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Karl XII:s Bibel från 1703 – en klassiker som kostade mer än vad en häst gjorde
Professor Stig Norin hyllar en 303-åring

Vanvetttigt krig och ofattbara mänskliga lidanden
Kjell Jonasson, Svenska kyrkans utsände om nya restriktiva visumregler för palestinier - som nu
inte tillåts återvända hem efter en utlandsresa. Han beskriver tillståndet i Israel och Palestina efter
Libanonkriget.
Ett annat Israel
–Direktorn Jan- Olof Johansson recenserar en annorlunda och uppmärksammad bok av en judinna
bosatt i arabiska delen av Israel.

Vad är svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemföreningen grundades år 1900 av biskopen Knut Henning Gezelius
von Scheele, Visby
Han hade varit med vid invigningen av den nybyggda lutherska kyrkan i Jerusalem,
Erlöserkirche då den invigdes av den tyske kejsaren Wilhelm. Han såg nöden bland
människorna. Det gav honom inspiration att engagera svenska medborgare och Svenska kyrkan att göra insatser i ”Jesu eget land”.
Sjukhus ...
Sedan dess finns ett sjukhus, Beit Jala Governmental Hospital eller King Hussein Bin
Talal´s Hospital, i Betlehem som ägs av föreningen men drivs av det lokala hälsovårdsministeriet, f n det palestinska. Det är ett stort regionsjukhus med så gott som samtliga
specialiteter, inklusive akutsjukvård.
... och skola
Den andra insatsen föreningen gjorde var att anställa en lärare som fick i uppdrag att åka
till Jerusalem och starta en skola.
Skolan låg i Jerusalem ända fram till kriget 1948. När Jerusalem då delades hamnade skolan i den israeliska delen och barnen fanns i den arabiska och verksamheten upphörde.
Efter några år övertog Jerusalemsföreningen en kristen skola i Betlehem, Den Gode
Herdens skola och det är den skolan föreningen fortfarande driver. På skolan går 420
palestinska flickor från förskola upp till studentexamen. Skolans namn är Den Gode
Herdens svenska skola. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda
svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
•
stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor
och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•
bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i
Betlehemsområdet undervisning (de kristna är i majoritet på skolan). Om flickor
har varit bänkkamrater i upp till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man
därmed har byggt broar över religions- och kulturgränser som leder till förståelse
för varandra i en region där dessa kontakter inte är alltför vanliga
•
stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
Vem får tidskriften?
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift går till alla medlemmar i föreningen. Medlem blir
man genom att betala in medlemsavgift t ex med hjälp av inbetalningskortet som sitter häftat
i mitten av tidskriften.
Tidskriften går också till alla som skänker pengar till skolan och sjukhuset eller har fadderbarn vid vår skola.
Tidskriften går också till samtliga präster i Svenska kyrkan
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Direktorn har ordet

Hur klarar sig ett folk utan pengar och mat???

– Hur klarar sig folk överhuvudtaget i de palestinska områdena nu? Jag frågade biskopen för den lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet, som den
heter nu, Munib Younan, när han besökte Sverige för att vara med då den nye
ärkebiskopen Anders Wejryd mottogs i Uppsala.
Svaret överraskade mer än väntat.
– Jag frågar mig själv detsamma, svarade han. Biskop Munib är själv palestinier men född och bosatt i Jerusalem vilket ger honom trots allt något större möjligheter än stora delar av hans kyrkomedlemmar som bor några hundra meter
bort bakom den tunga och täta betongmuren i Betlehem.

Sedan mars månad har 150 000 offentliganställda i de palestinska områdena
inte fått någon lön. Detta är en följd av att alla bidrag från västvärlden, EU och
USA, och skattemedel från Israel frysts inne som en reaktion mot utgången av
parlamentsvalet i januari. Det är svårt att förklara för den enskilde palestiniern
hur västvärlden först kräver demokrati för att stödja folket och sedan upphör
med allt stöd när valet hållits för att man inte är nöjd med resultatet.
Och därmed är sjukvårdsanställda, gäller också samtliga på vårt sjukhus som
drivs av den palestinska hälsovårdsmyndigheten, lärare, socialarbetare, kommunaltjänstemän, renhållningsarbetare och så vidare utan lön sedan mer än ett
halvår. Med storleken på familjerna och den lönearbetande palestinierns försörjningsbörda uppskattar man att över en miljon palestinier är direkt drabbade av
denna ekonomiska sanktion.

Hälften av våra elever på Den svenska skolan är drabbade
Det betyder i sin tur att en fjärdedel, eller kanske till och med nära hälften av
våra elever vid vår skola, Den Gode Herdens skola, är direkt drabbade.
Men hur gör man? Jo biskopen förklarade, fastän han inte förstod hur det går
ihop sig, att man bokstavligt talat bryter brödet. De som har en liten jordplätt
och några olivträd delar med sig. Släktingar som finns utomlands skickar så
mycket pengar de kan. Och många säljer sina hus, om de har något, och lämnar
landet. Detta gäller särskilt de kristna, vars familjer redan splittrats och finns
utomlands. De är därmed färre kvar i landet som kan hjälpas åt under denna
pressade situation.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/06
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Tidigare svenske generalkonsuln Arnold Hjertström och nuvarande generalkonsul Nils
Eliasson tillsammans med direktorn Jan-Olof Johansson i Betlehem Foto: LM Adrian
Oron för den tilltagande polariseringen och angreppen mot de kristna efter
påvens tal i Tyskland, då han citerade en medeltida text som kopplar islam till
ondska och våld, kan också bidra till att de kristna överväger möjligheten att fly
sitt land.
Världen är tyst
Världen är tyst. I skuggan av Libanonkriget i somras bredde nöden ut sig i de
palestinska områdena utan att det gav några rubriker. Vad som kan stiga fram
ur denna misär vågar man inte tänka. Hur mycket kan ett folk tåla?

Våra lärare för lön!
Detta är läget då vår skola slagit upp sina portar för ett nytt läsår. 400 förväntansfulla flickor kom till skolan. Och lärare. Att de har sitt jobb och dessutom
lön är både unikt och ovärderligt, det kan vi förstå. Jag har sagt det många gånger, men det blir bara mer och mer sant. Behovet av stödet från oss ökar på grund
av den alltmer svåra situationen i Betlehem. Oändligt mycket tack för att ni förstår det och visar det i ökade gåvor. Ännu ett år kan vi konstatera att gåvorna
ökat. TACK!
Jan-Olof Johansson
direktor
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Svenska kyrkans Inger o Kjell Jonasson åter på plats i Jerusalem och Betlehem:

Ett vanvettigt krig och ofattbara mänskoöden

Vi är tillbaka sedan en månad i våra uppgifter. Det kändes lite märkligt att
komma tillbaka, efter att ha följt det som hänt via media och se att på ytan var
det mesta sig likt i Jerusalem och i Betlehem trots kriget i Libanon, norra Israel
och Gaza.
Men när vi talar med människor här så är det genomgående en uppgiven och
pessimistisk stämning som präglar synen på den nära framtiden och utsikterna
till en hållbar fred. Ännu ett förödande meningslöst krig med så många offer
och med enorm materiell- och miljöförstörelse. Och där parterna ändå till sist
måste komma till tals med varandra utan att ha uppnått det man sökte försvara
sina krigshandlingar med.

