In memoriam – Torsten Kälvemark
Torsten Kälvemark, som tillhört Pilgrims referensgrupp sedan tidskriftens grundande 1994,
insomnade i sitt hem lördagen den 2 februari efter en tids sjukdom.
Med sin unika erfarenhet av kristen tradition i både öst och väst blev Torsten Kälvemark en
av de viktigaste riktningsgivarna i formandet och utvecklingen av Pilgrim som en ekumenisk
röst i svensk kristenhet. I det allra första numret, hösten 1994, författade han en av
huvudartiklarna – om pilgrimsmotivet i kristen tradition – och var sedan under 25 år en
regelbunden och uppskattad skribent i tidskriften, inte minst genom sin djupa kännedom av
den östliga kristenhetens andliga arv. Han var även en viktig uppmuntrare och rådgivare i
framväxten av den ekumeniska miljön på Bjärka-Säby där Pilgrim har sitt centrum. När
Johannesakademin grundades 2008 var Torsten Kälvemark dess förste styrelseordförande.
Torsten Kälvemark representerade ett klassiskt svenskt ämbetsmannaideal. Han var under
en period svensk kulturattaché i London och därefter under många år verksam på
Högskoleverket liksom inom Vetenskapsrådet. Han var även mångårig medarbetare på
tidningen Aftonbladets kultursida liksom författare till en rad böcker, varav den senaste,
Katedralen som sprängdes, utkom en kort tid före hans död.
Torsten Kälvemark beskrev sig själv som ”internationalist” och hade hela livet ett brinnande
intresse för utrikespolitiska frågor. Som Aftonbladets kulturchef, Åsa Lindeborg, uttrycker
det i en minnesteckning: ”En av få som vågade ifrågasätta den bedövande konsensus som
råder i det lilla säkerhetspolitiska etablissemanget.” Inom kulturens och trons värld var han
en gränsöverskridare, en självständig röst, som lågmält men bestämt vågade ifrågasätta
hävdvunna ståndpunkter.
Friheten var Torsten Kälvemarks signum. Men det var ett frihetsideal som var starkt
uppfordrande. Som han uttrycker det i sin memoarbok Vägen mellan öst och väst: ”Den
kristna friheten är oändlig men den för samtidigt med sig ett oändligt ansvar.” Kyrkan
beskrev han, enkelt men kärnfullt, som ”en gemenskap av fria människor under den helige
Andes ledning”.
Föreningen av varm omtänksamhet, djup fromhet och stor bildning gjorde Torsten
Kälvemark till en respekterad vän, kollega och samtalspartner. Saknaden är stor, men också
tacksamheten över en rik och utgivande livsgärning.
Evig åminnelse!
Peter Halldorf

