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Ingvar Dahlbacka
							
Lutherträdgården i Wittenberg

En trädgård till minne av reformationen

”Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd i dag” är ett välkänt citat som har tillskrivits Martin Luther. När man därför i Luthers hemstad Wittenberg i Tyskland ville uppmärksamma att det har förflutit 500 år sedan den lutherska reformationen valde man att skapa en trädgård, där just de olika träden spelar en viktig roll. Med sikte på jubileumsåret 2017 började Lutherträdgården anläggas redan år 2008 och arbetet med att färdigställa den utgjorde en viktig del av den jubileumsdekad som under åren 2008–2017 firades med olika aktiviteter i Lutherstadt Wittenberg. I det följande kommer jag att diskutera tillkomsten av denna trädgård och försöka se vilken betydelse den kan anses ha som en minnesplats och som ett monument över den lutherska reformationen. 
Intitiativet till Lutherträdgården togs av Lutherska Världsförbundet i Geneve. En viktig roll när det har gällt att rent konkret förverkliga trädgården har Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands samt Lutherstadt Wittenberg spelat. Men även andra aktörer – inte minst olika lutherska kyrkor runtom i världen – har på sitt sätt bidragit till att förverkliga projektet.
	Platsen för Lutherträdgården är mycket väl vald. Den ligger alldeles i närheten av Wittenbergs centrum. Den har planerats av den kände landskapsarkitekten Andreas Kipar från Milano. Grundstenen för trädgården lades i september 2008 och det första trädet planterades den 1 november 2009. Tanken var att plantera 270 träd i själva trädgården och ytterligare 230 träd på andra ställen i Wittenberg. Det betyder att det sammanlagda antalet träd uppgår till 500, något som skall påminna om reformationens 500 år. Träden har planterats av kyrkor och organisationer runtom i världen, framför allt av lutherska kyrkor. Också Luthers 95 teser ihågkoms genom att just det talet återkommer i olika mått i trädgården. 
	Trädgården har formen av en elips och de centrala delarna bildar en Lutherros. På det sättet påminner trädgården genom många av sina detaljer besökaren om Luther och hans livsverk samt om den reformation som fick sin början för fem sekler sedan just här i Wittenberg.  Men trädgården skall också ge intryck av en fortgående kommunikativ process. Trädgården är förenad med omgivningen genom ett flertal stigar och alléer, som symboliserar de impulser som genom Luthers reformatoriska gärning har gått ut till staden, regionen, landet och i slutändan till olika delar av världen. För att betona trädgårdens internationella prägel härstammar de träd som har planerats i trädgården från fem olika kontinenter. 


Lutherträdgården – ett gemensamt monument för de lutherska kyrkorna

När man betraktar den lista över de kyrkor och organisationer som har donerat och planterat träd i Lutherträdgården kan man notera att huvudparten av dem utgörs av lutherska kyrkor och sammanslutningar. Av förståeliga skäl är Tyskland väl representerat i sammanhanget, men också  lutherska kyrkor i de flesta europeiska länderna finns med på listan. Även lutherska kyrkor i övriga världsdelar har deltagit i trädplanteringen. När det gäller de nordiska länderna så är dessa representerade genom de evangelisk-lutherska kyrkorna, men också genom en rad olika stift, församlingar och sammanslutningar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har planterat träd nummer 127 i Lutherträdgården.
	På Lutherträdgårdens hemsida på nätet finns en film som bland annat visar när en del träd i trädgården planteras. Där finns intervjuer med ett par av de personer som deltog i trädplanteringen den 11 mars 2012. De berättar om varför de tycker att det är viktigt att delta i projektet. Ett motiv som förs fram i sammanhanget är att detta stärker gemenskapen mellan de lutherska kyrkorna. 
	Pastor Abdou Thiam från den lutherska kyrkan i Senegal konstaterar att han hör till en liten och ung luthersk kyrka. Genom att plantera ett träd i Lutherträdgården får han känslan av att höra till en stor gemenskap. Pastor Robert Grewe från den evangelisk-lutherska kyrkan i Kanada betonar att den lutherska kyrkan har fått sin början i Wittenberg och att träden med sina rötter symboliserar detta. Den lutherska kyrkan behöver enligt honom gå tillbaka till sina rötter för att stärkas i sin egen identitet. ”Att plantera ett träd i Lutherträdgården betyder för mig en symbol för livet och i likhet med trädet som bär frukt vill vi i egenskap av luthersk kyrka bidra till att sprida livet vidare”, framhåller pastor Kenneth Marlon Kross från den evangelisk-lutherska kyrkan i Surinam. Av intervjusvaren framgår det tydligt att representanterna för de olika lutherska kyrkorna betraktar Lutherträdgården i Wittenberg som en gemensam angelägenhet för de lutherska kyrkorna och den lutherska gemenskapen.


