uppsala, including Yngve Brilioth. Sôderblom was botha patriot, 
paying due respect to all nations or peoples, and a committed international
ist, working for an international legal orcier to cope with inter-state con
flicts, and receiving the Nobel Peace Prize in 1930. During his first year, the 
25-year old secretary Brilioth wrote 1,328 letters in Swedish, German, Eng
lish, French and sorne even in Latin and Greek. At the same time he was 
polishing his doctoral thesis and preparing himself for a Cand. Theol. ex
amination. ln 1917, before he had completed his theological studies, he 
became engaged to Brita Sôderblom, the eldest daughter of Nathan and 
Anna Sôderblom. 

Introduced to the Church of England 
1t was Sôderblom who sent Yngve Brilioth to the Church of England in 
1919 as part of a plan to encourage the churches, worldwide, to take up their 
responsibilities for world peace after the devastating war. The Church of 
Sweden wished to develop stronger ties to the Anglican Communion. 
Theologically Sôderblom elaborated at this time the idea of evangelical 
catholicity, a community of all the faithful. Brilioth met the Archbishop of 
Canterbury, Randall Davidson, and his chaplain, George Bell, as well as 
Friedrich von Hügel, the well known mysticist. The friendship with Bell and 
his wife Henrietta was to last a lifetime. Bell, the future bishop of Chichester, 
and Brilioth, the future Bishop ofVaxjô and future Archbishop of Uppsala, 
not only became acquainted with each other but developed strong theolog
ical and ecumenical ties to one another. They were destined to meet many 
times during the turbulent pre-War years as well as after the Second World 
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War when at last the World Council of Churches was established. Both of 
them were architects of this new construction in church history. 

As scholar and theologian, Yngve Brilioth for sorne years concentrated his 
research on the Anglican tradition. He showed great interest in the new Life 
and Liberty movement, which stressed liturgical renewal, and whose leader 
was William Temple. These ideas from the Anglican tradition influenced his 
view on the relationship between church and state, his own Church of 
Sweden being the State Church. He also started doing research on the 19th 
century Anglican renewal movement, the Oxford Movement. For this 
reason he returned to Britain and pursued his research at Pusey House in 
Oxford as well as Ripon Hall. The results were published in Swedish in 1924 
and in English in 1925: The Anglican Revival. Studies in the Oxford Move
ment. lt is the first attempt by a non-Anglican to characterise this move
ment, which can be seen as an Anglican response to the law of 1825 on 
religious liberty. The Oxford Movement's self-understanding was a via me
dia between Roman-Catholic and Orthodox ecclesiology. As a theologian, 
however, Brilioth wished more space within Anglicanism for the theology of 
justification by faith, sola fide, developed far by Martin Luther. 

Professor in Âbo and Lund 
At Uppsala University and from 1925 on, as professorat the Academy of 
Abo (Turku), Finland, Yngve Brilioth pursued his studies of the Eucharist. 
He published his results in Swedish in 1926 and in English in 1930: Eucha
ristie Faith and Practice. Evangelical and Catholic. He understood the Eucha
rist as thanksgiving, communion, remembrance, sacrifice, and mystery. He 
pursued these five themes by following this thread through history, his re
search going back to the patristic age. He combined inspiration from Angli
can experience and scholarship but did not deny his Lutheran presupposi
tions, particularly Martin Luther's teaching on ubiquity. As a church leader 
he longed for a renewal of the practice of Holy Communion in Swedish 
church life. His research publications in English were well received by Brit
ish scholars and churchmen. 

Nordic scholarship considers Brilioth's magnum opus to be his research on 
Swedish medieval history, published in his book from 1941, Svenska Kyr
kans Historia, II. Den senare medeltiden 1274-1521. His book on Swedish 
ecclesiology, Svensk kyrkokunskap, became a classic in university courses for 
many years, and was revised and enlarged after World War IL 

While still in Uppsala, Yngve Brilioth was asked by Soderblom to help 
organise the 1925 Ecumenical meeting in Stockholm and Uppsala, offi
cially called The Universal Christian Conference on Lift and WtJrk. He was 
responsible for the secretariat of the meeting, including translating and ed
iting contributions received. He also instructed students who were stewards 
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at the meeting. One of them was the twenty-year-old Dag Hammarskjold, 
a student of Uppsala. Brilioth's correspondence with George Bell, as weil as 
with ali the other acquaintances he made, was of great importance. Mter 
the death of Archbishop Sôderblom in 1931, Brilioth summarised his im
pressions of the ecumenical meeting: an answer to prayer, a divine blessing, 
and a miracle. 

