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Lär känna din levande historia 
Kristendomen – en historisk introduktion ger en grundlig översikt 
över kristendomens 2 000-åriga historia. Boken är ett samarbete 
mellan två norska forskare inom olika religionsvetenskapliga fält; 
Tarald Rasmussen, professor i kyrkohistoria, samt Einar 
Thomassen, professor i religionsvetenskap. 

Den vänder sig i första hand till 
universitets- och högskolestudenter 
och används på de flesta 
religionsvetenskapliga utbildningarna 
i Norge. Sedan några år används den 
norska utgåvan även på flera svenska 
högskolor och universitet. Troligtvis 
får boken en större spridning i och 
med den svenska utgåvan, då det 
länge saknats ett aktuellt 
översiktsverk på svenska inom 
ämnet. 
 
Författarna har en ledig berättande stil, vilket gör boken lättillgänglig 
även för en bredare publik. Teologiska begrepp förklaras och läsaren 
behöver inte särskilt mycket förkunskaper för att kunna följa med i 
framställningen. Varje kapitel inleds med en sammanfattning av de 
karaktäristiska dragen för respektive epok, vilket också underlättar 
läsningen. 
I fokus står kristendomen såsom den har blivit tolkad och utövad genom 
historien. Läsaren får inte bara en grundlig beskrivning av olika kyrkors 
och rörelsers framväxt samt inblick i olika teologiska strider, utan stort 
utrymme ägnas även åt att skildra hur kristendomen har uttryckts genom
ritualer, symboler, ikonografi och arkitektur. Även om framställningen 
ofta är summarisk finns här och där en del fördjupningar. Bland annat 
ägnar man ett större utrymme åt att beskriva den kristna fromhetens 
olika uttryck, spiritualiteten, i form av till exempel helgon- och 
relikvördnad, samt olika böne- och meditationsmetoder. 
 
En annan styrka i boken är att olika religionsvetenskapliga 
forskningsfält samverkar i framställningen. Ett gott exempel på detta är 
det inledande avsnittet om urkyrkans framväxt. Här vävs forskning om 
Nya testamentets tillkomst, textkritik, exegetik, religionshistoria och 
kyrkohistoria ihop på ett naturligt och förvånansvärt lättillgängligt sätt. 
Ytterligare ett positivt inslag är att författarna ger särskilt utrymme åt 
den betydelse kvinnor har spelat i olika epoker av kristendomens 
utveckling. 
 
Överlag lyckas författarna (och översättaren) väl med det lättillgängliga 
språket. Några gånger har det lediga tilltalet dock blivit alltför ledigt. 
Detta märks exempelvis genom ett ”du”-tilltal i stället för ”man” på några
ställen, samt en del vardagliga uttryck som bryter mot den gängse stilen 
i boken. Huruvida detta är en redaktionell lapsus eller översättarens 
trogna återgivning av stilen i originalet får vara osagt. 
Kristendomen – en historisk introduktion är god läsning inte bara för 
studenter, utan för alla som vill lära känna kristendomens utveckling. 
Inte minst kan detta behov finnas inom de kristna kyrkorna. I det 
moderna samhället, med dess krav på ständig förnyelse och med ett allt 
kortare bäst före-datum när det gäller idéer och traditioner, kan det vara 
av än större vikt att känna sin historia och veta vad som format våra 
traditioner och vad vi faktiskt har gemensamt, trots alla olikheter som 
finns också mellan dagens olika kyrkor och samfund. Som Karl Barth en 
gång skrev: 
”Vi är inte en del av kyrkan om vi inte känner ett lika stort ansvar för 
gångna tiders teologi som för nutidens. Augustinus, Thomas av Aquino, 
Luther, Schleiermacher och de andra är inte döda utan lever. De talar 
ännu och kräver att vi lyssnar på dem som levande röster, så sant som 
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både de och vi hör samman i Kyrkan”. 
 
Ulf Jämterud 
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