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let för att betona det annorlunda som de gjort under 
tidigare århundraden. 

Relationen mellan judar och muslimer ser annor-
lunda ut, och har en annan historia, än den mellan 
judar och kristna. Det finns en finns dynamik i den 
relationen som kan tas till vara, menar Susannah 
Heschel och avslutade med en uppmaning till förstå-
else och samarbete:

– Kan vi inte ha lite medkänsla med varandra? Ju-
dar, kristna, muslimer – vi har alla idag problem med 
hur vi ska tolka och utveckla våra traditioner – så låt 
oss hjälpa varandra att komma vidare!

Helene Egnell
En längre version av artikeln finns att läsa på 
www.centrumforreligionsdialog.se

Professor Susannah Heschels föreläs-
ning till Krister Stendahls minne tog sin 
utgångspunkt i hur Jesus-gestalten fram-
ställts i tysk, judisk och kristen teologi de 
senaste århundradena.

Susannah Heschel är professor i Jewish studies vid 
Dartmouth college och under detta år gästforskare vid 
Wissenschaftskolleg zu Berlin. 

Från jude till arier
Hon beskrev hur judiska teologer, framför allt i Tysk-
land, under 1800-talet intresserat sig för Jesus-gestalten, 
och lyft fram han judiskhet. Hur det han sade låg helt i 
linje med den rabbinska traditionen. 

De kristna teologerna däremot, gjorde allt för att 
framställa Jesus som så ”arisk” som möjligt. Bland annat 
hävdade man att det faktum att Jesus kom från Galileen 
betydde att han egentligen var arier. En del gick dock 
ännu längre, och hävdade att Jesus i själva verket var 
född i Schleswig-Holstein!

Detta framstår idag som skrattretande – men det 
var dessa teologiska strömningar som gjorde att delar 
av den tyska kristenheten inte kunde motstå nazis-
men utan stöttade Hitler. 

Inte heller svensk teologi stod utanför detta. Susan-
nah Heschel nämnde till exempel Hugo Odeberg, 
professor i bibelvetenskap som stod de tyska teolo-
gerna nära och utvecklade en antijudisk teologi under 
30- och 40-talet.

Universella värden
Susannah Heschel menar att judarna under 1800-talet 
betonade judendomens universella värden – att den 
var ursprunget till såväl kristendom som islam. Istäl-

Jesus var inte från Schleswig-Holstein!

Professor Susannah Heschels föreläsning lockade ett hundratal 
personer. 
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Ljus på Medis
11 FEBRUARI KL 14-19 I MEDBORGARHUSET  
SAMT MEDBORGARPLATSEN
I samband med World Interfaith Harmony Week ar-
rangerar Interreligiöst Fredsforum en festival på Med-
borgarplatsen och i Sensus lokaler i Medborgarhuset. 

Under eftermiddagen arrangeras olika work-
shops, i första hand för ungdomar mellan 15 och 
30 år. Dessa utmynnar i en ljusmanifestation som är 
öppen för att alla på Medborgarplatsen klockan 18. 

Dynamik och dynamit 
i religionsmötet VI
20 MARS KL 11-16 I S:T JACOBS FÖRSAMLINGSHUS
Konst som utmanar och förenar
Den engelska organisationen Art Beyond Belief  lät 
konstnärer med tillhörighet i judendom, islam, budd-
hism, sikhism och hinduism illustrera Via Dolorosa, de 
femton korsvägsstationerna. Dessa videoinstallationer 
visas i S:t Jacobs kyrka 18-20 mars. Den 20 mars kom-
mer sedan David Sparrow från Art beyond belief att 
berätta om projektet och hur organisationen använder 
konst och datorteknologi för att arbeta både med religi-
onsdialog och utsatta grupper i samhället. 
Avgift: inklusive lunch 300 kronor.
Anmälan: senast 13 mars via kursanmälan på stiftets 
hemsida.

Lyckad workshop 
om dialogmetodik
Ett veckoslut i början av oktober höll Justine Huxley 
från S:t Ethelburga’s Centre for Reconciliation and 
Peace i London en workshop i Stockholm om olika 
metoder för att få dialog att fungera bra. 