While professor in Abo, Yngve Brilioth developed a deep love for the 
Finnish nation and its Christian culture, just a few years old as an inde
pendent state, until 1917 dependent on St. Petersburg, the capital of Rus
sia. He particularly got to know his colleague G.O. Rosenqvist, who later 
on became Rector of the Academy of Abo and chairman of the N ordic 
Ecumenical lnstitute. During this time Brilioth represented the Church of 
Sweden at the first Faith and Order conference in Lausanne in 1927. He 
participated in the section dealing with the sacraments. He made an effort 
to get to know the Orthodox participants. Like Sôderblom, he differenti
ated between the prophetie and the mystical, sacramental type of spiritual
ity. Brilioth was also the official Swedish representative in the Continuation 
Committee of Faith and Order. ln that capacity he was present in Prague in 
1928 when the three branches of the Ecumenical Movement met for a 
working conference: World Alliance, Faith and Order, and Life and Work. 
George Bell later became president of the Continuation Committee, a 
choice that Soderblom endorsed wholeheartedly. In the Continuation 
Committee ofLife and Work Arvid Runestam represented Sweden. 

ln 1929 Yngve Brilioth was installed as professor of theology at Lund 
University in southern Sweden, after hard competition. There were other 
professors of theology who were to become weil known in the ecumenical 
world. Anders Nygren in 1947 was elected the first president of the 
Lutheran World Federation at its General Assembly in Lund. Gustaf Aulén 
during the war often raised his voice against Nazism while particularly sup
porting the Norwegian resistance. There was also Erling Eidem, professor of 
New Testament, from 1932 unexpectedly succeeding Soderblom as arch
bishop, coming dose to Bishop Eivind Berggrav in Oslo. ln Lund Professor 
Brilioth served as dean of the Cathedral parish. 

Geographically, Lund was not far from German y, the country from which 
came new chauvinistic and nationalistic influences reaching Lund. Sorne 
theologians showed sympathies to the new regime in Berlin and to the 
German National Church. Yngve Brilioth took a dear stand from the begin
ning and distanced himself from those tendencies. He said of the new 
Reichsbischof: " ... to cali him bishop seems a blasphemy." He chose to de
velop a working relationship to a group of ecumenically committed theolo
gians in Sweden and other countries who would carry on the work of 
Nathan Soderblom for a peaceful continent. These and similar contacts were 
of great importance to the new archbishop, Erling Eidem, who was inexpe-
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rienced in international affairs. Biographer Hallencreutz demonstrates how 
many other representative names constituted the ecumenical church leader
ship, such as Tor Andrae, Torsten Bohlin, Edvard Rodhe, and Knut B. 
Westman togetherwith, inter alia, Manfred Bjorkquist, Olle Nystedt, Yngve 
Rudberg, and Torsten Ysander. This group tried to steer the Church of 
Sweden in the storms leading up to the Second World War and beyond. 

New light on ecumenical resistance against Nazism 
Although research had been conducted on this period, Hallencreutz casts 
new light on the ecumenical anti-Nazi strategy for the Church of Sweden, 
both on an ideological and an organisationallevel. Formallinks were kept 
to the Protestant churches of Germany. The main thrust, however, was 
toward the ecumenical movement and particularly in its ties to Church of 
England. On the European scene, Bell and Brilioth took upon themselves a 
heavy responsibility for the ecumenical movement in formation. Sweden as 
a neutral country for the ecumenical forces was much more than a mailbox 
or a meeting place between states at war with each other. 

lt must be understood that sorne of Archbishop Eidem's meetings with 
German counterparts, even face-to-face with Adolf Hitler himself on May 
2nd 1934, were done on behalf of the whole ecumenical movement in 
accordance with the Confessing Church, Germany, Eivind Berggrav, Oslo, 
Jens N0rregaard, Copenhagen, Marc Boegner, Paris and George Bell. The 
emerging ecumenical movement with theological argumentation resisted 
der Führer, Nazism and the Third Reich. Not to resist would have been to 
betray the Christian faith and the Lord of the Church, according to Hallen
creutz' analysis of the predominant theological position of the Church of 
Sweden. ln Sweden all ecumenicalleaders had sorne homework to do con
cerning pro-Nazi sentiments among the Lutheran Clergy and theologians, 
both in the 1930s and during the World War. Among them was Sam 
Staden er, who was Bishop of Vax jo and before that was Cabinet minister 
for Church affairs. He had intervened in favour of Erling Eidem as new 
archbishop, supposing him to be a sufficiently confessional Lutheran. 
Among three candidates to choose from, the Government appointed 
Eidem. The two others were considered "ecumenical", something that 
Eidem, in fact, showed himself to be, thereby disappointing Stadener. 

One step in strengthening the ecumenical agenda in Sweden was the 
formation of the Swedish Ecumenical Council in 1933, where both the State 
Church and Pree churches were members. Yngve Brilioth served on the 
board. One of the very first public statements of the Ecumenical Council 
was a protest against the Aryan paragraph introduced in Germany. lt pro
tested also against the persecutions ofJews after Hitler came to power. This 
group launched a Scandinavian ecumenical magazine called Kristen Gemen-
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skap (i.e. Christian Community), the editor of which was Nils Karlstrom. 
He published news of the church struggle in German y and had good contacts 
with the Confessing Church and Dietrich Bonhoeffer, who visited Sweden 
twice. The ecumenical group in Sweden communicated with the German 
resistance group "Kreisau" and tried to be their contact with Great Britain 
during the war. Even Brilioth's travel to Britain in 1942 served this purpose. 