Inger o Kjell Jonasson, utsända av Svenska kyrkans mission verkar dels vid en konstskola i Betlehem, dels som den lutherske biskopens adjunkt. Foto: LM Adrian

Varför detta krigsvanvett?
Inger och jag åkte en söndag för att se på de demonstrationer utanför premiärministerns kansli i Jerusalem, som mestadels gällt protester varför kriget sköttes
så dåligt, varför man inte ”vann” på en vecka som tidigare och krav på att premiärministern, försvarsministern och ÖB ska avgå!
Många från samma grupper på högerkanten som demonstrerade mot uttåget
från Gaza sågs bland demonstranterna, som bär sina oranga band.
En mindre grupp ifrågasätter varför man överhuvudtaget satte igång ett fullskaligt krig när möjligheter erbjöds (bl a från religiösa ledare) att söka fria de tillfångatagna soldaterna genom medling och fångutväxling med en del av de ca 9
000 palestinier fängslade i Israel. Men dessa försök tillbakavisades och hindrades.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/06
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Många internflyktingar i Israel under kriget
Många från norra Israel och Galiléen sökte sig till Jerusalem och även Betlehemstrakten för att komma undan Hizbollahs raketbeskjutningar, som åstadkom mycket förstörelse och dödade ett 50-tal civila israeler.
Massor av skog, ca 750.000 träd brändes och stora delar av befolkningen i
norr tvingades ner i skyddsrum.
Hotell och gästhem här var överfyllda och religiösa och kristna institutioner
som Tantur, där vi bor, öppnade upp för flyktingar från norr. Biskop Munib
Younan hade ca 20 släktingar från Haifa i sitt hus medan kriget pågick och lutherska Abrahams Herberge blev i verklig mening ett härbärge för ett 40-tal människor.
Katastrofal situation i Gaza – utan el och vatten
I Gaza hade människor små möjligheter att söka sig bort från bomber och beskjutningar.
Kriget där har kommit i skuggan av det som hände i Libanon. Många civila
offer, kvinnor och barn har fått sätta livet till och i den humanitärt katastrofala
situation, efter israelska bombningar av kraftverken med utslagning av vatten
och avlopp, och den fortsatta belägringssituationen med i stort sett stängda
gränsposteringar.
Kriget där har kommit i skuggan av det som hände i Libanon. Många civila
offer, kvinnor och barn har fått sätta livet till och i den humanitärt katastrofala
situation, efter israelska bombningar av kraftverken med utslagning av vatten
och avlopp, och den fortsatta belägringssituationen med i stort sett stängda
gränsposteringar.
Antal drabbade människor som är undernärda och sjuka stiger snabbt.
Den israeliske journalisten Gideon Levy, som skriver i Haaretz beskriver i en
artikel ”Gaza darkness”, som ett stort fängelse, återockuperat, men nu kontrollerat utifrån, sedan de judiska bosättningarna lämnades för ett år sedan.

Vägspärrar överallt för palestinier, väntan, Id-kontroller och ibland släpps man
inte igenom som här vid Jerusalems norra utfart, Qalanya. Foto: LM Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/06

Den palestinska kvinna som reser på en begravning till grannlandet Jordanien får inte tillstånd av Israel återvända till sina barn och sin
man. Jonassons bekant har väntat i fem år och
har nästan förlorat förståndet. Foto: LM Adrian
Israel skärper ID-kontroll för palestinier
Ett växande problem är striktare restriktioner för familjeåterförening. Många
palestinier som har Västbanks-identitetskort och är gifta med någon som har Jerusalems-id förvägras rätten att bo i Jerusalem.
Personer med utländskt medborgarskap som är gifta med palestinier på de
ockuperade områdena, förvägras allt oftare inresetillstånd vid gränserna när de
återvänder efter en utlandsresa, trots att de återvänder till sina hus och hem på
Västbanken.
Vi har nära vänner som trots att de bott här lång tid drabbats av detta.

Omänskliga livsöden – åkte på begravning – fick inte återvända
till sin familj
Vi hörde häromdagen om en jordansk kvinna som är gift med en palestinier
och bor i Hebron. Hon var tvungen att åka till sin döende far i Amman. Efter begravningen skulle hon åka hem men förvägrades komma över bron. Hon har nu
väntat fem år!!! på att få se sina barn och sin man igen och har nästan förlorat
förståndet.
När västländers konsulat och ambassader ställs inför detta så hänvisar man
till Israels suveränitet att bestämma vilka som ska komma in i landet!
Israels ”suveränitet och rätt” att besluta över palestinier, som ockuperande
makt! Detta pågår och har pågått lång tid utan några nämnvärda protester.
120 000 palestinier väntar på återförening
Tiotusentals människor lever i rädsla och ”illegalt” på grund av denna långsamma ”utvisningspolitik”. Ca 120.000 ansökningar från Västbanken och Gaza
om familjeåterförening väntar på att bli behandlade. Var finns proportionerna i
alla krav som ställs på palestinierna i förhållande till Israel?
Palestinier försöker nu få ihop en samlingsregering som kan duga och erkännas av Israel och västvärlden och som kan avbryta deras ekonomiska och politiska isolering, som hindrat barn och sjuka att få utbildning och hälsa.
Kjell Jonasson
Lutherske biskopens adjunkt i Jordanien och i det Heliga landet
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/06
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Flickor från Betlehem får Svenska
kyrkans kvinnors stipendium

Två flickor från Den Gode Herdens svenska skola har fått Sveriges ekumeniska kvinnoråds stipendium. De studerar nu ekonomi på Betlehems universitet.
Här följer i sammandrag en av flickornas berättelse om hur hon ser på sina
studier, sin tid på Den gode Herdens svenska skola och på den politiska situationen.

Jag heter Lara Khamis och är 20 år gammal och är född i Jerusalem men har
tillbringat hela mitt i Betlehem. Min familj består av fyra barn och mina föräldrar. Jag är äldst av syskonen.
Vi lider alla av den israeliska ockupationen. Jag har en gång blivit skjuten i benet.
Sen jag började skolan har jag varit elev på den gode herdens svenska skola
där jag tog studentexamen år 2004.
Efter det började jag läsa på Betlehems universtiet där jag nu snart är färdig fil
kand. Studierna går bra och jag har planer på att doktorera i ekonomi här för att
lättare kunna få arbeta sen
På fritiden målar jag.

