
Rasism. Terrorism. Segregation. Våld. Ofta beskri-
ver dessa ord islam och muslimer i Sverige. Men det 
var kärlek som gjorde att Ebrahim Umerkajeff valde 
att bygga sig ett liv i Stockholm. Den kanske förste 
muslim som kom till Sverige för att bosätta sig här. 
Han ska ha kommit hit i samband med Stockholms-
utställningen 1897, där träffade han Maria Elisabet 
Hult, gifte sig, fick barn, öppnade pälsbutik. 

Och resten är, som man säger, historia.

Hälsinglands museum bjuder in till heldags- 
seminarium med religionshistoriker Simon  
Sorgenfrei. Nyligen utkom Sorgenfrei med den 
uppmärksammade boken Islam i Sverige – de 
första 130 0 åren (2018). Boken baseras på nya 
arkivfynd och intervjuer. I fokus står islams och 
muslimers historia och närvaro i Sverige från  
vikingatid till nutid. 
 
Seminariet har tre delar. Den första ger för-
djupad och nyanserad kunskap om islam, med 
inriktning på den muslimska närvaron i Sverige.  
Vi berör också ämnen som muslimsk extremism 
och islamofobi. 

I den andra delen fokuserar vi på nya religiösa 
minoriteter Sverige – mandéer, yezidier, alewiter, 
druser och alawiter – ofta med ursprung i Mellan-
östern. På grund av sin extremt utsatta situation  
i sina historiska ursprungsområden lever dessa  
minoriteter i allt högre utsträckning i Sverige, 
bidrar till ökad heterogenitet och förändrar den 
svenska religiösa kartan. 

Uppdaterad kunskap om den mångreligiösa 
karta som det samtida Sverige utgör är viktigt för 
flera olika yrkesgrupper, då en förändrad demo-
grafi innebär både möjligheter och potentiella 
konfliktytor.

I fortbildningens tredje del för vi gemensamma 
diskussioner kring hur den förändrade svenska reli-
giösa kartan påverkar hur vi undervisar i och pratar 
om religion, i skolmiljön och i samhället i stort. 

HELDAGSSEMINARIUM
ISLAM I  SVERIGE –  
DE FÖRSTA 130 0 ÅREN 
NYA RELIGIÖSA MINORITETER  
I  SVERIGE



DAGENS PROGRAM |  2 0 MARS 2 0 19

Dagens föreläsare är Simon Sorgenfrei 
Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap och 
islamforskare verksam vid Södertörns högskola. 

Han har publicerat  
en rad studier om 
islam och muslimer i 
Sverige. Han har också 
forskat om mellan- 
österns minoriteter  
i Sverige. Hans nuva-
rande forsknings- 
projekt (20 18 –20 21) 

handlar om wahabitisk praktik och mission  
i Sverige. 

Tid och plats 
Tid: Onsdagen den 20 mars 20 19,  
0 9.0 0 – 15.30
Plats: Hälsinglands museum, Storgatan 31,  
Hudiksvall 

Kostnad
30 0 SEK (exklusive moms). Priset inkluderar  
för- och eftermiddagsfika. Kostnaden faktureras 
din organisation i efterhand. Lunch på egen hand. 

Målgrupp 
Inbjudna är lärare, tjänstemän, politiska represen-
tanter och andra som i sin yrkesroll har behov  
av uppdaterad kunskap om dessa frågor. 
 
Anmälan
Anmälan till: maria.lindqvist@hudiksvall.se, 
eller 0 70 -329 73 91. 

Anmälan är bindande efter sista anmälnings-
dag, platsen kan överlåtas vid förhinder.  

Anmäl dig senast den 15 mars. Antalet platser 
är begränsat – först till kvarn gäller!

Kontakt och frågor 
Maria Lindqvist, Hälsinglands museum
maria.lindqvist@hudiksvall.se, 0 70 - 329 73 91

PROGRAM
09.00 – 09.30  Morgonfika 

09.30 – 10.30  Föreläsning 
ISLAM I SVERIGE –  
DE FÖRSTA 130 0 ÅREN, DEL 1

10.30 – 10.45  Kaffe 

10.45 – 11.45  Föreläsning
ISLAM I SVERIGE –  
DE FÖRSTA 130 0 ÅREN, DEL 2

11.45 – 13.0 0  Lunch 

13.00 – 13.15  Intro till grupp- 
diskussionerna:
HUR PRATAR VI OM RELIGION  
I SKOLVÄRLDEN OCH I SAMHÄLLET? 
 
13.15 – 14.30  Samtal i mindre grupper, 
inklusive fika 
HUR PRATAR VI OM RELIGION  
I SKOLVÄRLDEN OCH I SAMHÄLLET?

14.30 – 15.30  Föreläsning 
NYA RELIGIÖSA MINORITETER I SVERIGE 
 
VÄLKOMNA!