During the 1930s, Brilioth participated in ali the major ecumenical con
ferences, particularly in Edinburgh and Oxford and a preparatory meeting 
in Hampstead. He had also suggested that WA. Visser't Hooft should be 
the general secretary of the WCC. As the German Churches decided not to 
participate, it feil on Archbishop Erling Eidem to convey messages to them 
from these meetings. As a kind of protest, Eidem said the intercessional 
prayers in German during the solemn concluding service at Saint Paul's 
Cathedral. 

ln 1938 Yngve Brilioth moved to Vaxjo, a neighbouring diocese to Lund, 
where he had been appointed bishop. He was consecrated in Uppsala 
Cathedral on Ascension Day. Bishop Bell was invited to assist. Also present 
at this time, but for another conference, was bishop August Marahrens of 
Hanover, alienating himself from the Confessing Church. Now the time 
had come to convey the ecumenical message to the churches in Germany. 
Eidem invited the international guests to a special Holy Communion Serv
ice before the consecration. Marahrens then made it clear that he could not 
receive communion with an Anglican. To sorne this was evidendy a failure, 
to others a healthful catalyst, bringing the underlying, political controversy 
into the open. 

Troublesome domestic church and state relations 
As a bishop, Yngve Brilioth was energetic in his own diocese as weil as on 
the national level and in the General Synod of the Church of Sweden. At 
the same time he was preoccupied with the practical pastoral education 
which he wanted to strengthen. He was asked by the other bishops to chair 
a committee who looked into the question of church and state at its full 
length including issues of religious instruction in schools and a more liberal 
sex education. The very strong and authoritative bishops in Sweden took a 
conservative position on matters of public morality. ln post-War Sweden 
secularisation took rapid strides. This manifested itself particularly in the 
sphere of school politics. The days of Church influence, morning prayers, 
confessional religious instruction were to come to an end. The debate raged 
during Brilioth's lifetime, but the formai changes to a more secular agenda 
came in the 1960s when Bishop Brilioth had passed away. His own holistic 
view of Church and society with firm moral standards now met a modern 
society with a quest for freedom and diversity. Most bishops of the old 
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generation became defenders of an old society, which had to yield to new 
values. Here Brilioth was seen as and saw himself as a loser. 

ln 1950, the Swedish Government with a Social democratie Prime Min
ister, Tage Erlander, appointed Yngve Brilioth archbishop. This happened 
despite the fact that it was the non-political Cabinet minister for Church 
affairs who favoured Brilioth. Ecumenically and internationally it was a 
successful period for Brilioth, but in Sweden many misgivings were darken
ing his bright career and ending it in gloom. He had been severely ill during 
periods from 1954. Domestic affairs were burdensome for him. There had 
been for instance much publicity in the 1950s on the issue of ordination of 
women to the clergy. Brilioth's reluctance rested on the relationships to 
other churches in the ecumenical movement, particularly Anglican and 
Orthodox churches. He did not himself consider often quoted Bible verses 
as a sufficient obstacle to open the Lutheran clergy for women. A male 
clerical opposition against women was vociferous. Public opinion was in 
favour of women as clergy. Due to serious illness, Brilioth was not able to 
lead the Church General Synod, when this heated issue was discussed. 

Negative publicity also arose for the Church leadership when an election 
campaign for a new bishop of the diocese in Strangnas had not been con
ducted in a very honest way. Part of the campaign was even brought to 
court. The image of the Church was badly hurt by this publicity and the 
Archbishop took it personally. At the same time, post-War society seemed 
to develop in directions other than the holistic view of church responsibility 
that Brilioth and other church leaders of his generation had worked for. lt 
was in this mood that the first steps were taken toward the separation of 
church and state. This would however take a much longer time than any
body had anticipated, as a matter of fact un til the new millennium. 

A central player in an ecumenical team 
Ecumenically for Yngve Brilioth, however, the international scene remained 
promising for the 1940s well into the 1950s. Sorne of the high points in 
Brilioth's career as international church leader occurred after the Second 
World War. As Bishop and Archbishop he appeared to be a central player in 
forming the World Co un cil of Churches. Sorne ecumenical strongholds had 
been established and upheld thanks to Swedish participation un der his leader
ship. On the international scene, the experienced team inspired by Brilioth 
and Eidem included many key figures other than professors and bishops, 
such as Gustaf Aulén, John Cullberg, Anders Nygren, Edvard Rodhe, and 
Arvid Runestam; these others were, for example, Reverend Birger Forell, 
Berlin, Secretary Nils Ehrenstrôm, Life and Work, Geneva, Secretary Harry 
Johansson, the Nordic Ecumenical lnstitute, Sigtuna, Secretary Nils Karl
strôm, the Swedish Ecumenical Council, and Reverend Axel Weebe in Oslo. 
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George Bell and Yngve Brilioth could see the fruits of their co mm on endeav
ours on the ecumenical field. A difficult task remained on the ecumenical 
agenda: reconciliation. An international reconciliation conference was 
planned for in neutral Sweden as soon as the war was over. 

At the Reconciliation Conference, Archbishop Eidem would act as chair
persan when church representatives from enemy countries were to meet for 
the first time. This conference never took place because of other priorities 
from the American side. lnstead Yngve Brilioth participated in the impor
tant preparatory meetings leading up to the First General Assembly in 
Amsterdam 1948. He acted as president in the Faith and Order Commis
sion. An important conference was arranged in Lund in 1952, where Brili
oth, Anders Nygren and Gustaf Aulén, ali of them former professors of 
Lund University, gave their testimonies. Oliver Tomkins commented on 
Brilioth's presidency in Lund: "He presided in the scene of his own early 
triumphs as a theologian, a prophet with honour in his own country." The 
1954 General Assembly of World Co un cil of Churches in Evanston, USA, 
would be Brilioth's last major international conference. He succeeded in 
getting Dag Hammarskjold to take part as a main speaker at the Evanston 
Assembly. He was already Secretary General of the United Nations for one 
year and a friend ofBrilioth since 1925. 