Elever på väg in till den populära undervisningen på Den gode Herdens svenska skola.
Två av flickorna har nu fått stipendium av Svenska kyrkans kvinnor för att kunna fullborda sina studier i ekonomi vid Betlhems universitet. Foto: LM Adrian

Situationen i landet är fruktansvärd och vi har lidit så länge jag kan minnas
under förtryck. Många av våra vänner har dött eller skadats, hus har förstörs
och nu i år har vi varit utan lön sedan mars månad. Det är sex månader. Fattigdomen är enorm och hälsoläget försämras.
Till sist vill jag tacka alla Er i Sverige som gör det möjligt för oss palestinska
flickor att skaffa oss utbildning. Speciellt tackar jag Er för er ekonomiska hjälp!
Lara Khamis, Betlehem
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Till Svenska kyrkans kyrkomöte och ärkebiskop Anders Wejryd

En hälsning från lutherska kyrkan
i Jerusalem

Frid och nåd vare med er och hela svenska kyrkan önskar vi, den lutherska
kyrkan i den heliga staden Jersualem.
Jag skriver till er som en broder i Kristus och palestinsk biskop, för att uttrycka min stora uppskattning till Svenska kyrkans hållning för en rättvis fred i
Israel/Palestina konflikten.

Biskop Munib Younan hälsar svenska kyrkan och dess nye ärkebiskop. Foto: LM Adrian

Svenska kyrkan är en partner till den evangelisk-lutherska kyrkan här som
stöder oss med böner och tjänster och vårt sökande efter ett konstruktivt steg
mot fred – t ex genom Hopp-kampanjen som fokuseade på de orättvisor som orsakas av den israeliska ockupationen av palestinskt territorium.
Ni har också sagt nej till alla form av våld från båda sidor i konflikten och har
varit angelägna att finna en icke-våldslösning på konflikten.
Ni har arbetat för att inte vara pro-israeler eller pro-palestinier men att framhäva rättvisa, fred och försoning för båda folken.
Den situation vi lever i är värre än den var för ett år sedan. Den israeliska ockupationen och den ensidiga sättet att isolera och separera tilltar. Den orättfärdiga politiska isoleringen av det palestinska styret och av alla palestinier tillsammans med minskade bidrag skapar en humanitär katastrof av stora mått.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/06
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Lutherska kyrkan i Betlehem, en dryg
kilometers gångväg från den Gode
Herdens svenska skola är platsen där
Inger Jonasson verkar. Men fler och
fler kristna lämnar Palestina, till biskop Munib Younans och många
andras stora sorg Foto: LM Adrian

Det pågår en kollektiv bestraffning med alla dessa israeliska militära attacker
på Gaza och förstörelsen av infrastrukturen, tillfångatagandet av palestinska folkvalda och ministrar. Det är inte ett godtagbart självförsvar från israelernas sida!
Kristna emigrerar som aldrig förr och framtiden är hotad! Bristen på frihet och
själva ockupationen är de främsta skälen till att kristna lämnar det heliga landet.
Vi kristna palestinier hävdar att Israels säkerhet hänger på framtiden och friheten för palestinierna.
I ett brev i fjol från de kristna ledarna i Jerusalem till världens kristenhet lyfte
vi fram fyra handlingsvägar:
Stöd skolundervisningen via de kristna skolorna, förhindra emigration genom
att skapa fler jobb, skaffa fram billiga bostäder, stärk de kristna social institutionerna som ger stöd åt alla palestinier.
Jag vill vädja till er att stödja de lokala kristna församlingarna här och som
verkar i det civila samhället som fredsmäklare!
Båda sidor i konflikten här måste bejaka internationella lagar och ta avstånd
från våldet. Säkerhet för Israel kan aldrig nås med militära medel. Palestinierna
måste ta avstånd från våldsaktioner. Den desperata situationen manar fram profetiska handlingar, baserade på kärlek och syftande till att få ett slut på våldet så
att våra israeliska och palestinska barn tillsammans ska få njuta av det heliga
landets mjölk och honung.
Låt våra barn få leva i fred, rättvisa och försoning!
Er solidaritet påminner om Pauli ord: Vi är alla delar av samma kropp. Om en
lem lider, lider de andra lemmarna med dem.
Må Guds ande leda o ch stödja er!
Biskop Munib Younan,
evangeliska lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet.
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Ett annat Israel

– Jag rekommenderar dig inte den bok jag läser nu, sa jag till en god vän
som bad om lästips i somras. Boken jag läste var Susan Nathans ”Ett annat Israel”. Om du inte vill få Mellanösternsituationen ännu mer komplicerad för
dig, förstås, fortsatte jag.
Susan Nathan föddes och levde i England tills hon fyllt femtio. Då beslöt hon
sig för att utnyttja sin rätt som jude att bosätta sig i Israel. Hon slog sig ner i Tel
Aviv och började arbeta som lärare. Men hennes fredsambitioner drev henne
därifrån.
Hon bestämde sig för att flytta till en israelisk-arabisk by i Galiléen, dvs en
arabisk by inom staten Israels gränser där alla är israeliska medborgare, fast bara araber och inga judar. Detta gjorde hon för att med sitt eget exempel visa på
att judar och araber kan leva sida vid sida.
Enda judinnan i arabisk-israelisk by
Hon var och är den enda jude som bor i denna by. Hon beskriver hur hennes
bohag lastades av i blixtfart av rädsla hos flyttkarlarna, som inte ens hittade byn
på sin karta när de skulle åka dit.
Det hon fann och det hon skildrar i sin bok var ett helt annat land, avskuret
och eftersatt från det övriga israeliska samhället.
Som barn hade hon vistats mycket i sin fars hemland Sydafrika. Det hon mötte här var inte olikt det hon mötte där i apartheidens hemland.
Ingen israelisk identitet för araber
Tre knutar visar hon på som ingen så tydligt lyft fram tidigare. Hon hävdar
att problemet inte började 1967 med sexdagarskriget, den punkt i historien som
allmänt hävdas som den man måste tillbaka till. FN:sresolution 242 slår fast detta. Hon menar att problemet började 1948 då staten Israel bildades.
Sionistorganisationerna, bl.a. Jewish Agency löstes inte upp utan får fortsätta
sin kolonialistiska politik utan den insyn som myndigheterna har i en demokrati, skriver hon.
Någon israelisk identitet byggdes inte heller upp för judar och araber, bara för
de judiska israelerna. Idag är närmare en femtedel av de israeliska medborgarna
araber och den andelen ökar snabbt.
Vision om sekulärt och demokratiskt land
Vad tror hon då om framtiden? Hennes vision är ett enda sekulärt och demokratiskt land
men uppdelat i två konfedererade stater, en palestinsk och en judisk. Var och en skulle få avgöra var han eller hon vill bo och minoriteten
skulle garanteras jämlikhet och diskriminering
Forts. nästa sida
skulle förbjudas.

Te på palestinskt vis serveras av en gatuförsäljare.
Foto: LM Adrian
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Dyrare än en häst på 1700-talet:

Karl XII:s Bibel, 303 år – slutliga
inseglet på den svenska enhetskyrkan
Av professor Stig Norin

För några år sedan fyllde den s.k. Karl XII:s Bibel 300 år. Denna bibelöversättning som var gällande i c:a 200 år har satt sin prägel på svenska språket på
ett sätt som ingen annan bibelöversättning någonsin kommer att göra.