Lutherträdgården som symbol för ekumeniken

I de sammanhang där Lutherträdgården presenteras är det ändå inte enbart det lutherska som betonas. Många vill också se trädgården som ett ekumeniskt monument. Den ekumeniska aspekten tycks ha varit viktig att framhålla för Lutherska världsförbundet redan när projektet initierades. Och i ett av de pressmeddelanden som publicerades inför grundandet av Lutherträdgården konstaterades: ”Der Luthergarten versteht sich als ein Symbol der Verbundenheit, Vernetzung und Versöhnung christlicher Kirchen in aller Welt”.
	Det är intressant att notera att de träd som har nummer 1–5 i trädgården är planterade av icke-lutherska kyrkor. Träd nr 1 representerar den romersk-katolska kyrkan, träd nr 2 den ortodoxa kyrkan, träd nr 3 den anglikanska gemenskapen, träd nr 4 reformerta världsalliansen och träd nr 5 metodistkyrkans världsråd. 
	”Detta är det första ekumeniska och samtidigt interaktiva monumentet till reformationens minne”, konstaterade presidenten för Förenade evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland, biskop Johannes Friedrich från München när de första träden i Lutherträdgården planterades.							

Lutherträdgården som symbol för Luthers teologi

Den som reser i de trakter där Luther levde och verkade kan på ett flertal platser se den så kallade Lutherrosen. Också i Lutherträdgården är Lutherrosen mycket närvarande. Centrum av trädgården har nämligen getts formen av ett jätteemblem som föreställer en Lutherros.
	Lutherrosen skapades av Luther själv. Han såg den som en enkel symbol för hela sin tankevärld och sin teologi. Egentligen var det så att han tog den s.k. Augustinerrosen, en Mariasymbol, och gjorde den till en Kristussymbol. I ett brev till Lasarus Spengler, daterat den 8 juli 1530, beskriver Luther sin omvandlade symbol på följande sätt:

Rosen är en symbol för min teologi. Det svarta korset står i hjärtat, som har sin naturliga färg, så att jag minns att tron på den korsfäste gör mig salig. Ty när man tror i hjärtat blir man rättfärdig. Men hjärtat skall sitta mitt i en vit ros som symbol för att tron ger glädje, tröst och frid. Därför ska rosen vara vit och inte röd, ty den vita färgen är alla saliga andars och änglars färg. Rosen skall stå i ett himmelsfärgat fält, eftersom denna glädje i tro och ande är en början på den kommande himmelska glädjen. Runtom finns en gyllene ring, som ett tecken på att saligheten i himmelen är evig och utan slut, och därtill mer värd än all jordisk glädje, precis som guldet är den allra ädlaste och dyrbaraste av metaller.

Martin Luther använde rosen som ett sigill för att underteckna sina skrivelser. I dag används den som symbol för flera lutherska kyrkor runtom i vår värld.


Lutherträdgården som minnesplats

Den franske historikern Pierre Nora publicerade år 1989 en artikel med rubriken Between Memory and historia: Les lieux de mémoire. De tankar som Nora här framför har ofta lyfts fram i undersökningar kring minnesplatser och minnesmärken. Nora gör nämligen i sin artikel en åtskillnad mellan det som han benämner för minnesmiljöer och det som han kallar för minnesplatser. För Nora hör minnesmiljöer nära samman med termen minne, medan minnesplatser har med termen historia att göra. 
	I en artikel med rubriken Historia som förebild, vilken ingår i antologin Platser för en bättre värld, behandlar historikern Peter Aronsson platsers betydelse som minnesplatser och värdebärande kunskapsprojekt. Aronsson menar att när historiska berättelser knyts till platser blir de värderande budskapen särskilt kraftfulla. Det är först när man formar en berättelse om de människor eller de gemenskaper som är förknippade med platsen som platsen får liv. Platsen växer in i ett meningsbärande system som relaterar till det som tidigare har skett på platsen och det gör att platsen i sig blir en förkortad berättelse för en större helhet.
	Med den definition av minnesplats som både Pierre Nora och Peter Aronsson gör sig till tolkar för kan Lutherträdgården mycket väl beskrivas som just en minnesplats. Den är anlagd i en historisk miljö och den vill påminna besökaren om en bestämd historisk händelse. Den har utformats så att den har en given berättelse som den vill förmedla. Den vill påminna besökaren både om ett historiskt skeende, dvs. reformationen, om den teologi som Luther gjorde sig till tolk för och om den världsvida rörelse som reformationen utvecklades till. I den bemärkelsen kan den ses som en minnesplats som försöker bevara och arkivera Lutherminnet.


Lutherträdgården – ett monument i nuet och inför framtiden

Lutherträdgården är mera än bara en minnesplats. Den är också ett monument som har skapats för nuet. Den syftar inte bara till att arkivera Lutherminnet, den avser också att till dagens människor förmedla något av det budskap som var centralt för Luther och som av dagens lutheraner anses viktigt. Genom att den utgör ett samprojekt för ett stort antal kyrkor vill den samtidigt visa på en aktuell och levande kyrklig gemenskap som söker sin identitet i en historisk tradition, men som även har blicken riktad mot framtida utmaningar.


