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SÄLLSKAPET   HÄLSAR  SAMTLIGA  MEDLEMMAR 
VARMT  VÄLKOMNA  TILL  HÖSTENS  AKTIVITETER! 

 
 
Torsdagen 25 oktober kl. 18.30, Stockholms universitet, Frescati, sal E 420 
T-banestation Universitetet. Avslutas med  thesamkväm. För icke medlemmar kr. 50:- 
 
Svetlana Vasilyeva: Bysans-Rus-Gotland – från legend  till verklighet. 
FD Svetlana Vasilyeva, som vi minns från ett tidigare framträdande, då hon – på lysande 
svenska – talade om arten av de bysantinsk-ryska influenserna i det gotländska 1100-talet, 
är nu åter. Nu ger hon en samlad utvärdering av forskningen kring dessa influenser. Svetlana, 
som sedan sist disputerat vid Ryska statliga humanistiska universitetet i Moskva (RGGU) på 
de här aktuella problemen, är f.n. forskarstipendiat vid Uppsala universitet. 
 
 
Måndagen 12 november kl. 18.30, Stockholms universitet, Frescati, sal F 320 
I övrigt se ovan. 
 
Paul Nordgren: Fornkyrklig gudstjänst på nutida svenska – kring en 
nyöversättning. 
Nyligen har den ortodoxa kyrkans huvudgudstjänst,  Johannes Chrysostomos-liturgin, 
med rötter i fornkyrkan, efter fyra års arbete kunnat presenteras i nyöversättning till svenska. 
Översättningen, godkänd av Finlands ortodoxa biskopsmöte tidigare i år, har utförts av en 
grupp teologer, språkvetare m.fl., från Finland och Sverige. Paul, medlem av projektets riks- 
och finsk-svenska styrgrupp, berättar om översättningsarbetet och om dess historiska, 
teologiska, ekumeniska och språkliga aspekter och svårigheter. En unik kväll utlovas! 
 
 
Torsdagen 29 november kl. 18.30, Stockholms universitet, Frescati, sal E 420 
I övrigt se ovan. 
 
Kyrkoherde, fader Misha Jaksic: ”Underbar är Gud i sina heliga” – om 
reliken inom ortodoxin.  
Vördnaden av reliker i Ortdoxa kyrkan hör nära samman med synen på människan som Guds 
avbild. Guds människoblivande förtydligar människans roll i skapelsen, som medlare mellan 
Skaparen och det skapade, som förmedlare av det eviga och oförgängliga till det begränsade 
och förgängliga. Därför är vördnaden av Guds Moder, de Heliga, deras ikoner och reliker, en 
omistlig del av den ortodoxa kristna kulturen. – Fader Misha är ortodox präst, kyrkoherde i 
Heliga Anna av Novgorods Ortodoxa församling samt ortodox samordnare i Sveriges 
Kristnas Råd. 



ATT  NOTERA: 
 

Söndagen 16 september sänder SVT2 kl. 10.00 – 10.45 ett sammandrag av den Liturgi som på 
pingstdagen, den 27 maj, hölls i Helsingfors Uspenskijkatedral, i samband med att den nya 
översättningen till svenska då togs i bruk (se ovan, 12 november!). 
 

d 
 

Ikonmuseet i Recklinghausen återinvigt 
 

Den 23 juni återinvigdes Ikonen-Museum i tyska Recklinghausen efter ett och ett halvt års 
om- och tillbygge. Man har fått större utställningsyta och en moderniserad utställnings-
struktur. Museet grundades 1956 och rymmer ”den mest betydande samlingen av östkyrklig 
konst utanför de ortodoxa länderna”, heter det i presentationen. Det började med 73 värdefulla 
ikoner ur en privatsamling samt efterhand ytterligare 150 som inköptes av eller skänktes till 
museet. 
 
Under åren har samlingarna vuxit tiofalt och omfattar idag 3 000 föremål, bland dem utsökta 
ryska och grekiska ikoner på pannå, rumänska ikoner på glas, guldbroderier, miniatyrer samt 
trä- och metallarbeten och en betydande avdelning för koptisk konst. Den permanenta 
utställningen omfattar i runda tal 300 föremål. Museet leds sedan 1983 av dr Eva Haustein-
Bartsch. 
 
Fram till den 21 oktober visas dessutom utställningen ”Gold und Blei. Byzantinische 
Kostbarkeiten aus dem Münsterland”.  
 
Vidare information om museet (på tyska) och en rad fina bilder ur dess samlingar finns på 
nätet, http://www.artefakt-berlin.de/aktuelle-projekte/ikonen-museum-recklinghausen.html. 
 
Kaj Engelhart 
 
 
 

Nu är det sedan länge dags att betala årsavgiften 200 kronor på postgirokonto 
1210533-4, Ikonsällskapet. Kom ihåg att anmäla adressändring samt nytillkommen 

eller ändrad e-postadress till Elisabeth Löfstrand, adress: elo@slav.su.se 
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