Men vad är då Karl XII:s Bibel? Ja, egentligen är det inte något entydigt begrepp. Kanske borde man reservera namnet för den första magnifika upplagan
1703. Den trycktes i folioformat och har beskrivits som det slutliga inseglet på
den svenska enhetskyrkan. Genom sitt imposanta format kom den att påminna
om de medeltida bibelhandskrifterna på kontinenten.

Bibelordet – en Kristusikon
Kristus är Ordet som blev kött. Själva Bibelordet är därmed också ett slags
Kristusikon. En magnifik bibel i kyrkorummet visar på Guds egen närvaro där.
Så var det när Gutenberg tryckte sin första bibel 1455 och så var det med Karl
XII:s Bibel. Också 1917 års Bibel trycktes i ett sådant stort format, kanske inte i
första hand för att läsas ur utan för att ligga på altaret i kyrkan och därmed representera Guds närvaro.
Men så tänkte inte de unga prästerna som kom ut i tjänst på 1960 och 70-talet.
Inspirerat av den sakramentala väckelsen blev slagordet att altaret är nattvardsbord - inte bokhylla.
Altarbibeln kunde hamna på predikstolen för att då också läsas ur, men det
visade sig ofta vara opraktiskt och så hamnade altarbibeln i sakristian. Bra eller
dåligt det kan man diskutera. Men när det firas nattvard behövs utrymmet på
Forts. nästa sida
altaret till andra saker.
Forts. från sid 11
Var och en skulle få avgöra var han eller hon vill bo och minoriteten skulle garanteras jämlikhet och diskriminering skulle förbjudas.
Bakom hennes vision ligger hoppet om en försoningsprocess som den i Sydafrika. Hon ser på palestiniernas öde som på judarnas.
Hon skriver: Liksom Johad var dömd att vara den vandrande palestiniern var jag
dömd att vara den vandrande juden. Den palestinska berättelsen är i grunden en judisk
berättelse.
Och så avslutar hon boken:
Då kan vi judar bli beredda att be om förlåtelse och sträcka våra välkomnande armar
över skiljelinjen. För att omfatta den Andre, som egentligen är vi själva.
Jan-Olof Johansson
12
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Moderna kopior
Karl XII:s Bibel kom att omarbetas, framförallt språkligt, flera gånger under
1700-talet, och gavs också ut i behändigare format, och så sker också i modern
tid. En sådan moderniserad version utges av Svenska Reformationsbibelsällskapet. De har också en hemsida (www.bibel.se) där man kan köpa NT-delen för
220 kr. Ibland annonseras det ut faksimilutgåvor av gamla versioner, men köper
man en sådan skall man vara medveten om att det kanske inte är den ursprungliga upplagan man får, eftersom det finns så många.
Det som gör Karl XII:s Bibel så betydelsefull är att den hade 200 års varaktighet och detta under en period när biblar började få ett prisläge så att de kunde
inköpas av gemene man. Den trycktes i 4000 exemplar för inte bara kunna förse
kyrkorna, utan att också ett antal skulle kunna finnas "till allmänhetens åstundan".
Kostade mer än häst att köpa
Ändå måste det betonas att det handlade om en Kyrkobibel, inte en folkbibel.
Den första versionen kostade 70-80 riksdaler, vilket var mera än vad man behövde ge för en bra häst. Men priserna sjönk efterhand. På 1800-talet kunde man få
en bibel för en riksdaler, och då kom spridningen mera igång.
Man räknar med att det vid 1800-talets början fanns en bibel per 10 innevånare. Med tanke på att familjerna var stora så betyder det att den nu började finnas
i varje stuga.
Citerades i skönlitteratur
Dessutom började det nu växa fram en skönlitteratur som innehöll många citat från Karl XII:s Bibel. På det sättet blev dess speciella litet kärva och korthuggna formuleringar vitt spridda och många kom att bli bevingade ord. Samtidigt
kom en psalmbok där formuleringar från Bibeln återkom och blev än mer spridda. Psalmboken var ju i gamla tider folkboken framför andra.
Mycket av vår litteratur blir i grund och botten obegriplig om man inte vet något om formuleringarna i Karl XII:s
Bibel, och detta ännu mer nu än tidigare, eftersom Bibel 2000 i sitt uttryckssätt avviker ännu mera än vad
1917 års Bibel gjorde.
Språket – högtidligt, mustigt och
rytmiskt
Språket i Karl XII Bibel strävade
inte efter att närma sig det språk
som användes i dagligt tal. Språket

Artikelförfattaren Stig Norin i mitten
omgiven av Jerusalemsföreningens ordförande biskop Tore Furberg och komminister Jonas Agestam, Norrköping under
en gudstjänst i Betlehem. Foto: LM
Adrian
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var ett slags högspråk som användes i kyrkliga och juridiska sammanhang. Det
var avsett att läsas eller reciteras i kyrkan, det var högtidligt, mustigt, välljudande och rytmiskt.
Men här är det viktigt att betona att det egentligen inte handlar om en självständig bibelöversättning. Karl XII:s Bibel är i grund och botten inget annat än
en revision av Gustav Vasas Bibel från 1541 och det var inte så mycket som ändrades. Några enstaka ord som hade fått helt annan betydelse under mellantiden
byttes ut. Ordet beklaga ersattes sålunda med det tydligare anklaga.
Men om 1541 års Bibel var en översättning, så var den i första hand inte en
översättning från den grekiska eller hebreiska grundtexten. Den var en översättning av den Martin Luthers tyska bibelöversättning från år 1534.

