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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 hälsovårds-
ministeriet, 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 sko-
lan 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 sven-
skar, 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 sit-
ter häftat i mitten av tidskriften.
Tidskriften går också till alla som skänker pengar till skolan och sjukhuset eller har fad-
derbarn vid vår skola.
Tidskriften går också till samtliga präster i Svenska kyrkan.

Direktorn har ordet

Rizeq Petro förlorar sitt
Jerusalems-medborgarskap

Han heter Rizeq Petro. Han är 59 år gammal. Gift,
har fyra barn och barnbarnen på väg. Hans mamma
lever fortfarande på ena våningen av det hus hans
far byggde en gång och som hans familj alltid bott i
och fortfarande bebor i utkanten av Jerusalem, mot
Ramallah till.

Hans röda hår vittnar om troligt korsfararblod
från medeltiden. Han tillhör den romersk katolska
kyrkan och hans fru den syrisk ortodoxa.

På sju språk för han sig obehindrat, ett par till kan han kommunicera vardagligt
på, en av förutsättningarna för en viss framgång i Jerusalem som resebyråägare.
Med det var då. Sedan år 2000 har antalet resegrupper varit minimalt. Samtliga
anställda har han fått säga upp. De egna pensionsbesparingar har förbrukats i brist
på löpande inkomster.

Det har dock, om inte ljusnat, vänt för resebranschen något, fler och fler grupper
börjar komma, men nästan inga från Sverige. 

Han skrev för några veckor sedan och frågade mig om han skulle kunna inspi-
rera resandet på nytt genom att besöka Sverige. (Han var en ofta anlitad rese-
arrangör av SKS – Sveriges kyrkliga studieförbund – förr  )

Jag hann knappt svar förrän det kom ett nytt e-mail. ”Jag kan inte komma”,
skrev han. 

Det som han hade befarat hade nu inträffat. Muren som byggs för att skydda
Israel från terrorattacker byggs alldeles intill hans hus, som hans far byggde. Och
nu är det klart: Han och familjen hamnar innanför (eller utanför - hur man nu ser
det) muren och förlorar därmed sitt ”Jerusalem ID”, dvs sin Jerusalemsidentitet
och rätt som palestinier att besöka och arbeta i Jerusalem. Dessutom förlorar de sin
sjukförsäkring. 

Han måste flytta från familjens hus för att kunna fortsätta jobba
Han har uttryckt sin oro länge men hade hoppats att det inte skulle bli så här. Bor
de kvar i sitt hus förlorar han möjligheten att fortsätta sitt arbete och sin verksam-
het som nu kanske är på väg att få lite liv igen. Den enda möjligheten är att medan
tid är – muren är inte helt klar och tillstängd - söka en bostad i Jerusalem, vilket är
mångdubbelt dyrt och svårt att få tag i, och lämna det egna familjehuset.

”Kan du tänka dig”, avslutar han, ”att behöva stänga igen sitt eget hus och hyra
en lägenhet, som kanske bara ligger några få meter bort”.

Ingen ekonomisk kompensation
Den första frågan som inställer sig hos oss är om han inte får ekonomisk kompen-
sation för detta. Svaret är lika självklart nej som omöjligt att förstå hur det kan gå
till. forts sid 4



ligt. Liksom i de
flesta internationel-
la konflikter hand-
lar det om mark, om
livsutrymme, om
vatten och utkomst-
möjligheter och om nationellt oberoende, om självbestämmande, självkänsla och
värdighet. Den judiska kolonisationen var i sina huvuddrag sekulär, ja för många
tidiga sionister snarast anti-religiös. Det gällde att befria sig från en primärt religi-
öst bestämd judiskhet till en nationell, att bygga upp ett eget samhälle, en stat som
andra. 

Inte heller var den palestinska revolten mot britter och invandrade judar religi-
öst betingad eller formulerad. Protesterna under mandattiden gällde den ökande
judiska invandringen och de invandrade judarnas ökande kontroll över jord och
ekonomi: kolonisationen som sådan. 

