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med aningslöshet, och bristande medvetenhet om 
kyrkans historiska skuld gentemot det judiska folket.

Argumentationen håller inte
Säkert har ingen idag antisemitiska avsikter när man 
framför Improperierna, en vacker melodi starkt 
förknippad med Långfredagen. De som använder 
den hävdar att den ska förstås i överförd, symbolisk 
betydelse – vi som ska identifiera oss med dem som 
trots Guds godhet mot oss avvisar vår frälsare.

Ersättningsteologin är en fallgrop
Men den argumentationen håller inte, inte ens när 
man använder Kyrkohandbokens reviderade version. 
Det var inte vi som fördes genom öknen i 40 år och 
mättades av manna och sen fördes in i det bördiga lan-
det. Allt detta syftar på det judiska folket, som blir en 
symbol för det inom oss som vänder sig bort från Gud. 
Om man säger att texterna ”egentligen”  handlar om 
kristnas inre liv riskerar man dessutom att falla i en an-
nan av antisemitismens fallgropar: ersättningsteologin. 
Vi må kunna läsa in kristologiska och symboliska me-
ningar i ”Gamla testamentet”, men vi måste respektera 
att ursprungligen tillhör texten det judiska folket.

Kyrkans ansvar
Antisemitismen ökar i vårt land, medierna rapporte-
rar om regelrätt förföljelse i Malmö, ”jude” är åter ett 
skällsord bland ungdomar. Kyrkan har ett stort ansvar 
för att motverka detta. Att  avstå från Improperierna i 
Långfredagens gudstjänst är ett sätt att göra bot för den 
förföljelse kristna utsatt judar för genom seklerna, och att 
markera att vi vill göra allt för att det inte ska upprepas. 

Kyrkan bär på ett tungt arv av antisemitism. Inte 
minst var Långfredagen en fasans och terrorns dag 
för medeltidens judar – och för övrigt också tidigare 
och senare i historien. Uppeldade av antisemitiska 
predikningar, som utmålade judarna som gudsmör-
dare strömmade lynchmobben direkt från långfre-
dagsgudstjänsten till de judiska kvarteren, där de 
iscensatte pogromer. 

Skuldbeläggande
Förföljelsen av judar i den kristna kyrkans regi var en av 
faktorerna som lade vägen för Förintelsen under Tredje 
riket. En del i denna antisemitiska propaganda var 
Improperierna, en hymn som är ett otvetydigt uttryck 
för traditionen att lägga skulden för Jesu lidande på det 
judiska folket. Att den ännu idag sjungs i våra kyrkor 
på Långfredagen är ett uttryck för historielöshet parad 

Avstå från Improperierna!
Vi går snart in i fastetiden med dess rika 
musikliv i våra kyrkor. Men det finns 
anledning att vara vaksam på de anti-
judiska tendenser som skiner igenom i 
viss passionsmusik. Det allra tydligaste 
exemplet är den liturgiska hymnen 
Improperierna som ibland framförs på 
långfredagsgudstjänsten. Centrum för 
religionsdialog uppmanar alla försam-
lingar att välja annan musik i påsk.



Dynamik och dynamit 
i religionsmötet V
1 MARS KL 9–16 I VÅRBY GÅRDS KYRKA, 
VÅRBY ALLÉ 5
Hur bygger vi upp ett lokalt dialogarbete? Hur 
kommer man igång, vilka faktorer gör att det fung-
erar och vilka är fallgroparna? Nätverket för prak-
tisk religionsteologi är till för att vi ska få tillfälle 
att dela erfarenheter och tankar kring detta.

Den 1 mars får vi inspireras av två spännande 
religionsdialogprojekt: Brobygge i Landskrona 
församling och Kulturmöten som initierats av Dia-
konicentrum i Örebro.

Eva-Lotta Grantén och Carina Brink presenterar 
Projekt Brobygge i Landskrona, som lett till ett nytt 
sätt att se på församlingens identitet, där religions-
dialog och diakoni är grunden för verksamheten. 
Samarbete kring ungdomsverksamhet med den mus-
limska församlingen, skol- och familjearbete samt ett 
teaterprojekt var utgångspunkter i projektet.

Eva Neander och Josephine Cummings från 
Diakonicentrum och Hassan Mountagui från 
Örebro-moskén berättar om Projekt Kulturmöte, 
som byggt upp ett unikt samarbete mellan Svenska 
kyrkan, tre muslimska föreningar och den Syrisk-
ortodoxa kyrkan, där också socialtjänsten haft en 
viktig roll. Projektet har fokuserat på relationen 
kultur - tradition och sociala frågor som hedersrela-
terat våld, omhändertagande av barn med mera.

Avgift:200 kronor inkl. lunch. Anmälan senast 
22 februari via Stockholms stifts hemsida, www.
stockholmsstift.se/kursanmalan, eller till Helene 
Egnell, 08-508 940 09.