Första svenska Bibeln – en svensk lutherversion …
Man har frågat sig om grundtexten överhuvudtaget kom till användning när
1541 års Bibel gjordes. Lundaforskaren Johannes Lindblom visar i en artikel till
400-årsminnet av svenska reformationsbibelns utgivning (LUÅ NF Avd 1 Bd 37
Nr 1) att vissa egenheter i texten inte gärna kan förklaras på annat sätt. Men detta gäller bara detaljer. I det stora hela var det en översättning av Luthers text.
Redan under 1500- och 1600-talet fanns det de som hävdade att bibelöversättningen borde ses över och korrigeras utifrån den grekiska och hebreiska grundtexten. Det finns en psaltarrevision från 1560 och vid slutet av 1600-talet var bl.a.
Jesper Svedberg engagerad för detta.
Men kyrkans folk ville inte ha några ändringar i Bibeln och när 1703 års Bibel
(Karl XII:s Bibel) gavs ut så var det inget annat än en nödtorftigt förbättrad version av den gamla Bibeln.
… som satte spår hos Bellman och i språket än i dag
Med Gustav Vasas Bibel fick svenska språket in många tyska ord som vi
knappast längre tänker såsom tyska: Ansikte, barmhärtig, bekänna, betyga, delaktig, evig, förargas, förkunna, förlossa, våning (=bostad) är några exempel.
Intressanta är ordens böjningsformer som är ett slags återupptagande av en medeltida tradition som redan på 1500-talet hade fallit bort ur det talade språket.
Unger man, statt upp (Luk. 7:14)
Somt föll i goda jord (Matt 13:8)
Underdånige edrom herrom, icke allenast dem godom och saktmodigom utan
ock dem genvördigom. (1 Petr 2:18)
I skolen icke gifva hundomen det heligt är (Matt 7:6)
Bellman raljerar med det i Fredmans epistel Nr 1 Skåder glasenom på bordenom
i Krogenom. (1770).
Men när man bedömer språket i Gustav Vasas Bibel, som i stort sett hänger
med i Karl XII:s också skall man vara medveten om att de som gjorde den hade
mycket litet svensk text att luta sig mot. Det fanns en del religiösa texter från
klostren och så fanns kanslispråket. Det var inte så alldeles lätt att hitta en stilnivå för skriven svenska under en tid när det inte fanns mycket erfarenhet av detta.
En viktig skillnad mellan reformationsbibeln och modernare översättningar är
handskriftsunderlaget. Ofta är det detta som påpekas av dem som på nytt vill ge
ut Karl XII:s Bibel i vår tid.
14
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Karl XII:s Bibel bygger som vi nämnt på Lutherbibeln, som i sin tur bygger på
den s.k. textus receptus, (den mottagna texten). Det är den form av Bibelns
grundtext som vuxit fram under de första generationerna och som var den första tryckta texten.
För GT:s del var det den första Biblia Rabbinica som trycktes av David Bomberg i Venedig 1516/17. Texten var färdigställd av en till kristendomen konverterad jude Felix Pratensis. Han hade studerat klassisk filologi och försökte använda det handskriftmaterial som han ansåg bäst. Eftersom den judiska standardtexten till GT, den s.k. masoreteiska texten är så stabil, är det inte mycket att säga om hans arbete. Det var säkerligen ett för sin tid bra arbete.
Värre var det med NT. Här var det en tävling mellan den spanske kardinal Ximenes och Erasmus av Rotterdam. Erasmus som bara byggde på ett par sena
minuskelhandskrifter blev först färdig. Hans text kom ut 1516, men den är full
av fel och ibland översatte Erasmus själv till grekiska som i slutet av Upp 22.
Erasmus byggde alltså på sena handskrifter som också användes i Ortodoxa
kyrkan och där ännu är normerande. Men textus receptus har inte alltid det som
vår tids bibelforskare menar är den äldsta och bästa texten. Nyare bibelöversättningar bygger som regel på en samlad bedömning av allt tillgängligt handskriftsmaterial, där de äldsta handskrifterna oftast är de som tillmäts störst auktoritet.

Är de korta eller långa avsnitten bäst?
Nutida bibelöversättare gör också textkritiska bedömningar av olika slag. Ofta
har man god grund för att anta att en kortare text är mera ursprunglig än en
längre.
Det är troligare att en senare avskrivare har lagt till något, kanske för att förtydliga eller för att få harmoni med ett annat liknande bibelställe, än att någon
tagit bort något.
Därför har ofta textus receptus, och därmed också Karl XII:s Bibel, en längre
text. Ett exempel på detta är sista orden i Herrens bön. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet som finns med i textus receptus men inte i de äldre
handskrifterna.

