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Studiebesök i Rom för statlig nämnd
25-28 oktober besökte personalen på SST, Nämnden för Statligt
Stöd för Trossamfund Rom och
Vatikanen. Stockholms katolska
stift är ett av de stora och växande samfund som SST länge har
haft kontakt med och därmed
fanns intresse för studiebesök
och fortbildning.
SST:s Generalsekretare Åke Göranssons
ingående och gedigna kännedom och
kunskap om Vatikanen och Rom kom
väl till pass när personalen lotsades pedagogiskt och intressant genom Roms
gator, torg och byggnader i sökandet
efter svar på hur Vatikanen fungerar
och är organiserat, vilka kontakter det
genom historien varit mellan Rom och
Sverige och vilka kyrkor, pilgrimsplatser och traditioner som är viktiga för
Katolska kyrkans självförståelse.
Besöken i de fyra huvudbasilikorna,
Peterskyrkan, S:ta Maria Maggiore,
Lateranbasilikan och S Paulo fuori le
Mura, gjorde intryck och gav värdefull kunskap om historien, föremål och
reliker som ligger till grund för dagens
fromhetsliv och riter. Även mindre kyrkor och platser av historisk betydelse
besöktes där S:ta Pressede utgör ett av
exemplen.
De historiskt kontakterna mellan Rom

och Sverige blev något påtagligt i fotspåren av drottning Kristina i Rom.
Besöket hos Birgittasystrarna i Rom,
den nya romerska grenen, gav också
värdefull kunskap om Heliga Birgitta
och hennes dotter Katarinas tid i Rom.
Heliga Birgittas rum och de originalföremål som förevisades fascinerade.
Besök gjordes på Vatikanradion och
dess skandinaviska sektion där Charlotta Smeds tog emot och presenterade
radions arbete generellt, och den skandinaviska sektionen särskilt. Frågor
kring kommunikation och redaktionell

Kunskapsutbyte. Personalen vid SST fick tillfälle att föra samtal om religionens roll för det goda
samhället vid mötet med Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Dominque Mamberti, här flankerad
av assistent Ingmarie Kaan, generalsekreterare Åke Göransson, assistent Inger Carnbo, handläggare för krisberedskapsfrågor Örjan Wallin och biträdande sekreterare Sven-Eric Andersson.

frihet blev intressanta samtalsämnen
som gav en fördjupad förståelse av den
mångfald i rapportering och världsvida
spridning som Vatikanradion har. Vikten av såväl rapporter från Vatikanen
som de olika redaktionernas förmedling av sina egna nyheter till spridning
över världen blev tydlig.
På det påvliga institutet för kristen ar-

keologi tog en av dess forskare, tillika
administrativ sekreterare, Olle Brandt
emot. Här gavs tillfälle för SST att stifta bekantskap med ett av Vatikanens
forskningsinstitut. Förutom att bedriva
arkeologisk forskning till glädje för den
egna belysning av kristendomens historia och sammanhang utgör institutet
med sin höga ambition och kompetens
en viktig kontaktyta till forskarvärlden
utanför Vatikanen.

Samtal om religioners och troendes
bidrag till byggandet av det goda samhället blev det tillfälle att föra vid besöket på Statssekretariatet när ärkebiskop
Dominique Mamberti, Vatikanens utrikesminister, tog emot. Sveriges syn på
civilsamhället och systemet med statsbidrag till trossamfund redovisades, såväl
som det system som Italien har.
Påvliga rådet för kristen enhet bidrog
också med intressant fortbildning för
SST. Där gav msgr Mattias Turk som är
ansvarig för dialogen med de Lutherska
kyrkorna en genomgång av hur rådet
är uppbyggt och fungerar och över de
16 olika officiella dialoger som Vatikanen idag har med kyrkor och samfund
på internationell nivå.
Örjan Wallin

