Bokrelease
Inbjudan och presentation!
Stiftelsen Sverige och kristen tro riktar till Er en
vänlig inbjudan till en närmare presentation av ett
forsknings- och bokprojekt:
Innan murarna föll
Svenska kyrkan under kalla kriget
Fjellstedtska skolan
Östra Ågatan 6, 75332 Uppsala,
Fredagen den 26 april 2019 kl 16.30–17.30

I ett nyligen avslutat projekt har forskare och författare,
engagerade av Stiftelsen Sverige och kristen tro, ägnat
uppmärksamhet åt Svenska kyrkan under kalla kriget.
Den tid vi benämner så var en konfliktfylld och inte sällan motsägelsefull tid. Forskarnas ambition har varit att
genomlysa och förstå svenskt kyrkligt agerande under
tidsperioden.
Inledningsvis ger professor Kristian Gerner en förståelse
av perioden utifrån en historikers perspektiv. Professorn
finner att kalla kriget bär drag av religionskrig med rötter
i rysk revolution 1917, då det kommunistiska bolsjevikpartiet, med internationella ambitioner, tog makten i Ryssland.
Därpå får läsaren följa den tyska teologen Katarina
Kunters redogörelse för internationella kyrkliga förhållanden i en tid präglad av stark internationell politisk
motsättning.
Hur Svenska kyrkan agerade under tiden för stormakternas avsevärda tävlan ger ett dussin forskare och författare sedan sin syn på. I det sammanhanget möter läsaren
en utlandspräst som förgäves erbjuds att bli spion, en
utlandskyrkoherde som smugglar trosfränder från öst till
väst. Bland bidragen finns en skildring av Svenska kyrkans
relation till kyrkor i DDR, liksom en studie över Svenska
kyrkans hållning under Ungernkrisen 1956.
Svenska kyrkans kontakter med rysk-ortodoxa

företrädare under kalla kriget skildras med sakkunskap av
ämnesrådet (UD) Jan Henningsson. Läsaren bjuds även
ingående skildringar av förhållanden för kristna i baltiska
länder under kommuniststyre efter Sovjetunionens
ockupation och av Svenska kyrkans roll i kontakter med
baltiska kyrkor.
Hur Svenska kyrkan ”på hemmaplan” tog intryck av
förhållanden i främmande land skildras av prof. Sven-Erik
Brodd i en studie kring den Nicaraguanska bondemässan.
Biskoparna Biörn Fjärstedt och Jonas Jonson bidrar med
ingående kännedom om Svenska kyrkans relationer till
kristna i Indien och Kina. Dr Leif Nordenstorm redogör
för svensk mission i ett under 17 år av extrema kommunister styrt Etiopien. Vidare bidrar dr Gert Nilsson med en
redogörelse för de socialetiska utmaningar Svenska kyrkan
under denna tid hade att hantera, och dr Johan Sundeen
delar med sig av sitt kunnande kring en blygsam om än
talande opposition mot några av Svenska kyrkans förhållningssätt.
Prof. Sven-Erik Brodd ger i ett avslutande bidrag en
sammanvägning av forskningsresultaten, som nu publicerats av bokförlaget Artos & Norma. (Boken utkommer i
mars 2019)
Vid presentationen är flertalet av projektets forskare närvarande och öppna för frågor och samtal om sina rön.
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