Är ”riket och makten och härligheten” original?
Är detta en del av Bibeln eller inte? En Bibelöversättare måste välja. Är äldsta
text bästa text, eller skall vi som kristna räkna med Guds Helige Andes medverkan också under århundradenas avskrivningsprocess på ett sådant sätt att en
yngre text är lika mycket eller mera Guds Ord. Ja så menar en del av dem som
på nytt vill ge ut Karl XII:s Bibel i ny svensk språkdräkt. På sin hemsida argumenterar Reformationsbibelsällskapet mot de kritiska bibelforskare som vill "ta
bort" delar av bibeltexten. Men är det verkligen att ta bort om det gäller sådant
som tillkommit under avskrivningsprocessen och inte funnits där från början?
Men hur skall man som kristen ställa sig till Karl XII:s Bibel? Har det ett egenvärde att det är reformationsbibeln? Dessa frågor lämnar jag över till läsaren att
fundera över. Som bibelforskare måste jag konstatera att den har stora brister,
men också att den är ett ovärderligt litterärt dokument.
Stig Norin
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Gåvor till skolan och medlemsavgifter under tiden 2006-05-02 –2006-09-12 Även om flera inbetalningar gjorts under perioden namnges gåvogivaren endast en gång.
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Bengt-Gustaf, Norrköping; Axelson, Sigbert, Uppsala; Axelsson, Roland; Barlöv, Anna-Birgitta; Lund;
Berg, Göran, Växjö; Berglund, I M , Tullinge; Berglund, Ilona K, Tullinge; Bergman, Kerstin, Linköping;
Bergström, Anna, Lundvika; Bernstad, Margareta, Bjärred; Berntsson, Martin, Göteborg; Berwill, Ulf,
Ängelholm; Björklund, Ihréne, Ljungby; Bodin, Bertil, Ånge; Bolling, Lennart, Växjö; Bothén, Linnéa,
Jönköping; Bram, Agneta, Lund; Bruno, Birgitta, Örnsköldsvik; Bäck, Märit, Torup; Bäckman, Maria,
Vindeln; Bäckman, Sven Ivar, Vindeln; Carlsson, Gunnel, Växjö; Carlsson, Gösta, Borås; Collste, Ulla o
Bengt, Stockholm; Daller, Christian, Karlstad; Diab, Edward, Simrishamn; Ekhem, Bengt, Båstad; Ekholm, Anders, Södertälje; Ekholm, Gun, Kalix; Eklund, Gerd, Lund; Ekman, Anders/Rolf Per.,Borlänge;
Engqvist, Karl-Gösta, Överum; Eriksson, Ella-Britt, Uppsala; Ervsati, Marjut, Skärholmen; Fahreus, Ursula o Stig, Växjö; Falkenberg, Torkel o Marianne, Träslövsläge; Falkman, Christina, Stockholm; Falkman, Henric, Stockholm; Fors, SigBrit, Växjö; Fries, Ingegerd, Umeå; Gaugirard, Siméon, Stockholm;
Glans, Solveig, Växjö; Green, Per, Jönköping; Gripenstad, Georg, Haparanda; Grunnesjö, Bertil, Delsbo;
Gunther, Maj-Britt, Borås; Gustafsson, Ki-Ja,Växjö; Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Göransson, Lars,
Norrköping; Hagberg, M-L o Björn, Skärstad; Hagman, Berit, Lammhult; Hallberg, Göran, Vingåker;
Hammar, Per, Lund; Hangel,L., Sköndal; Hassel, Rut, Götene; Helen, fam., Huddinge; Henningsson,
Jan, Växjö; Henriksson, Eivor, Ingatorp; Herrman, C.O., Norrköping; Hillert, Anna-Greta, Ljungskile;
Hjort, Birgit, Siljansnäs; Hoff, Lena o Michael; Hultman, Ingegerd, Norrtälje; Hägg, Gunvor o Tore,
Borås; Hägglund, Maja o Sture, Älandsbro; Isaksson, Brita Ström, Töre; Jaktling, Kerstin o Lars, Västra
Frölunda; Jansson, Viola o Bror, Halmstad; Jarl, B., Växjö; Johansson, Lena o Jan-Christer, Växjö; Johansson, Lisa, Gustafs; Johansson, Margareta o Alf, Kalmar; Johansson, Olof, Stockholm; Johansson,
William, Söderåkra; Johnsson, Jonas, Visby; Jonsson, Ulf, Orsa; Jönsson, haryd, Hillarp; Kahne, Märta,
Trollhättan; Kantola, Anna-Liisa, Gislaved; Karlsson, Barbro o Karl-Axel, Sollentuna; Karlsson, Elsa,
Hojom; Karlsson, Elsa, Långelid; Karlsson, Eva, Växjö; Karlsson, Urban, Vretakloster; Karlssosn, Eva,
Växjö; Karlström, Astrid, Stockholm; Klefbeck, Markus, Mölnbo; Kristofersson, Hans, Bromölla; Kronberg, Marianne, Stockholm; Kullenberg, Christina, Kungälv; Körner, Marie, Lund; Lagergren, Per, Uddevalla; Larsson, Nils, Alfta; Lenhoff, Barbro o Sven, Växjö; Lindahl, Dagmar, Näs; Lindberg, Bo, Skellefteå; Lindblad, Gunnel o Bernt, Nybro: Lindegård, Boel. Kalmar; Lindgren, Gerd, Järfälla; Lindroos,
Aarno o Marianne, Gävle; Lindström, Gunnar, Malmö; Ljungqvist, Rune, Leksand; Lundberg, Ruth, Hisingsbacka; Lundell, Birgit o Paul, Vaggeryd; Lundgren, Karl-Gustaf, Alingsås; Lundholm, Anna,
Stockholm; Lundqvist, Kerstin, Vallentuna; Lundström, Bo, Huddinge; Lundström, Karin, Huddinge;
Löfqvist, Christer, Eslöv; Lööv, Tommy, Västerås; Magnusson, Anita o Arne, Växjö; Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Malmö, Svenska kyrkan; Marin, Barbro, Mölnlycke; Marklund, Stig, Vännäs; Melin,
Ingeborg, Linköping; Milveden, Uppsala; Mobeck, Christer, Norrköping; Molin, Greta, Stockholm; Moraeus, Elsa, Sundbyberg; Moraeus, Elsa, Sundbyberg; Nilsson, Britt-Marie,Tävelsås; Nilsson, Ingvar ,
Uppsala; Nilsson, Lars, Alfta; Nordberg, Karin, Sundbyberg; Norin, Stig, Uppsala; Nygren, Tore, Linköping; Odén, Elistaabeth, Helsingborg; Olsson, Anders, Delsbo; Olsson, Sonja, Åby; Ottosson, Magnus, Uppsala; Persson, Karin, Norrköping; Persson, Karin, Färlöv; Persson, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Ylva, Göteborg; Petersson, Elsa, Diö; Pettersson, Ingegerd, Eskilstuna;
Qwarnström, Sture, Jönköping; Ranttamaa, Ingrid, Norberg; Redegard, Simon, Ljungby; Rehn, Kerstin,
Tingsryd; Rehnberg, Bertil, Göteborg; Reifors, Bo, Katrineholm; Renérius, Hans-Evert, Falkenberg; Rodhe, Sten, Lund; Roos, AnnChristin o Antonia, Bålsta; Roslund,Bengt, Malmö; Rubenson, Björn, Forsvik;
Raatamaa, Ingrid, Norberg; Samuelsson, Birgit, Skillingaryd; Sandberg, Kristian; Sangell, Gillis, Stockholm; Severin, Lennart, Järfälla; Steensson, Lars-Gösta, Linköping; Stendahl, Krister, Cambridge; Stenmark, Gunilla, Uppsala; Stenmark,, Mona, Stockholm; Stille, Per, Växjö; Stojkovic, Agneta, Uppsala;
Strömberg, Bo, Gävle; Strömberg, Karin o Olof, Oskarshamn; Ståhl,. Märit, Johanneshov; Sundman, Ingrid o Kurt, Uppsala; Svanström, Margareta, Jönköping; Svenningssson, Tommy, Hjärup; Severin, Lennart, Järfälla; Söderberg, Margareta o Carl-Åke, Enebyberg; Söderström. Ulf, Näshult; Thorbjörnsson,
Henrik, Stockholm; Thörnqvist, Karin Elisabet, Gävle; Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Torell, Per,
Lund; Tunström, Martin, Växjö; Uhlin, Magnus, Vretakloster; Ungelheim, Iréne, Göteborg; Uppman,
Brit, Algutsboda; Wadd, O., Farsta; Wahlström, Anders o MarieAnne, Färjestaden; Wallengren, Hans,