Workshopen arrangerades av Centrum för religions-
dialog på uppdrag av 
Guds hus-projektet i 
Fisksätra, men deltagarna 
kom också från andra 
församlingar som är in-
volverade i olika dialog-
projekt. 

Att anordna den här 
typen av kurser är ett 
sätt för Centrum för re-
ligionsdialog att stödja 
försam lingarnas dialog-
arbete, och beställning-
ar och förslag på arran-
gemang är välkomna.

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook.

Kåldolmens dag
30 NOVEMBER KL 17.30 I KUNGSTRÄDGÅRDEN, 
STORA SCENEN
Liksom förra året inbjuder Kåldolmens vänner till 
en manifestation för det goda kulturmötet, symboli-
serat av kåldolmen den 30 november. 

När Karl XII tillbringade ett par år i Turkiet ut-
vecklades ett fruktbart utbyte av kultur och veten-
skap mellan Sverige och Turkiet. Det var också vid 
denna tid som den turkiska vinbladsdolmen hittade 
vägen in i Kajsa Wargs kokbok, och så småningom 
utvecklades till den svenska kåldolmen. 

Detta firas med muskötsalut, musik och tal av 
bland annat journalisten och författaren Maja Ha-
german. Givetvis serveras kåldolmar och kaffe – en 
svensk nationaldryck med ursprung i Etiopien. 

Centrum för religionsdialog står som medarran-
gör tillsammans med bland andra Judiska försam-
lingen, Islamiska förbundet, Sensus och Hembygds-
föreningen.

Maste vi ha 
Gud i klass
rummet?

Om möten mellan religiösa identiteter i skOlan

.

Centrum för religionsdialog, Stockholms stift och 
Sensus inbjuder till en fortbildningsdag för lärare på 
Fryshuset den 8 februari 2012.

Idag är elever religionsbärare, och trosfrågor kom-
mer upp i klassrummet mer än tidigare – inte bara i 
religionsundervisningen. Studiedagen vill ge tips och 
me toder för att skapa goda religionsmöten i skolan. 

Huvudtalare är journalisten Mustafa Can och reli-
gionspedagog Kerstin von Brömssen, som arbetar 
mycket med mångkultur i skolan. 

Är du intresserad, kontakta Birgitta Winberg,    
08-508 840 19, eller ladda ned programmet från 
Centrum för religionsdialogs hemsida!

Justine Huxley ledde 
workshopen.FOTO: HELENE EGNELL



Lena Roos, docent i religionshisto-
ria inledde med en introduktion om 
kopplingen mat – religion. Att äta 
kan vara en religiös handling i sig, 
men mat i religiösa sammanhang är 
också ett sätt att uttrycka grupptill-
hörighet – vad man äter, och med 
vem. Det handlar också om ett etiskt 
förhållningssätt till maten.

Symbolisk betydelse
Eva Aperia, pedagog i judiska för-
samlingen, visade på hur den judis-
ka tempelkulturen efter templets 
fall flyttades in i köket. Eftersom 
all mat har symbolisk betydelse 
fick kvinnorna därigenom en vik-
tig roll som rituella experter.

Aiat Majeed Jakobsson, muslim 
och masterstudent i intersektiona-
litet, talade om hur fest och fasta 
hör ihop under Ramadan.

Kajsa Ahlstrand, professor i 
World Christianity and Interreli-
gious Studies, framhöll att kristen-
domen är den enda religion där all 
mat är tillåten.

Upprop för god mat
Seminariet avslutades med ett pass 
om hur vi tillsammans kan finna ett 
etiskt förhållningssätt till maten, lett 
av nutritionisten Barbro Turesson.

Deltagarna enades om att dela 
med sig av den inspiration seminariet 

gett i ett upprop om god mat för alla:
”Vi är några kvinnor med religi-

ös och kulturell bakgrund i juden-
dom, kristendom och islam som 
har varit samlade på Sigtunastiftel-
sen kring matens betydelse i våra 
religiösa och kulturella traditioner. 

Alla våra traditioner värnar om 
livet, om god mat och glädje i sam-
varon kring maten.

Alla våra traditioner känner ock-
så värdet av begränsningar, av fas-
ta och enkelhet, och vi vet att det-
ta förhöjer uppskattningen av ma-
tens värde och gåva.

