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Medverkande
Anders Andrén, professor i arkeologi, Stockholms universitet
Anders Arborelius, kardinal Stockholms katolska stift
Annika Strömmer, museipedagog och teolog, Forum för levande historia
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, Lunds stift
Herman Bengtsson, forskare, Upplandsmuséet
Håkan Bengtsson, lektor i teologi, Uppsala universitet
Håkan Holmberg, tidigare politisk chefredaktör UNT
Joanna Rubin Dranger, affilierad professor i illustration, Konstfack
Katty Hauptman, chef för Historiska muséet
Ute Steyer, rabbin Judiska församlingen i Stockholm
Arrangörer: Svenska kyrkan, Samarbetsrådet för judar och kristna,
Judiska centralrådet och Stockholms katolska stift

Att måla
”den Andre”
på väggen
symposium om antijudiska stereotyper
i svensk kyrkokonst 7 mars uppsala

Program
I svenska kyrkor finns exempel på konst med antijudiska motiv. Det handlar
om alltifrån grova stereotyper i medeltida målningar och skulpturer till mer
subtila nyanser i senare tiders kyrkokonst.
Nu har Svenska kyrkans ärkebiskop,Samarbetsrådet för judar och kristna,
Judiska centralrådet och Stockholms katolska stift tillsammans tagit initiativ
till att belysa den här problematiken i vårt kulturarv genom ett symposium i
Uppsala den 7 mars.
Välkommen till en heldag som bjuder på samlad kunskap om hur vanliga
dessa motiv är i svenska kyrkor, hur frågan angår hela samhället, och hur
vi kan tala och undervisa om de här svåra delarna av vårt kulturarv på ett
kritiskt och konstruktivt sätt.
Symposiet riktar sig till dig med ett intresse för kyrka och kulturarv, teologi,
konstvetenskap, historia och kulturarvspedagogik.
Datum: 7 mars klockan 9–17
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala
Kostnad: 200 kr inklusive lunch och fika (100 kr studerande)
Information om anmälan och betalning:
www.svenskakyrkan.se/kyrkokonstsymposium

9.00

Frukost och mingel

9.30

Välkomsthälsning

10.00	Anders Andrén ”Mellan välvilja och förakt. Bilder av judar i svenska
kyrkor”
10.45	Herman Bengtsson ”Medeltida bildkonst och antijudiska tendenser”
11.30	Joanna Rubin Dranger ”Stereotyper och bilders makt”
12.30

Lunch

13.30

Visning av Uppsala domkyrka och samtal med domkyrkans guider

14.30	Håkan Bengtsson ”Antijudiska stereotyper och kristen tro”
(i Domkyrkan)
15.00

Fika

15.30

Annika Strömmer ”Att undervisa om ett problematiskt kulturarv”

16.00 	Panelsamtal ”Vad behövs framåt?” Med Antje Jackelén,
Anders Arborelius, Ute Steyer, Katty Hauptman, Heikki Ranta
och Håkan Holmberg.
16.45

Avslutning