Försök att utplåna staten Israel
Arabstaternas försök att utplåna staten Israel 1948 och 1967 var inte några religiö-
sa krig: det gällde att fösvara traditionella arabiska områden mot vad som sågs
som västerländsk imperialism, att driva ut judarna, som man inte utan anledning
såg som västerländska kolonisatörer, företrädare för västerländsk ekonomi och
samhällssyn. 

Det handlade om arabisk identitet och samman-hållning i en arabvärld som
sökte sin upprättelse i sitt eget kärnland efter århundraden av turkisk och euro-
peisk överhöghet. Att det på båda sidor tidigt fanns ett visst bruk av religiös reto-
rik förändrar knappast detta faktum. Religionen fick bidra till att legitimera och
inspirera, men det var land och vatten det gällde.

Den religiösa rätten
Med Israels seger 1967 och erövringen av Jerusalems gamla stad med klagomuren,
Olivberget med de judiska begravningsplatserna, Betlehem med Rakels grav,
Hebron med Abrahams grav etc., förändrades läget. För alltfler judar var det nu
inte längre bara fråga om jordbruks-land för judiska invandrare, att ha ett eget
land att livnära sig på, att bli en vanlig nation. Nu kom det alltmer att bli en fråga
om land för platsernas skull, om den religiösa rätten. 

Blixtsegern blev en bekräftelse på att det handlade om ett högre mål, ett upp-

Han beklagade sig inte, han ville bara tala om att någon resplan för honom i
Sverige behövde jag inte göra – inte nu i varje fall. För på något märklig sätt har
palestinierna anpassat sig och försöker hittar vägar fram, men hur länge är det
möjligt? 

Vi märker på vår skola hur situationen sätter spår bland flickorna. Oro, rädsla,
frustration.  

Berättelsen om Rizeq Petro är en av otaliga berättelser hur vanliga palestinier
drabbas. Och det sker i tysthet, dag efter dag. 

Bryt tystnaden heter en israelisk fredsorganisation som startades av unga mili-
tärer. Deras målsättning är just att berätta om det som faktiskt sker och som gör
freden alltmer avlägsen. Att ge röst åt övergrepp och förtryck är nödvändigt för att
skapa rättvisa och fred.

Jan-Olof Johansson
direktor
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Israel fortsätter att
bygga muren som
dels skiljer israeler
från palestinier, dels
skiljer palestinier från
palestinier, som här
vid Abu dis, öster om
Jerusalem. 
Foto: LM Adrian

Helighet i tid och rum. 

Aspekter på religionens
roll i konflikten
av professor Samuel Rubenson

Få konflikter i världshistorien har så
starka religiösa övertoner som den 
mellan Israel och palestinierna. 

Det handlar ju om Bibelns land, om Bibelns profetior, Bibelns folk; det handlar om
Jerusalem, den jordiska inkarnationen av den himmelska staden, fredens stad,
platsen där jord och himmel möts, den stad som likt ingen annan blivit en symbol
för mötet med Gud, och det i tre religioner, tre arvtagare till den gammal-testa-
mentliga traditionen. 

Men det handlar också om det judiska folkets, den judiska religionens överlev-
nad och framtid, om löftenas och lagens trovärdighet, om en religiös rätt till lan-
det, om profetiornas uppfyllelse, om tidens slut, om botgöring för delaktighet i för-
intelsen, om kristendomens och islams anspråk på att ha efterträtt judendomen. 

Frågan om makten i ”det heliga landet” är för många judar, kristna och musli-
mer en religiös kamp, en helig strid, en strid om helig mark, om ett heligt uppdrag,
en kamp människor utkämpar å Guds vägnar. Att konflikten på djupet är en reli-
giös konflikt, att religionens roll är helt avgörande, kan därför tyckas självklart.

