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2 QUOUSQUE TANDEM ABUTERE

I vårt mångkulturella samhälle är kunskap om judisk 
kultur, religion och tradition mer angeläget än någonsin. 
Vid Centrum för teologi och religionsvetenskap bedrivs 
för närvarande ett omfattande arbete för att utveckla ett 
skandinaviskt centrum för judaistikstudier. En viktig del 
av satsningen är även att sprida kunskap om judisk tradi-
tion och kultur till allmänheten och motverka fördomar 
och antisemitism.

Lunds universitet har en unik potential vad gäller forskning och 
utbildning inom judaistik, då även ämnen som jiddisch, hebreiska 
och mellanösternstudier finns vid universitetet. Med internetba-
serad undervisning i kombination med intensivundervisning på 
plats i Lund kan vi dra till oss studenter från hela Skandinavien och 
skapa ett centrum för judaistikstudier av hög akademisk kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Arbetet har redan påbörjats men för att kunna fullfölja det behöver 
vi medel till att stärka miljön, framför allt genom en lärartjänst och på 
sikt en doktorandtjänst. Läraren behövs för att utveckla nya kurser 
och seminarier, samordna de utbildningsmoment som redan finns 
samt utveckla ett samarbete med andra skandinaviska lärosäten.  
 
   Genom att stödja oss med ett bidrag, litet som stort, är du med 
och utvecklar verksamheten. Universitetets bankgiro är 830-6599. 
Märk din gåva ”CTR judaistik”. Ange gärna även avsändare och 
e-post (kontaktuppgifter) för återkoppling. För mer information 
kontakta Karin Hedner Zetterholm, karin.zetterholm@ctr.lu.se.
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Foto: WikipediaCommons om inte annat anges. Förstasidan: Torah-rulle, Nellie Sachs, Västra muren,  
Universitetshuset i Lund (foto: Louise Larsson),Theodor Herzl, Malmö synagoga.

Hebreiska alfabetet. Isaac Bashevis Singer.
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Idag erbjuder Centrum för teologi och religionsvetenskap 
huvudsakligen kurser i modern judisk tradition, kultur och 
identitet. Därtill behandlas klassisk rabbinsk judendom till 
viss del inom det internationella masterprogrammet Reli-
gious Roots of Europe. Forskningen inom judaistik bedrivs 
framför allt inom klassisk rabbinsk judendom och olika 
former av modern judisk identitet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Centrum för teologi och religionsvetenskap, som under olika 
namn funnits vid Lunds universitet sedan 1668, ska erbjuda 
utbildning och forskning för att förmedla och utveckla kunskap 
samt analysförmåga om religion och livsåskådning som är direkt 
eller indirekt användbar i strävan mot ett gott och välfungerande 
samhälle både nationellt och internationellt. Årligen välkomnar 
Centrum för teologi och religionsvetenskap uppåt 500 studenter.

Läs mer om Centrum för teologi och religionsvetenskap och 
judaistik på www.ctr.lu.se.
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och religionsvetenskap

Ortodoxa tichels (sjalar). Spelman på taket.

Mittuppslag: Golvmosaik från synagogan i Sepphoris, tidigt 400-tal (foto: Karin Hedner Zetterholm). Ortodoxa 
tichels (foto: Johan Åberg). Baksidan: Pesach-Haggadah (foto: Karin Hedner Zetterholm). 
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