As a preparation for the 1948 General Assembly in Amsterdam, Yngve 
Brilioth, on behalf of the ecumenical movement, had visited the Orthodox 
and Oriental churches in the eastern Mediterranean area. The tour took 
him to the patriarchs of Athens, Constantinople, Antioch, and Alexandria. 
Jerusalem for political reasons was out of the question. The Orthodox and 
Oriental churches were also visited with the aim of inviting them as full 
members ofWCC. This was an essential tour for Brilioth, well documented 
by himself. 

This tour to Oriental and Orthodox churches and his leading role in the 
World Council of Churches during its first formative years are the high 
points for Brilioth as an international church leader. To sorne extent his 
commitment to good relations with the Orthodox churches and the Angli
can Communion stems from his research on the early Church and the 
Swedish medieval Church. He had an historical approach to a society based 
on the Church and her universal values. His experiences as a scholar in 
medieval history served him weil when exercising his duties as an interna
tional Church leader. Tired and sick, Yngve Brilioth felt forced to resignas 
archbishop in 1958 and he died in 1959. 

Uppsala in March, 2002 

Bjorn Ryman, PhD 
Church of Sweden Research Department 
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Brevvaxling mellan Y. Brilioth och E. Linderholm, 1919-1925. 
Brev fran E. Linderholm till H. Branting, 11 mars 1923. 

H. S. Nybergs brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till H. S. Nyberg, 1951-1956. 

G. Rudbergs brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till G. Rudberg, 1909-1952. 
Brev fran Y. Brilioth till Y. Rudberg, 1941-1951. 

A. Runestams brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till A. Runestam, 1926-1958. 

"Soderblomssamlingen" 
Al N. Soderbloms brevsamling 
Brevvaxling mellan G. Aulén och N. Soderblom, 1908-1931. 
Brevvaxling mellan G. Bell och N. Soderblom, 1919-1931. 
Brevvaxling mellan G. Brent och N. Soderblom, 1926-1927. 
Brev fran A. Brilioth till N. Soderblom, 25 juni 1918. 
Brev fran H. Brilioth till N. Soderblom, 16 februari 1917. 
Brev fran G. Brilioth till N. Soderblom, 13 juni 1920. 
Brev fran Y. Brilioth till N. Soderblom, 1914-1931. 
Brevvaxling mellan R.W. Brown och N. Soderblom, 1926-1930. 
Brevvaxling mellan F. Buchman och N. Soderblom, 1930-1931. 
Brevvaxling mellan A.C. Headlam och N. Soderblom, 1921-1930. 

BI A. Soderbloms brevsamling 
Brev fran G. Brilioth till A. Soderblom, 1915-1932. 

Cl "Den ekumeniska samlingen" 
Y. Brilioths korrespondens infor Stockholmsmotet 1925, med ett brev fran 

Y. Brilioth till G. Bell, 17 juli 1922, forutom tva brev fran 1925. 

KB. Wéstmans brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till K. B. Westman, 1914-1942. 

Hos forfattaren 
Brev fran L. Bohman till C.F. Hallencreutz, 2 mars och 4 juli 1998. 
Brev fran E. Lonnroth till C.F. Hallencreutz, 24 oktober 1999. 
Brev fran M. Sahlin till C.F. Hallencreutz, 18 mars 1998. 
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VADSTENA 

Vadstena landsarkiv (VLA) 
S. Stadeners arkiv 
Handlingar ang. stiftsmote m.m., 1929-1937. 

Y. Brilioths arkiv 
Handlingar ang. biskopsmotet, 1938-1950. 
Akter, korrespondens, 1938-1950, hl. a. full dokumentation av aktionen for son

dagshelgden, 1943-1944, och stadgar for Vaxjo stifts teologiska rad, 1942. 

E. Malmestroms arkiv 
F 1:1-2. Korrespondens med arkebiskopen, 1950-1958. 

VISBY 

Visby landsarkiv {Visby LA) 
Y. Brilioth, "Hugenotternà', studentuppsats, vt 1907. 
R. Steffen, Forteckning av betyg for 1907 ars studenter vid Visby laroverk, 13 juni 

1907. 

T. Ysanders arkiv 
Brev fran Y. Brilioth till T. Ysander, 1955-1958. 

VAxJÔ 
S:t Sigfrids folkhogskolas arkiv (SSFA) 
Protokollsbok for S:t Sigfrids Stiftelse, 1938-1950. 

Vaxjo domkapitels arkiv (VDA) 
Domkapitlets protokoll med bilagor, 1938-1950. 
Domkapitlets kopiebrevbok, 1938-1950. 
Visitationsprotokoll, 1938-1950. 

Vaxjo stiftsrads arkiv (VSRA) 
Rapporter fran stiftsradet till stiftsmôtet, 1929-1949. 

ABo 
Â.bo Akademis centralarkiv (ÂACA) 
Konsistoriets protokoll med bilagor, 1919-1928. 
Teologiska fakultetens protokoll med bilagor, 1924-1929. 