Judisk kolonialisering
Men ser vi till upphovet till dagens konflikt: den judiska kolonisationen av
Palestina, framväxten av staten Israel, krigen med de arabiska grannstaterna och
fredsproces-sens förhandlingar om zoner och autonominivåer är det inte så tyd-



Nation eller religion
Sedan den arabisk-islamiska erövringen av Mellanöstern på 600-talet har relatio-
nen mellan judar, kristna och muslimer bestämts av begreppen dhimmi ”skydds-
folk” och millet ”nation”. I islamisk teologi bestäms judars och kristnas rättigheter
och skyldigheter i det islamiska samhället av att de är ”skyddsfolk”. De har rätt till
skydd till liv och lem utan någon skyldighet att delta i försvaret mot yttre fiender,
de har rätt att leva efter sina traditioner, fira sina gudstjänster och råda över sina
inre angelägen-heter. Samtidigt skall de betala särskilda skatter, inta en underord-
nad ställning i samhället och i konflikter med muslimerna dömas enligt muslimsk
lag. Med tiden kom detta att utvecklas till det s.k. millet-systemet, som innebär att
de religiösa minoriteterna har ställning som nationer inom nationen: en judisk

drag att uppfylla löften, att åter vara gynnad av Gud, en rättvis och gudomlig gott-
görelse för tiden i förskingring. Den ursprungligen helt militärt bestämda bosätt-
ningsplanen fick efterhand alltmer betydelsen av ett ianspråkstagande av löftets
land. 

Längtan efter Davidsriket
De som ville ta tillbaka det som hört till Davidsriket, Guds stat, och återvinna
guldåldern, de i förskingringen förlorade idealen, fick vind i seglen. Inte minst
bidrog den ökande invandingen från Östeuropa. Glasnost och perestrojka blev
tecken på tidens fullbordan: en ström av hundratusentals judar till det förlovade
landet, och kraven på utökning av bosättningar fick ökad tyngd. 

På motsatt sida blev kampen mot ockupation för radikala muslimska palestinier
inte längre bara en fråga om fädernas mark och nationellt oberoende men också
om befrielse av den heliga platserna. Förlusten i kriget 1967 och oförmågan att
trots inledande framgång få ett utbyte av kriget 1973 visade på den pan-arabiska
sammanhållningens brister och oförmåga, och Camp David avtalet på en framtid
där Israel och grannstaterna skulle komma att sluta fred. 

Med Gud förhandlar man inte
Nationell rätt kan man, visade det sig, förhandla bort, men en religiös legitimering
kan människan inte röra, med Gud förhandlar man inte. Om palestinsk och ara-
bisk mark kunde ges upp skulle i alla fall islams heliga platser försvaras, ja åter-
vinnas ur en förödmjukande icke-muslimsk kontroll.

Det kan tyckas som om en ursprungligen nationell konflikt om land och över-
levnad alltmer utvecklats till en religiös. Eller som om de religiösa övertoner som
hela tiden funnits med förändrats från ett av kristet språkbruk bestämt eskatolo-
giskt perspektiv till ett i judisk och muslimsk vardag förankrat politiskt perspek-
tiv. Det himmelska Jerusalem och löftenas uppfyllelse som tidens slut har landat i
ett förverkligande i historien av religiösa ideal, av en värld styrd av Gud. Men frå-
gan är om detta gjort konflikten till en religiös konflikt. 

Kamp om religionens roll
Kanske det snarare är så att konflikten om land alltmer börjar överflyglas av en
konflikt om religionens roll. Det är inte svårt att se hur idag sekulära israeler,
palestinier och internationell opinion ställs mot religiöst motiverade judar och
muslimer. Inte minst för Israel har frågan om religionens roll blivit en huvudvärk,
där ett bruk av religiös legitimering för fortsatt territoriell expansion bär med sig
en legitimering av en ökad roll för religiösa ledare i hela det politiska och kultu-
rella livet. 

En stat som vill vara som andra kan inte bruka årtusendegamla heliga skrifter
som argument och modell i enbart ett syfte.