I en värld där några svälter med-
an andra kastar stora delar av sin 
mat har vi en enkel önskan:
•	Vi	 vill	 kunna	 handla	 och	 laga	

mat som ett uttryck för goda re-
lationer med människor och na-
tur.

•	Vi	 vill	 inte	 ha	 mat	 som	 fram-
ställts med orättvisa förhållan-
den som förutsättning.

•	Vi	vill	inte	ha	mat	som	odlas	och	
produceras med hälsovådliga 
metoder och substanser.

•	Vi	vill	handla	rättvisemärkt,	eko-
logiskt och klimatsmart.

•	Vi	 uppmanar	 nu	 oss	 själva	 och	
andra, kvinnor och män, att vär-
na god mat för alla! Gärna med 
inspiration från rikedomen i 
våra religiösa traditioner.”

Är mat en religiös fråga?
Den 16-17 september hölls kvinnoseminariet ”Mat och religion – 
kvinnor som traditionsbärare” på Sigtunastiftelsen i samarbete med 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté och Centrum för religionsdialog. 

Kristendomen är unik i och 
med att all mat är tillåten, 
menade Kajsa Ahlstrand. 

Eva Aperia talade om hur 
matens symboliska bety-
delse gav judiska kvinnor 
en ny roll. 

Aiat Majeed Jakobsson 

talade om fest och fasta 

under Ramadan.
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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

Barn i religionernas värld
En antologi om barn och religion. Libers förlag 2011

Red Jenny Berglund och Gunilla Gunner

Barn i religionernas värld vill ge grundläggande kun-
skap i ämnet barn och religion och riktar sig till lärare, 
pedagoger och andra som arbetar med barn. 

Redaktörerna Jenny Berglund och Gunilla 
Gunner är lektorer i religionsvetenskap vid 
Södertörns högskola och har funnit att lit-
teratur som behandlar religiösa traditio-
ners betydelse ur barnperspektiv i stort sett 
saknas i Sverige.

Alla de stora religionerna tas upp i 
boken med fokus på barnfrågorna.

Ett kapitel handlar om barn i ”samtida 
andlighet” – vilket är nog så viktigt!

Det finns några allmänt hållna artiklar 
som behandlar frågor som vad ”barnets 
bästa” betyder, och om traditionsför-
medling. Ett annat kapitel tar upp 

nutida ungdomsfilmer och ungas medievanor och 
efter varje kapitel finns en litteraturlista.

Även om man som lärare och pedagog inte önskar att 
andlighet och religion ska finnas med i undervisningen 
så finns den där – väl synlig eller under ytan. I mångfal-
dens Sverige möts barn med en tydlig religiös identitet 
och barn som vet mycket lite om religion och andlighet.

Jag hoppas Barn i religionernas värld kommer att 
inspirera och ge kunskap till alla som arbetar med 
barn.

Birgitta Winberg

Boktips: Inspirerade och lärorikt för alla 

Sann mot sig själv – öppen mot andra
Samtal om religionsteologi. Svenska kyrkan 201

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till 
människor av annan tro är tänkt som underlag för 
samtal i församlingar och arbetslag. 

Första delen, Att tänka om tro – vår egen och andras 
är skriven av Kajsa Ahlstrand, professor i missions-
vetenskap vid Uppsala universitet. Det är en övergri-
pande framställning av hur kristna kan förhålla sig till 
människor av annan tro, det som brukar kallas religi-
onsteologi. 

Relationen mellan islam och kristen tro behandlar 
Jan Henningsson, tidigare medarbetare i Svenska kyr-
kans mission, nu ämnesråd på UD för kontakter med 
den muslimska världen.

Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor i Tros- och 
livsåskådningsvetenskap vid Uppsala univer-
sitet, har bidragit med texten Religionerna, 
de mänskliga rättigheterna och trons djupaste 
hemligheter. 

I slutet finns en studiehandledning för sex 
träffar, av Marika Palmdahl, stiftsadjunkt 
för religionsdialog i Göteborg. 

Boken kostar 80 kronor plus 40 kronor 
i porto oavsett hur många böcker man be-
ställer och kan beställas från Svenska kyr-
kans informationsservice, info@svenska-
kyrkan.se, tel 018-169600 eller laddas 
ner från www.centrumforreligionsdialog.se