Âbo Akademis Bibliotek (ÂAB) 
M von Bonsdorffs brevsamling 
Brev fran E. Eidem till M. von Bonsdorff, 1932-1960. 
Brev fran Y. Brilioth till M. von Bonsdorff, 1925-1957. 

G. O. Rosenqvists brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till G.O. Rosenqvist, 1929-1954. 

A. Takolanders brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till A. Takolander, 1928-1929. 

R.A. Wredes brevsamling 
Brev fran Y. Brilioth till R.A. Wrede, 1925-1928. 
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Aberopade tryckta Brilioth-texter 
1912a 
1912b 

1913a 

1913b 

1915a 

1915b 

1915c 

1916 
1917 
1919 

1920a 

1920b 

1920c 

1920d 
1920e 

192la 

1921b 

1921c 

1921d 
1922a 

1922b 
1922c 

1922d 

1922e 

1922f 
1923a 

1923b 
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"Edsbygdens tidiga historià', i Westerviks Veckoblads julnummer 1912. 
"LitteraturofVersikter", i KA 1912, 225-229. Med recension av P.O. von 
Torne, Om Finlands skattskyldighet till pafvedomet under medeltiden ( 1911). 
"Nicolaus Hermanni-minnen i Tjust-bygden", i Westerviks Veckoblads jul
nummer 1913. 
"LitteraturofVersikter", i KA 1913, 95-99. Med recension avE. Bull, Folk 
og kirke i middelalderen (1912). 
Den pajliga beskattningen afSverige inti!! den stora schismen. Ak. afh. Upp
sala 1915. 
Rec. av G. Carlsson, Hemming Gadh, en statsman och prelat .fran Stureti
den. Biograjisk studie. Diss. Uppsala 1915, i KA 1915, 85-94. 
Rec. av K.B. Westman, Den svenska kyrkans utvecklingftan S:t Bernhards 
tidevarv till Innocentius III:s. Stockholm 1915, i Historisk Tidskrift (35) 
1915, 18-26. 
Rec. av H. Schück, Engelbrekt 1915), iVar Losen (7) 1916, 253-254. 
Rec. av Svensktdiplomatarium 1916), i KA 1917,30-34. 
"Karnpen for liv och frihet inom Englands kyrkà', i Svensk Tidskrift (9) 
1919,448-456. 
"Den kristne och statskyrkoproblemet", i Svenska Dagbladet, 18 mars 
1920. 
"Kyrkliga enhetsstdivanden. Ett blad ur samtidens kyrkohistorià', i Svensk 
Tidskrift (10) 1920, 406-416. 
"The Church of Sweden in its Relations to the Anglican Church", i The 
Church quarter/y Review (90) 1920, 1-18. 
"Englands nya kyrkoforfattning", iVar LOsen (11) 1920, 103-104. 
"Ârets Lambethkonferens och kyrkornas aterforening", i Var Losen (II) 
1920, 275-276. 
Ta! vid kyrkoherden H .A. Brilioths jordfàstning i Vastra Eds kyrka, den 
19 februari 1921. [Vastervik 1921.] 
"Nyanglikansk renassans. Studier till den engelska kyrkans utveckling un
der 1800-talet, I", i KA 1920-1921 (1921), 87-184. 
"Luther i Worms", i Var Losen (12) 1921, 132-134. Aven i Brilioth 
1924c, 124-130. 
"Evangelieboken och hogmassan" iVar Losen (12) 1921, 21-22. 
Den svenska kyrkans internationella forbindelser. Stockholm. Sartryck ur 
Var kyrka .fran borjan av tjugonde arhundradet periodvis Skildrad (3), 333-
352. 
"Englands kyrkomote", i Kristendomen och var tid (17) 1922, 281-290. 
"Nyanglikansk renassans. Studier till den engelska kyrkans utveckling un
der 1800-talet, II", i KA 1922, 129-212. 
"Teologiskt studium inom Englands kyrkà', i Bibelforskaren (39) 1922, 
257-273. 
"Till belysning av den svenska medeltidskyrkans massfromhet", i Teolo
giska studier tilliignade Erik Stave. Uppsala, 42-57. 
"Aftonsang i Winchester", iVar LOsen (13) 1922,216-217. 
"Den kristna kulturens tvedrakt och enhet", iVar Losen (14) 1923, 257-
262. Aven Brilioth 1924c, 131-145. 
"Englands kyrka och Sveriges", ur Svenska Dagbladets serie 1 andliga tids
ftagor. Stockholm, 279-286. 
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1926d 