För att förstå religionens betydelse och hur det finns ett samspel mellan konflik-
ten om land och säkerhet och konflikten om religionens roll är det nödvändigt att
först göra klart för sig att det i dagens Mellanöstern finns en grundläggande mot-
sättning mellan två väsensskilda tolkningar av religionens väsen, en motsättning
som skär rakt genom den judiska, den kristna och den muslimska befolkningen.
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Finns det några ”heliga platser”? Är då Jesu födelseplats den heligaste platsen för de krist-
na? Foto: LM Adrian



fristående församlings- eller kyrkotanke saknas. Detta gäller även islam, men till
skillnad från judisk historia erkände muslimerna de religiösa traditioner de bese-
grade folken hade, ja deras existens var så att säga en del av islams historia.

Islamisering av Mellanöstern
Med islamiseringen av Mellanöstern kom de lokala kristnas inställning att för-
ändras, islamiseras, om man så vill. Givna en position som eget folk, kollektivt
ansvariga inför myndigheterna blev deras religiösa ledare, biskopar och patriar-
ker, även ett slags guvernörer: religion och politik smälte samman. Därmed blev
man på sätt och vis mer lika judarna: folket var religionen, att vara kristen var lik-
tydigt med att vara kopt eller syrier. Detta blir inte minst tydligt när de europeis-
ka idealen sprids under slutet av 1800- och 1900-talet. 

De kristna i Mellanöstern kräver nu sina egna sekulära folkföreträdare, patriar-
ker som inte är munkar utan den slags liberala politiker ett modernt folk behöver.
Liksom sekulärt influerade muslimer och judar vill man en demokratisk sekulär
nation, eller i vissa fall t.o.m. som judarna ett eget kristet land. 

Men till skillnad från den judiska och muslimska världen finns det inga kristna
som driver teokratiska ideal där religiös och politisk makt identifieras. Kyrka och
nation förblir två skilda ting också hos de mest fundamentalistiska kristna.

Religion – en privatsak?
Genom mötet mellan det av islam präglade millet-systemet och det västerländska,
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nation, och bland de kristna en armenisk nation, en grekisk nation, en koptisk
nation, o.s.v.. Varje minoritetsnation har sitt religiöst-politiska överhuvud som
ansvarar för hela sin nation. Kristna och judar utgör på så sätt konserverade öar av
underkuvade stater. 

Nationsgränser blev religiösa
Detta betyder att i det islamiska Mellanöstern nationsgränserna inte var geografis-
ka utan religiösa. Hela den av islam erövrade världen utgjorde enligt detta synsätt
en enhet, ett mångkulturellt eller pluralistiskt samhälle med universalistiska drag.
Alla människor hör egentligen samman och bör utgöra ett rike. 

Men eftersom lagen utgår från den religiösa traditionen måste judar och kristna
få utgöra egna samhällen, inte geografiskt, utan juridiskt avgränsade. Det är ju
människorna inte geografin som skall styras. 

Även för judar och kristna var detta naturligt, deras lag var dem given som
Guds folk och gällde därför dem och inte andra. Identiteten  hörde samman med
det primära samhället, dess traditioner och uttryck: familjen, släkten och kulten,
inte någon nationalstat, inte den sekulära litteraturen och musiken, ekonomin eller
geografin. 

Inte etnisk rensning
Mot bakgrund av såväl äldre europeisk historia med dess fördrivning av folk, som
den moderna historiens etniska rensningar, är det värt att reflektera över denna
åtskillnad mellan land och nation i islamisk tradition. För muslimska härskare har
det ofta varit naturligt, ibland säkert politiskt nödvändigt, att förtrycka de judiska
och kristna under-såtarna. Men det har aldrig varit naturligt att fördriva dem, att
hävda att ett geografiskt område skall vara etniskt eller religiöst rent. 
Tanken på att ett land skall vara homogent kom till Mellanöstern med den euro-
peiska nationalismen, först i den ungturkiska rörelsen med dess program för ett
turkiskt Turkiet utan plats för greker, armenier, syrer eller kurder, och sedan i kra-
ven på en fördrivning av palestinier alternativt judar. Skall den västerländska upp-
fattningen om lagens giltighet inom ett geografiskt område samsas med ett häv-
dande av lagens giltighet för en religiös grupp blir följden lätt krav på religiöst och
etniskt homogena samhällen.