Eftermiddagsteologi
16 MARS KL 16–18 PÅ CENTRUM FÖR RELIGIONS-
DIALOG
Maria Kjellsdotter Rydinger berättar om ett nytt 
andligt landskap utifrån sin magisteruppsats ”And-
lighet och religion på Fryshuset”. 

Anmälan senast 9 mars via Stockholms stifts 
hemsida, www.stockholmsstift.se/kursanmalan, 
eller till Helene Egnell, 08-508 940 09. Max 12 
deltagare, först till kvarn…

7 APRIL KL 16–18 PÅ CENTRUM FÖR RELIGIONS-
DIALOG
Wojciech Kosior är en av årets studenter på Paideia, 
Europeiska institutet för judiska studier i Sverige. 
Han presenterar sitt examensarbete under rubriken 
”Religions in Dialogue. Definitional Drawbacks 
and Opportunities.”

Anmälan senast 31 mars via Stockholms stifts 
hemsida, www.stockholmsstift.se/kursanmalan, 
eller till Helene Egnell, 08-508 940 09. Max 12 
deltagare, först till kvarn…

Kvinnoseminarium på  
Medborgarexpo
16 APRIL PÅ KISTAMÄSSAN
Tillsammans med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
och Muslimska Kvinnoföreningen inbjuder vi till 
seminariet Kvinna och troende i Sverige idag i sam-
band med Medborgarexpo på Kistamässan den 16 
april. Preliminär tid för seminariet: kl 14-16. Läs mer 
om Medborgarexpo på www.medborgarexpo.se 

Mat och religion – kvinnor 
som traditionsbärare
16-17 SEPTEMBER PÅ SIGTUNASTIFTELSEN
Den femte konferensen i serien Religionsdialog i 
genderperspektiv har fått temat Mat och religion 
– kvinnor som traditionsbärare. Mat och religion 
hör ihop, och det är kvinnor som står för upprätt-
hållandet av traditioner och ritualer kring mat. Vi 
får lära oss om mat och matregler inom judendom, 
kristendom och islam, samt fundera på matens roll 
i våra liv. Mer information: Gunnel Borgegård, 
gunnel.borgegård@skr.org, tel 070-818 48 08.

Centrum för religionsdialog  
finns också på Facebook.
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Anne Anita Lillebø, dialogcentret i Oslo lyfte fram 
kön och makt som viktiga frågor i religionsdialogen. 
Skapar dialogen nya former för förståelse av kön, 
leder den till att öppna rum för kvinnor, frågade hon.

Teologi skapas i mötena i periferin
Jørgen Skov Sørensen, generalsekreterare i Folkekirkens 
mellemkirkelige råd i Danmark, talade om missionens 
betydelse för skapandet av teologi. Det är i mötena i pe-
riferin som teologi skapas, var hans utgångspunkt. Teo logi 
idag måste ta på allvar att vi lever i ”a single interconnec-
ted and interdependent world”, en enda sammanhängan-
de och ömsesidigt beroende värld, där vi inte kan tänka 
som om andra kulturer inte existerar. Teologin måste 
vara komplex, narrativ och relationell, alltid medveten 
om att den är tidsbunden, partiell och relativ.

Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap vid 
Uppsala universitet, talade om förståelsen av frälsning i 
nutida teologi. Hon konstaterade att trots att föreställ-
ningen om helvetet lyser med sin frånvaro i de senaste 
100 årens teologi, liksom i nutida 
predikningar i de allra flesta kyrkor, så 
är det bekymmersamt att den under-
liggande förståelsen hos många är att 
frälsning handlar om att frälsas ”från 
helvetets lågor till himmelens salighet”. 
Frälsning relaterar på något sätt till 
lidande, men förståelsen av begrep-
pet skiljer sig mellan de olika religiösa 
traditionerna. Där kan man istället 
tala om befrielse, helande, transforma-
tion eller seger. Varje tradition bär på 
hemligheter som är djupt meningsfulla 
men inte översättningsbara. 

Nästa konferens äger rum i Dan -
mark, troligen i september 2012.
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Det var ett 40-tal präster och diakoner verksamma 
i församlingar, universitet och sjukhus som möttes 
för att dela erfarenheter, diskutera olika fallstudier 
och lyssna till föredrag. Konferensen anordnades av 
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke och Kirkelig 
senter for religionsmøte og dialog i Oslo.

Nytt dopundervisningsmaterial
Kåre Schelde Christensen från danska ”Folkekirke og 
religionsmøde” presenterade ett nytt dopundervis-
ningsmaterial, som vänder sig till både till människor 
med muslimsk bakgrund och till de som är inspirerade 
av nyandlighet. Att man tagit fram undervisningsmate-
rial i kristen tro för muslimer innebär inte på något sätt 
att man arbetar mindre med dialog. I Danmark hålls 
varje år ett ”Kristent Muslimsk Samtaleforum” och 
Folkekirke og religionsmøde har arbetat fram former 
och metoder för religionsdialog på lokal nivå.