1926e 
1926f 

1926g 

1926h 

1927a 

1927b 

1927c 
1927d 
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"De kristnas enhet- kyrkans enhet", iVar Losen (14) 1923, 193-196 och 
209-212. Âven i Brilioth 1924c, 104-123. 
"Nyanglikansk renassans. Studier till den engelska kyrkans utveckling un
der 1800-talet, 3", i KA 1923 (1924), 1-148. 
Nyanglikansk reniissans. Studier till den engelska kyrkans utveckling under 
1800-talet, 1-3. Uppsala 1921-1924. 
Tidernas konung. Betraktelser och foredrag. Sveriges Kristliga Studentro
relse. Uppsala. 
"Den helige Davids minne i Munktorp", i Viistmanlands fornminnesfore
ningsarsskrift (14) 1924, 3-15. 
"Konung Albrekt av Mecklenburg och nuntien Guido de Cruce", i Histo
riska studier tilli:ignade Ludvig Stavenow. Stockholm, 31-46. 
"Englands kyrka och katolicismen", i Svensk Tidskrift (14) 1924, 198-207. 
"Nattvarden" [foredrag vid 1924 ars Allmanna kyrkliga mote], i Forsam
lingsbladet (63) 1924, 3 och 6. 
Svensk kyrka, kungadome och pavemakt, 1363-1414. Uppsala universitets 
arsskrift 1925:1. Uppsala. 
The Anglican Revival. Studies in the Oxford Movement. [Med forord av 
A.G. Headlam.] London. 
"Anglikanismen vid skiljovagen", i STK(l) 1925, 81-91. 
"The Universal Christian Conference on Life and Work'', i [Stockholms
motets] Handbook. Stockholm, 16-33. 
"The Church in Sweden", i [Stockholmsmotets] Handbook. Stockholm, 
48-62. Med tysk och fransk sammanfattning, ibid., 62-66 resp. 66-70. 
"Stat och kyrka i det medeltida Sverige" [installationsforelasning], i Abo 
Akademis arsbok 1925 (1926). Âbo, 69-81. 
Nattvarden i evangeliskt gudstjiinstliv. Uppsala. 
"Liturgiska reformforslag inom Englands kyrkà', i Till iirkebiskop Soder
bloms sextioarsdag. Uppsala, 104-120. 
"Den anglikanska predikans egenart och stallning i gudstjanstlivet", i 
Teologinen Aikakauskirja!Teologisk Tidskrift (31) 1926, 235-254 och 328-
332. 
"Evangeliska kyrkomoten", i Svensk Tidskrift (16) 1926,427-438. 
"Den s. k. katekesnamndens laroboksforslag av 1917", i STK (2) 1926, 
307-320. 
"The History of the Conference", i The Stockholm Conference 1925 
(1926), 2-12. Âven i tysk oversattning i Die Stockholmer Welkirchentkon
ferenz (1926), 2-10. 
Rec. av M. Hammarstrom, Glossarium till Finlands och Sveriges latinska 
medeltidsurkunder jiimte spraklig inledning. Finska historiska samfundet: 
Hand-bocker: 1, i Teologinen Aikakauskirja!Teologisk Tidskrift (31) 1926, 
360-361. 
"Studier i nutida anglikansk forkunnelse, Il-III", i Teologinen Aikakaus
kirja!Teologisk Tidskrift (32) 1927, 26-49, 84-115 och 140-164. 
"Fran den teologiska samtiden" [om Lausannekonferensen 1927], i STK 
(3) 1927, 203-205. 
"Nattvarden", i Svenskt kyrkoliv i Fin/and (5) 1927, 64-71. 
Rec. av H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte 
der Liturgie. Bonn 1926, i STK(3) 1927, 97-104. 
"Manniskans villkor", i Var losen (18) 1927, 282-283. Se aven Brilioth 
1929b, 136-152. 
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"Church and State in Sweden", i The Review of the Churches (5) 1928, 
486-491. 
"Den svenska folkkyrkans forfattningsproblem", iVar Losen (19) 1928, 1-
6. 
"Hochkirchliche Bewegung; 1. In England", i RGG Il, Tübingen (1928), 
spalt 1943-1946. 
"V:ira domkapitel", i Svensk Tidskrift (18) 1928, 410-420. 
"Lausanne-litteratur", i STK(4) 1928, 289-304. 
Rec. avE. Liedgren, Den andliga sangen pa anglosaxisk mark (1927), i STK 
(4) 1928, 99-101. 
"Inledning", i M. Luther, Om Kyrkans babyloniska jàngenskap. Ett forspel. 
Oversattningjamte inledning av Y. Brilioth. Stockholm. 
"Finlands kyrkoskick", i STK(5) 1929, 99-110. 
Den eviges ansikte. Betraktelser och foredrag. Lund. 
"Praktisk teologi med kyrkoratt", i Studiehandbok for teologie studerande 
vid Lunds universitet. Lund, 63-71. 
"Olavus Petri's handbok", i Orebro mote. Minnesskrift. Utg. av Hj. Holm
berg. Orebro 1929, 137-148. Se aven "Olavus Petri's handbok'' i]ulhelg 
for svenska hem 1929, 63-70. 
"Kyrkomotet i Orebro 1529", i Tidskrift for kyrkomusik (4) 1929,49-53. 
"The Eucharist in the Lutheran Church", i The Review of the Churches (6) 
1929, 188-193. 
"Psalm och liturgi", i Sydsvenska Dagbladet, 11 och 12 november 1929. 
"Ansgarsminnet", i Lunds stiftsjulbok 1929 (1929), 32-50. 
Eucharistie Faith and Practice, evangelical and catholic. Authorised transla
tion by A.G. Hebert. London. 
Ansgar. Sveriges aposte/. Stockholm. 
Nattvarden. Smaskrifter om kristendomen, 2. Stockholm. 
"Statskyrka och folkkyrka'', i Svenska Dagbladet, 30 maj 1930. 
"Einar Lofstedt 50 ar", i Sydsvenska Dagbladet, 14 juni 1930. 
"Faith and Order i Mürren 1930", i Kristen Gemenskap (3) 1930, 133-
136. 
"Newman, John Henry'', i RGG /v, Tübingen 1930, spalt 528-529. 
"The Religious Situation in Northern Europe",. i The Review of the Chur
ches (7) 1930,218-224. 
"Till Augustanajubiléet i Augsburg", i Lunds stifts julbok 1930 (1930), 47-
69. 
Rec. av S. Tunberg, Sveriges historia till vara dagar, 2. Aldre medeltiden. 
Stockholm 1926, i Historisk Tidskrift (50) 1930, 121-311. 
"Sankt Eskil, Sankt Botvid och Sankt David. Nagot om hur Sverige krist
nades", i]ulhelg 1930, 27-34. 
"Praktisk teologi med kyrkoratt", i Studiehandbok for teologie studerande 
vid Lunds universitet. Lund, 74-83. 
"Praktisk teologi. En granskning och ett program", Teologiska fakulteten, 
Lund, i STK(7) 1931, 60-73. 
Kyrkoforfattning och kyrkoliv [foredrag vid 1931 :irs Allmanna kyrkliga 
mote.], Stockholm. 
"Den ekumeniska garningen", Nathan Soderblom. ln memoriam, i Karl
strom (utg.), 273-347. 
"Olaus Petris svenska massa. Ett f}rrahundraarsminne", i Tidskrift for kyr
komusik (6) 1931, 49-54. 