Lund; Weidow, Ruth o Carl-Gösta, Skara; Wendel, Elisageth, Ullared; Westeson, Ingeborg, Enskededalen; Wikerstål, fam., Växjö; Wikström, Anna-Stina, Skellefteå; Wilhelmsson, Håkan E, Lund; Wrede,
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Gösta, Solna; Wärléus, Frans, Trelleborg; Yttergren, Anna, Piteå; Zanders, Jan Christer, Västerås; Zandler, Urban, Växjö; Ågren, Gunborg o LH, Lidingö; Åkerlund, Gunnvi o Carl-Eric, Växjö; Åkesson, Lars,
Hjo; Östberg, Elsa, Rydaholm.
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Adrian, Maria, Växjö; Aksén, Sigvard, Uppsala; Andersson, Bill-Göran, Skoghall; Ann-Marie Neson,
Klippan; Aspernäs, Marie-Louise, Bergkvara; Bergman, Hild, Stenberga; Bergström, Anna, Ludvika;
Bjärreds förs.; Borgström, Anna, Ludvika; Brannström. Cecilia, Tyresö; Brännkyrka församlings fredsgrupp; Brännström, Cecilia, Tyresö; Carlsson, Gunnel o Gunnar, Växjö; Dahlström, K Peter, Lund; Djokovic, Gullan Skillingaryd; Egnell, Helene, Stockholm; Eklund, Lars, Örebro; Eliasson, Sigrid, Kungälv;
Engholm, Carina, Ljungsbro; Eriksson, Bernt o Kristina, Lund; Eriksson, Bernt, Lund; Eriksson, Christer, Norrtälje; Estberg, Ulla, Stockholm; Falkman, Christina, Stockholm; Falkman, Henric, Stockholm;
Fast, Dag, Stockholm; Flens förs.:s kvällssyför.; Forshälla kyrkl.syför.; Gränna kyrkl.arbetsförening;
Gunnarsson, Margareta o Rune, Växjö; Gustafsson, IngaLisa, Växjö; Hansén, Samuel, Stockholm; Hansson, Karin o Hans, Åhus; Hernqvist, Sven o Gerd, Helsingborg; Jacobsson, Greta, Stockholm; Joelsson,
Karin, Säter; Johansson, Joakim, Billdal; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johnsson, Jonas, Visby; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö; Karlsson, Solveig, Örebro; Karlsson, Ulla., Sparreholm; Karlsson, Ulls, Sparreholm; Kimming,. Kenneth, Växjö; Körner, Marie; Levin, Leif o Barbro, Axvall; Lindberg, Mona,
Kungsängen; Lindman, Henrik, Falkenberg; Lundberg, Ruth, Hisingsbacka; Lundmark, Ingvar, BräkneHoby; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lundström., Kristina, Hägersten; Lööv, Tommy, Västerås; Martha
Nilsson, Klippan: Marthin, Stefan, Linköping; Mobrand, Lisa, Strängnäs; Mårtensson, Ola, Ljungsbro;
Nelson, A-M, Klippan; Nelson, Ann-marie, Klippan; Nilsson, I., Göteborg; Nilsson, Margaretha, Nyköping; Nilsson, Martha, Klippan; Noaksson, I, Ryssby; Noréhn, Carola, Bräcke; Norin, Stig, Uppsala;
Norrköpings soroptimistklubb; Odén, Elisabeth, Helstingborg; Olofsson, Sara o Fredrik, Söderköping;
Olofsson, Sara, Söderköping; Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Persson, Ingegärd, Malmö; Persson, Ylva,
Göteborg; Perssosn, Ingegärd, Malmö; Petersson, Christina o Folke, Ramkvilla; Renérius, Hans-Evert,
Falkenberg; S:t Andreas ky.arbetskrets, Eskilstuna; Slätthögs juniorgrupper; Stoikovic, Birgitta, Åkersberga; Stojkovic, Birgitta, Åkersberga; Strömberg, Christina, Enskede; Styrbjörn, Inger, Gamleby; Sundberg, Jessica, Växjö; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Tängmark, Ronnie, Mjölby; Uhlin,
Fredrik, Vreta kloster; Viby församling; Wiking, Eivor, Täby; Vittsjö, Kvällsgruppen; Wrede, Gösta, Solna; Öjaby ky.syför.,Växjö; Örkelljunga kyrkl.syför.
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Adolf Fredriks förs.,Stockholm; Alsike förs.,Knivsta; Alvesta förs.; Alvesta-Benestads ky.sykrets; Ambjörnarps kyrka; Annerstads förs.; Bankeryds förs.;Vägkyrkan; Bankeryds kyrka; Berga församling, Lagan; Bjärke förs.,Sollebrunn; Bollnäs Ovanåkers ky.samf.; Brattfors kyrka; Brunnby kyrka; Brännkyrka
förs.; Burseryds kyrkl.arbetskretsar; Carl Johans förs., Göteborg; Dannemora kyrka; Döderhults förs.;
Dörarps förs.; Ekeberga kyrka; Farlhult-Jonstorps förs.; Farstorps kyrka; Filborna, förs.,Helsingborg;
Films ky.samf.; Flemingsbergs förs.; Färgelanda kyrkl.samf.; Gamla Hjelmseryds kyrka; Gårdsby kyrka,
konfirmation; Gällaryds förs.; Hammarö Hem o Samhälle, Karlstad; Helgesta-Hyltings kyrkl.syför.;
Herråkra kyrka, Lenhovda; Hishults förs.,Knäred; Hjärnarp-Tåstarps förs.; Horn kyrka, Väring; Hossmo förs.,Kalmar; Hovmantorps förs.; Hovmantorps ky.kvälls-syför.; Hälleberga kyrka; Härlövs förs.;
Häverö-Singö förs., Hallstavik; Höja kyrka, Ängeholm; Ingatorp-Bellö förs.; Jakobsbergs förs.; Johannelunds kyrka, Linköping; Järfälla kyrka, Barkarby; Järstorps förs.; Jönköping; Kalmar domkyrka; Kalmar,Heliga Korsets kyrka; Karbennings kyrka, Avesta; Klippans förs.; Knista förs., Fjugesta; Knista kyrka; Knäreds kyrka; Kolbergakyrkan, Oskarshamn; Kristinehamnscirkeln; Kulladals förs., Malmö; Kvidinge kyrka; Källeryds förs.; Kärna o Haga kyrkor; Köpingsviks förs.,Öland; Laholms förs.;
Landeryd,St Hans k:a; Landeryds kyrka, Linköping; Landskrona förs.; Leksand-Djura-Siljansnäs
kyrkl.samf.; Lenhovda kyrka; Lions Club, Danderyd; Ljuders förs.; Ljungby förs., G-län; Ljungby
förs.,Ljungbyholm; Ljungby kyrka; Ljungby,Mariakyrkan; Ljungs förs., Ljungskile; Loshults förs.; Ludvika förs.; Luleå domkyrkoförs.; Lunds domkyrka; Lycksele förs.; Löddebygdens förs.; Malmö, Svenska
kyrkan; Mariakyrkan, Ljungby; Mariefreds förs.; Mistelås kyrka; Mora ky.samf.; Mortorps förs.; Munka-Ljungby förs.; Månsarps förs.; Möllevången-Sopfielund, Malmö; Möllevången/Sofie förs.; Narestadkretsen, Tingstads förs., Norrköping; Nederkalix förs.; Njurunda förs.; Norbergs förs.; Norbergs kyrka,
Avesta; Norrahammars förs.; Norrtälje kyrka; Näshults kyrka; Näsums förs.; Onsala förs.; Oskarshamns förs.; Premstens kyrkas arbetskrets, Gävle; Regna förs.; Risinge förs.; Rydaholms förs.; Ränneslövs o
Ysbys kyrkor, Laholm; Rättviks stifsgård; Rönö församling; S:t Peters kloster, Lund; S:t Sigfrids kapell,
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Växjö; S.Johannes förs.,Malmö; Sjötofta kyrka; Skarpnäcks förs.; Skatelövs kyrka; Skogslyckans förs.,
Växjö; Skärstads ky.samf.; Slottsstadens kyrka, Malmö; Slätthögs kyrkl.syföreningar; Sofia förs.,Jönköping; Sofia ky.missionskrets, Stockholm: Sollefteå förs.; St Johannes förs., Norrköping; Sånggruppen
Kaskad, Slite; Säbrå förs, Härnösand; Sävsjö föreläsningsför.; Södra Unnaryds ky.syför.; Trelleborgs
förs.; Tumba ky.syför.; Täby förs.; Tävelsås kyrka, Växjö; Vallby kyrka, Enköping; Vantörs förs.; Viby
förs.; Visby domkyrka; Voxtorps förs.; Vårdinge kyrka; Västerås Domkyrka; Växjö kyrkl.samf.; Växjö
Maria förs.; Växjö, Kvinnofrukost i Teleborgs kyrka; Åkers kyrka, Skillingaryd; Ärentuna förs.; Örebro
Nikolai förs.; Österåkers ky.syför..