Man presenterade också kyrkans arbete på högsko-
lor i Norge och Sverige. Ofta ansvarar studentprästen 
för all religionsutövning på lärosätet, men det är 
viktigt att högskolorna själva tar det ansvaret, och hur 
man förvaltar icke-konfessionella ”rum för stillhet” 
på ett sätt så att alla kan känner sig hemma?

Är Jesus samlande eller särskiljande?
Oddbjørn Leirvik, professor i interreligiösa studier i 
Oslo, talade om en ”relationell teologi i mötet med is-
lam.” Han diskuterade frågan om Jesus är en särskiljande 
eller en samlande symbol i mötet med islam. Jesus är vik-
tig i båda traditionerna, men det finns stora skillnader. 
Är de oförsonliga? Kan de samsas? Han hänvisade till 
den muslimske tänkaren Hasan Askari, som menade att 
kristendom och islam är menade för varandra. Ett gu-
domligt tecken kännetecknas av att det är spänningsfullt 
och tvetydigt, öppet för olika tolkningar och förståelser.

Nordiska folkkyrkor i dialog
Teologiskt nytänkande behövs för att möta den utmaning som det 
mångreligiösa samhället ställer de nordiska folkkyrkorna inför. Det 
var temat för ”De nordiske kirker i dialog”, en konferens i Oslo 9-11 
februari för medarbetare i de lutherska kyrkorna engagerade i dialog.

Värdar för konferensen var Sven Thore 
Kloster, Steinar Ims och Anne Anita Lillebø.  

Kajsa Ahlstrand, 
professor i missionsvetenskap. 
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Så började Helene Egnell sitt anförande vid en mani-
festation på Sergels Torg den 12:e december 2010. 

Det var endast dagar efter attentatet nära Drott-
ninggatan i Stockholm och organisationen ”Svenska 
muslimer för fred och rättvisa” hade med kort varsel 
sammankallat till demonstration genom Facebook. 
Mötet samlade ett 100-tal personer.

Det rådde förstämning i Sverige efter terrordådet. 
Vi på Centret samtalade med ett flertal personer, både 
muslimer och kristna, som var rädda för vad detta 
skulle innebära för synen på muslimer. Flera muslimska 
organisationer reagerade direkt, deltog i medierna och 
fördömde dådet i fredagsböner över landet.

Centrum för religionsdialog har sedan terrordådet 
intensifierat sina kontakter med olika muslimska 
kontaktpersoner och organisationer. Diskussioner 
pågår om vad vi fortlöpande kan göra och hur vi kan 
samarbeta ännu bättre för att visa att vi står enade 
mot all form av terror och för budskapet att våld och 
religion inte hör ihop.

För den som vill läsa hela Helenes tal vid manifesta-
tionen, finns det utlagt på vår hemsida: 
www.centrumforreligionsdialog.se under rubriken 
Rapporter.

www.centrumforreligionsdialog.se

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för religionsdialog.
Nyhetsbrevet distribueras digitalt 4 ggr/år.

. Vill du prenumerera kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 08-508 940 09, mobil 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 08-508 940 19, mobil 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se    

Adress: S:t Jacobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2A, 2tr, 111 53 Stockholm.

                               

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
Verkar för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att:

Stötta och inspirera till religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar•	
Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper•	
Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m m •	
Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte     •	                           

Enade mot terror
- Det som vi har förstått skulle kunna 
hända, men inte ville tro skulle hända 
har hänt: ett terrordåd i Stockholm. Äktenskap där religioner möts heter den 16:e boken 

i Sveriges Kristna Råds skriftserie. Redaktörer är 
Cajsa Sandgren och Katrin Åmell.

Skriften presenterar, trots sitt lilla format, en ge-
digen genomgång av äktenskapssynen i kristendom, 
judendom och islam. Här kan man också läsa om 
vad svensk lagstiftning säger om äktenskapet, och 
var det eventuellt kan uppstå problem mellan lag-
stiftaren och religionsutövaren. Boken ger dessutom 
en del handfasta råd och ger exempel från verklighe-
ten. Exemplen i slutet av boken är säkert bekanta för 
många av oss. Boken har en tonvikt på de pastorala 
frågorna och är mer resonerande än rådgivande. 
Den tar inte ställning för eller emot interreligiösa 
äktenskap, utan vill ge stöd och hjälp inför prästers/
pastorers möten med par från olika religioner som 
önskar ingå äktenskap. Detta är ingen uppslagsbok 
där den rådville får klara svar – med nödvändighet, 
eftersom boken tar upp ett komplicerat ämne.

Trots en del upprepningar, vilket är oundvikligt 
i en bok med fler författare, är detta en nödvändig 
och vägledande skrift för oss som arbetar i mång-
religiösa sammanhang – det vill säga, nästan alla i 
Sverige!

Boken, som kostar 75 kronor, kan beställas via 
SKR:s hemsida www.skr.org

Ny bok om inter-
religiösa äktenskap