1931f 
1931g 

1931h 
1931i 

1931j 

1931k 
1932a 

1932b 
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1934e 

1934f 

1934g 
1934h 
1934i 
1935a 
1935b 

1935c 

1935d 

1935e 

1935f 

1935g 

1935h 

"Sparreholmskonferensen", i STK (7) 1931, 328-336. 
"Fran sommarens ekumeniska konferenser", i Kristen Gemenskap (4) 
1931. 
"Stat och kyrka i Sverige", i Nordisk Tidskrift (7) 1931, 269-282. 
"The Holy Communion", i The GospelWitness (27) 1931, 274-277,302-
306 och 325-327. 
"Den praktiska prastutbildningen", i Svenska Dagbladet, 13 december 
1931. 
Eucharistie Faith and Practice, evangelical and catholic. 2nd ed. London. 
Hogmedeltiden. Varldshistorien skildrad i dess kulturhistoriska samman
hang, 3. Stockholm, 1-410. 
"Friedrich Heiler talar i afton pa Carolinasalen", i Sydsvenska Dagbladet, 
19 oktober 1932. 
"Nattvarden", i Forsamlingsbladet (29) 1932, 161-162. 
"Universitet och kyrkà', i Forsamlingsbladet (29) 1932, 578. 
Svensk kyrkokunskap. Stockholm. 
"Den ekumeniska rorelsens historiska nodvandighet", i Vidgad gemenskap. 
Uppsala, 5-23. 
"Evangelikalismen och Oxfordrorelsen", i STK(9) 1933, 211-228. 
"A Biographical Introduction", iN. Soderblom, The living God. London, 
Xl-XXIX. 
Three Lectures on Evangelicalism and the Oxford Movement. London. 
PM angaende domkapitlens omorganisation. Stockholm. 
Rec. av T. Schmid, Sveriges kristnande. Fran verklighet till dikt. Stockholm 
1934, i STK(IO) 1934, 376-380. 
"Kristus i folkens viirld", i Den Evangeliska Missionen (88) 1934, nr 1-6. 
"Fran den teologiska samtiden" [om Life and Work-konferensen i Fano], i 
STK(IO) 1934, 278-280. 
"La renaissance eucharistique anglicane", i Oecumenica. Revue de synthèse 
théologique trimestrielle 1934, 119-133. Registrerad av P. Bexell. 
"Var kyrkogang", i Svenska Dagbladet, 30 december 1934. 
Eucharistie Faith and Practise. evangelical and catholic. 3rd ed. London. 
"Isolering och gemenskap i kyrkans liv", i STK(IO) 1934, 357-370. 
Kyrkokristendom. Uppsala. 
Rec. av D. Helander, Den liturgiska utvecklingen i Sverige under 1800-talet, 
1. Tillkomsten av 1811 ars kyrkohandbok. Lund 1934, i STK (II) 1935, 
192-195. 
"Livets ord och manniskors arbete" [foredrag vid 1935 ars Allmanna kyrk
liga mote], iVar Losen (26) 1935, 129-135. 
"Fran sommarens ekumeniska konferenser" [Faith and Order pa Hinds
gavl], i Kristen Gemenskap (8) 1935, 151-153. 
"Fran den teologiska samtiden" [Faith and Order pa Hindsgavl], i STK 
(11) 1935, 276-278. 
"Ekumeniska motet - ett tioarsminne", i Svenska Dagbladet, 18 augusti 
1935. 
[Tillsammans med N. Karlstrom.] "Die okumenischen Beziehungen der 
schwedischen Kirche", i Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen 
der christlichen Kirchen, 2. Gotha 1935, 151-161. 
[Tillsammans med H. Hallén, P. Sandstrom, J.N. Svedberg.] Betiinkande 
med forslag till lag om domkapitel m.m. avgivet den 25 juli 1935. SOU 
1935:31. Stockholm 
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Kulturutveckling och kristendom. Skrifter i teologiska och kyrkliga amnen, 
1. Lund. 
"Praktisk teologi", i STK(12) 1936, 173-184. 
"Faith and Order i Clarens", i Kristen Gemenskap (9) 1936, 146-148. 
"Infor Edinburgh. Kring Lausanne-rorelsens varldskonferens 1937", 
Kristen Gemenskap (9) 1936, 173-180. 
Rec. av G. Bell, Randall Davidson. Archbishop of Canterbury. London 
1935, i STK(12) 1936, 95-102. 