Hyllningsgåvor till skolan
Gunnar Wemans disputation: Tore Furberg;
Kristina Sandgren Forsbergs diakonivigning; Gudrun Hansson, Visby;
Vid Viktor Skåntorps dop: Lars Nyström, Uppl.Väsby;
Vid vårt bröllop: Johan Blix o Susanne Vidner;
Vid lille Edwards dop; Birgit Ahlström, Skruv;
Tommie Anderssons avskedsgåva; Bredareds förs.;
Brudparet Ahlström-Windströmer; Birgit Ahlström, Skruv.

Födelsedagsgåvor till skolan
Olle Madeland, Nybro, 75 år: Ingvar Bram, Uppsala; Oloph o Elsa Bram, Kalmar; Ulla Carlsson, Hovmantorp; Ivar o May Johnsson, Madesjö; Kurt o Vera Johansson, Madesjö, Per-Olof o Mirjam Johansson, Nybro; Asta Kaarlsson, Madesjö; Erik madeland, Skedebäckshult; Maj-Britt o Eric Ottosson, Madesjö; Bert o Berit Ragnarsson, Madesjö; Birgitta o Marie Ragnarsson, Nybro; Karl Åkerblom; Tord o Ulla
Åkerblom, Östersund; Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd;
Gunnars Grånsten, 80 år: Martha Nilsson o A-M Nelson, Klippan;
Nils-Arne Hägnes, 60 år; Martha Nilsson, o A-M Nelson, Klippan;
Gunhild Lundgren, 75 år; Nyberg, Uppsala;
Dagmar Lindén, 70 år; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala;
Per-Håkan Ohlsson, 90 år; Fam. Adrian, Lund;
Inga-Lill Gustafsson, 40 år; Gunnel o Bernt Lindblad, Nybro;
Kristina Magnusson, 50 år: Ingegerd o Jan-Olof Widén, Västervik;
P S Johnsson, Vetlanda, 90 år; Lisbeth o Sven Hedlund, Vetlanda;
Ingeborg Furberg, 80 år; Barbro Persson; Gudrun Hansson, Visby; Brita o Ingvar Nilsson, Uppsala;
Karin Lindegård, 80 år; Margareta o Alf Johansson, Kalmar; Margareta o Rune Gunnarson, Växjö; Lena
o Carl Wiberg Holmén, Växjö; Haraldsson, Inga, Växjö; Wendt, Vera o Göran, Växjö; Margaretha Lorentzi o Bengt Stigner, Växjö; Kajsa o Anders Wejryd, Växjö; AnnaLisa o Torsten Ekberg, Värnamo; Barbro o Sven Lenhoff, Växjö; Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna;
Mats Hultin, Ljungskile;
Torwald Bergvall, 60 år; G+E Eskilsson, Falun; Anders Lennse, Västerås; Borgström, Falun; Lilly
Morén, Falun; Västerås-Lundby förs.; Västerås domkyrkoförs.;
P O Wahlberg, 85 år: Inga o Jan-Hans Sjöberg, Täby;
Bjarne Olinder, 40 år; Per Edler, Vretakloster.
Minnesgåvor till skolan
Urban Notinis minne: Kurt Karlsson, Växjö;
Gudrun Agebergs minne: Bengt-Gustaf o Gudrun Aurelius, Norrköping;
Haggan i Backens minne: Helgeandssystrarna i Alsike;
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn;
Ulf Rasmussons minne: Ottosson, Ann-Marie Billing, Uppsala;
Sven Lindegårds minne; Margareta o Alf Johansson, Kalmar;
Astrids minne; Britta o Sven Eskils, Kristinehamn;
Till minne; Anderklev, Elisabeth, Stockholm Solveig Furbergs minne;Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala;
Miss Olga Wahbes minne; Britt Bergman, Stockholm; Hild Bergman, Stenberga; Bengt Åke Bengtssons
minne;Johan Lamberth, Norrköping; Elsa Järnlands minne :SigBrit Fors, Växjö; Berta Erikssons minne:
Britta Mellfors, Norrköping; Torsten Janssons minne: Helgeandssystrarna;
Margit Mainerssons minne: Ihrene Björklund, Ljungby; Margareta Anderklevs minne; Elisabeth Anderklev, Stockholm; Sixten Franks minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala;
Ulf Tholins minne: Kerstin o Gunnar Lundin, Hudiksvall.
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Kollektvädjan

Tack för alla gåvor! Här en vädjan att läsas upp i kyrkan när kollekten går till Den
Gode Herdens skola.
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem är en flickskola med 400 palestinska elever från förskola upp till studentexamen.
Genom skolan bidrar Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, till att stärka
kvinnors ställning i ett mansdominerat samhälle och till förståelse mellan olika folkgrupper och religioner. Som kristen skola är den också ett stöd till den allt mindre
kristna palestinska minoriteten i Det heliga landet.
Isoleringen av Betlehem är total med den upp till åtta meter höga betongmuren.
Bakom denna inhägnad försöker folket ändå leva ett så normalt liv som möjligt.
Påfrestningarna är många. Arbetslösheten i Betlehemsområdet är mellan
60-70 % på grund av utebliven tursim och den stängda gränsen mot Jerusalem där
många haft sina arbeten.
Elever och lärare på vår skola försöker anpassa sig till denna situation och håller trots
allt hög moral och arbetar för framtiden och hoppas på de små tecknen nu på en något ljusare tid.
Läget nu ökar behovet av ekonomiskt stöd till skolan kraftigt.
Ett bidrag till skolan är därför mycket välkommet samtidigt som det är ett tecken på
solidaritet med folket i Jesu egen födelsestad Betlehem!
Tack för gåvan!
Uppsala och Ingelstad i oktober 2006

Tore Furberg
Biskop em, ordförande

Jan-Olof Johansson
Prost, direktor

Vill Du bli fadder

till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?
Det kan Du blir genom att bli regelbunden understödjare av skolan.
Så här går det till: Du ger ett belopp till skolans verksamhet en gång i månaden eller i kvartalet eller så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du
själv. (Föreningens åtagande för en elevplats är för närvarande ca 4 500:/år). Pengarna går inte till enskilt barn utan till skolans verksamhet. Men
Du får namn på och uppgifter om den flicka som Du är fadder till och kan
om Du vill få en personlig kontakt med henne.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Britt Bergman (adress se sista sidan). Hon kommer då att ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn .............................................................................................................
Adress...........................................................................................................
Tel ...............................................................
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen
Skogsvägen 2,
360 44 INGELSTAD

Adresser i Det Heliga Landet

Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representanter: Arnold och Sylvia Hjertström,
P O Box 319 63, 913 19 Jerusalem, tel 00 972-2-58 28 028. Arnold o Sylvia Hjertström. E-post: Arnoldhjertstrom@yahoo.com
Ring gärna dem om du är i Det heliga landet och vill besöka skolan eller veta
mer om SJF.

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Svenska Jerusalemsföreningens ordförande: Biskop emeritus Tore Furberg,
Sysslomansgatan 27, 753 14 Uppsala, tel 018-50 59 08.
Direktor och sekreterare: Domprost Jan-Olof Johansson, Kyrkogatan 6, 352 34 Växjö
tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften.
E-post: sjs@brevet.nu
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund,
tel 046-188810, fax 046-15 86 90, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 073-590 49 28.
Lundakretsen:
Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund. Tel 046-18 88 10,
fax 15 86 90, e-post: modgun@telia.com
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06
Växjökretsen:
Kyrkoherde Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46(e),
697 55(tjr+fax), 691 45(b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 100 kr.
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