Sekularisering – ett kristet påfund?
Sekularisering, eller snarare åtskillnad mellan religiöst och politiskt, är ett grund-
drag som skiljer kristen tradition från judendom och islam. Redan i kristendomens
brott med judendomens nationella identitet, liksom i dess accepterande och lojali-
tet mot romarriket som politisk storhet, är uppdelningen mellan nationellt och
politiskt å ena sidan och kyrkligt och religiöst å andra grundlagd. 

Kyrkan som gemenskap och organisation har sin egen identitet skild från natio-
nen eller staten. För judendomen var däremot idealet den religiöst legitimerade
och rena staten, det ideal som framträder i gamla Testamentets historiska böcker.
Folket skulle vara rent, det vill säga religiöst renlärigt och skulle leva i ett rent land,
det vill säga utan att blandas med andra. 

Under romerskt och senare islamiskt styre skapades visserligen en slags gemen-
sam religiös struktur, ett judiskt patriarkat, men en med kristendomen jämförbar

Svenska kyrkans utsände i Jerusalem Kjell Jonasson arbetar som adjunkt hos den luther-
ske biskoepn Munib Younan. Foto: LM Adrian
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av kristen tradition präglade, sekularistiska samhället, lever alla stater i Mellan-
östern i en slags dubbelhet: sekulärt och religiöst skall både åtskiljas och hållas
ihop, å ena sidan demokratisk rättstruktur å andra enhet mellan stat och synago-
ga, stat och moské. Den moderna liberala hållningen att religion är en privat livs-
åskådning och rit skall samsas med religiösa traditioner som inte kan se annat än
att religion är nation och samhällssytem. Vid sidan av den folkliga, nationella
renässans västerlandet i hög grad bidragit med: arabismen, sionismen, assyrianis-
men, finns den religiösa renässansen, där den teokratiska staten sätts mot det
moderna samhällets förfall. Inte minst på muslimskt, men även på judiskt håll, kan
det religiösa idealet näras av ett förakt för och ibland hat mot det västerland som
så länge styrt, utnyttjat och brutit ned det gamla samhället. 

Skulden till att det i världen inte är som idealet, den forntida guldåldern, kan så
enkelt placeras hos de andra, hos de som inte är rättrogna. Men medan det på
judiskt håll leder till strävan efter en religiös nationalstat utan plats för icke-judar
betyder det i det islamiska sammanhanget en islamisk övernationell teokrati med
icke-muslimer som kvarlevande andra klassens medborgare.

Folk, land och lag
I denna motsättning mellan två olika traditioner, den islamiska och den väster-
ländska kan det vara värt att reflektera något över vad en religion är och hur judis-
ka, kristna och islamisk synsätt bryts idag. Gemensamt för judendom, kristendom
och islam är att de alla utgår från en uppenbarelse i historien, ett gudomligt ingri-
pande i tid och rum, en historiskt och geografiskt bunden samhörighet. Lagen eller
etiken binds samman med tanken på ett historiskt gudomligt utväljande av en

människa och därmed ett folk och
tanken på geografiska platser
som helgats genom att Guds
ingripande skett där. I alla tre reli-
gionerna är denna historia och
laggivning dessutom knuten till
samma geografiska område: Pa-
lestina, och till samma historiska
traditioner, de gammaltestament-
liga profeterna.

Ett paradisiskt rike
Detta samband mellan historia,
geografi och lag är därtill i alla de
tre religiösa traditionerna kopplat
till tanken på en eskatologisk full-
ändning vid tidens slut, en full-

Det finns många kloster i ”Det
heliga landet”, som här i Wadi Kelt,
på vägen mellan Jerusalem och
Jeriko. Foto: LM Adrian

bordan som knyter samman historia, geografi och lag i ett messianskt eller para-
disiskt rike. 

