
En utställning blir till

Jag började min tjänst som präst i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg i april 
2017. Utställningsverksamheten i kyrkan är ett av mina ansvarsområden. 
Bland det första jag fick höra var att Konstbiennalen hösten 2017, med temat 
sekularitet, visat intresse för att ställa ut ett konstverk i Domkyrkan. Det 
visade sig dock att verkets omfång vuxit så mycket att det inte längre fick 
plats i kyrkorummet(!) Nu var det bråttom. Vad skulle vi göra istället? Skulle vi 
kunna knyta an till temat sekularitet, kanske genom att visa på mångfalden av 
religioner i Göteborg?  Skulle vi också kunna visa något som inger hopp i en tid 
när skillnader i etnicitet och religion används som ursäkt för hat, våld och att 
bygga murar mot våra medmänniskor?  En fråga jag bar på var: På vilket sätt 
kan religioner och interreligiös dialog, det vill säga möten och samtal mellan 
människor med olika religionstillhörighet, vara en resurs för att läka samhällen 
och världen? 

Jag tog kontakt med Göteborgs interreligiösa råds centers samordnare 
Berit Bornecrantz Dias, och berättade om mina tankar och frågade om de 
hade någon utställning som skulle kunna passa. Det visade sig att också de 
planerade en ny utställning för att uppmärksamma sitt 10-årsjubileum. Skulle 
vi kunna göra något tillsammans? Vi möttes och Berit Bornecrantz Dias 
berättade bland annat om kvinnodialoggruppen och en skrivarkurs de haft.
Som religiös i Sverige kan man ofta betraktas som ”den andra”. Kvinnor är 
också, trots jämställdhetsarbete, ”den andra”, inte minst i olika religiösa 
traditioner. Religiösa kvinnor är ytterst underrepresenterade i media. Vi kom 
fram till att vi ville ge kvinnor från olika religioner möjlighet att själva få 
berätta om någon erfarenhet de haft av interreligiös dialog och vad det betytt. 
Kvinnor med erfarenhet från olika interreligiösa sammanhang bjöds in att 
delta och vi presenterade vår idé. Responsen var väldigt god och här är några 
av deras berättelser!

Kvinnorna som deltar i utställningen representerar sex religioner. De är 
av olika ålder, berättar från olika perspektiv och från olika skeden i det 
interreligiösa arbetet i Göteborg. 
Välkommen att ta del av spännande, utmanande, läkande och berikande 
möten!
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