Rec av G. Kellerman, jakob Ulvsson och den svenska kyrkan under den iildre 
Sturetiden 1470-1497. Diss. Uppsala 1935, i STK(12) 1936, 102-104. 
"Fran den teologiska samtiden" [om G. Rosendal, Kyrklig fornyelse, 1. 
1935], i STK(12) 1936, 168-170. 
"Fran den teologiska samtiden" [om den svenska kyrkolagens 250-arsjubi
leum], i STK(12) 1936, 257-258. 
"Domkapitelreformen", i Svenska Dagbladet, 4 oktober 1936. 
"Praktisk teologi med kyrkoratt", i Studiehandbok for teologie studerande 
vid Lunds universitet. Lund, 80-88. 
Kampen om kyrkan. Tre uppsatser. Skrifter i teologiska och kyrkliga amnen, 
6. Lund. 
"Stat och kyrka", i Svensk Tidskrift (24) 1937, 89-97. 
"Reformert liturgik" Rec. av N. Micklem (ed.), Christian Worship, i STK 
(13) 1937, 76-84. 
Rec. av L.M. Baath (utg.), Diplomatarium svecanum. Appendix. Acta pon
tificum svecica, !. Holmiae 1936, i STK(13) 1937, 84-88. 
Rec. avE. Underhill, Worship. London. 1936, i STK(13) 1937,290-293. 
"Fran den teologiska samtiden" [om forberedelserna for Oxford och Edin
burgh-konferenserna], i STK(13) 1937,244-248. 
"Oxford och Edinburgh'', i Lunds stifts julbok 1937, 35-51. 
"Fran den teologiska samtiden" [om den nya psalmboken], i STK (13) 
1937, 352-363. 
"Oxford och Edinburgh", i Karlstrom (utg.) 1938, 7-22. 
'"Praktisk teologi' som universitetsdisciplin", i SKT (34) 1938, 179-180 
och 184. 
Bibelkunskapens fornyelse [foredrag vid 1938 ars allmanna kyrkliga mate], 
Skrifter i teologiska och kyrkliga amnen, 12. Lund. 
Herdabrev till Viixjo stift. Lund. 
"Arkebiskop Davidson' s svenska res à', i Fran ski/da tider. Studier tilliig
nade Hjalmar Holmqvist. Lund, 89-103. 
"Studendiv", i Svensk Tidskrift (25) 1938, 243-251. 
"Birgitta som religios personlighet", i Till Gustaf Aulén 191515 39. Lund, 
52-68. 
"Faith and Order i Clarens", i Kristen Gemenskap (12) 1939, 135-137. 
I S:t Sigfrids stift. Ta! och predikningar. Vaxjo. 
"En vadjan" [betraffande de yngre prasternas erfarenheter av den teolo
giska utbildningen], i SKT (36) 1940, 503. 
Svenska Kyrkans Historia, Il. Den senare medeltiden 1274-1521. Uppsala. 
"Berattelse om stiftets tillstind avgiven till prastmotet i Vaxjo ar 1941 ", i 
Handlingar angaende priistmotet i Viixjo stift. Vaxjo, 61-150. 
"Den svenska kyrkans stallning i kristenheten", i Handlingar angaende 
priistmotet i Viixjo 1941. Vaxjo, 192-201. Aven i Kristen Gemenskap (14) 
1941, 116-125. 
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"Birgittà', i Linkopings stiftsjulbok 1941 (1941), 66-73. 
"Preaching as Worship", i Christendom (6) 1941, 14-21. 
"Och Ordet vart kott", i Svenska Dagbladet, 24 december 1941. 
Betiinkande med .forslag rorande iindring av giillande bestiimmelser i fraga om 
priistutbildningen avgivet SOU 1942:33. Stockholm. 
Sondagshelgd. Stockholm. 
"S:t Sigfrids stiftelse. En vadjan", i SKT(38) 1942, 367-368. 
"Tegnér pa Ostrabo. Bouppteckningsinstrument av ar 1847 med inle
dande anmarkningar", i Tegnérstudier tilliignade Algot Werin pa 50-arsda
gen den 19 oktober 1942. Lund, 7-48. 
"William Cantuarensis", i Svensk Tidskrift (29) 1942, 309-316. 
"En Englandsresà', i Kristen Gemenskap (16) 1943,21-28. 
"Tro och bildning" [tal vid S:t Sigfrids Folkhogskolas invigning, den 
17 december 1942], i SKT(39) 1943,65-66. 
Det levande Ordet. Lund. 
"Kristen Gemenskap", i SKT(39) 1943, 155. 
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