Eftersom denna fullbordan utgör förlängningen av den historia man själv står i
är den också i någon mening förutsägbar och möjlig att påskynda. I själva profe-
tian ligger angivelser som är så pass konkreta att det är möjligt att hävda att tiden
är inne. Ja, det är paradoxalt nog just genom att det ständigt i historien dras slut-
satsen att tiden är inne, som övertygelsen lever vidare trots att messiasgestalterna
och utopisterna visat sig vara falska. Profetian legitimerar en historisk roll som är
beroende av en ständigt stärkt övertygelse om att historien verkligen rör sig mot
sitt mål, ja att detta är nära. En modell för hur spänningen mellan ideal och verk-
lighet, fullbordan och väntan förhåller sig till varandra i de tre religionerna skulle
kunna se ut så här:

GEOGRAFIN Heliga platser Landet Paradiset
HISTORIEN Heliga män Folket Evigheten
ORDNINGEN Heliga bud Teokrati Guds herravälde

Gud och mänskan möts i Jerusalem
Geografin är helgad genom bestämda heliga platser där Gud och människa mötts,
t.ex. Jerusalem. Dessa möten har skett i en historia i vilken särskilda gestalter utgör
ideal och förmedlare av detta möte, t.ex. Abraham. I mötet har Guds bud förmed-
lats, t.ex. lagen eller Koranen. Genom att dessa möten knyts samman till en berät-
telse, en historia utvidgas utrymmet för det helgade till landet och folket, och ide-
alet anses uppfyllt i den guldålder när landet med dess folk styrdes av Guds lag.
Att detta inte sker nu beror på brister som en gång skall upphävas. 

Den sanna och fulländade verkligheten är det ideala landet, det som flyter av
mjölk och honung, det tillstånd som aldrig mer kan förfuskas, där Guds herraväl-
de är förverkligat. Detta ideal är nära. Det väntar på de troende som bara behöver
bereda vägen för Messias, för den rättfärdige läraren, för den sanne härskaren. En
spiral uppstår lätt där händelser tolkas som tecken, som i sin tur skapar nya hän-
delser, som ännu lättare blir tecken o.s.v.

En kristen nation har aldrig funnits
Av framför allt två skäl kom den kristna traditionen att starkt relativisera denna
modell. Dels växte kristendomen fram i underläge och fick sin utformning i en
situation där de kristna helt saknade politisk makt, dels var samhörigheten redan
från början mångkulturell och flerspråkig, en gemensam kristen nation eller kultur
kunde aldrig bildas. Samhörigheten, ekklesian, var innerst inne av andlig natur,
dess rike inte av denna världen. 

Den gemensamma historien, det gemensamma landet, lagen, allt detta bröts
upp, blev skuggor, förebilder eller tecken för en andlig verklighet, ett förverkl-
igande bortom tid och rum. 

Den politiska verkligheten är och förblir för den kristne mänsklig och inte
gudomlig, sekulär och inte helig. Hur mycket man än talat om kristet folk och helig
nation har detta tal alltid relativiserats av den kristna tron på uppståndelsen och
gudstjänstens karaktär av mysterium. 
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Men samtidigt har den kristna universalismen inte på samma sätt som islams
motverkat en fanatisk nationalism, eftersom det sekulära draget givit utrymme åt
att ersätta frälsningshistoria och de centrala heliga platserna med nationell histo-
ria och nationella ”heliga platser”. Av de tre nivåerna är det lagen som längst kun-
nat stå kvar som helig, och när idag den gemensamma historien och det gemen-
samma landet, det etniska enheten, bryts ned är det till de gemensamma religiöst
legitimerade värderingarna man flyr för att ha något hållbart sammanhang.

Utopism och politisk nationalism
Ser vi utifrån ovanstående på konflikten i Mellanöstern idag skulle vi kunna säga
att den kristna traditionen paradoxalt nog bidragit dubbelt. Dels är det historiskt
otvetydigt så att det främst är den kristna utopismen och ”messianismen” i bety-
delsen väntan på Kristi återkomst, som drivit på judisk messianism, dels är det den
europeiska etniska nationalismen som i hög grad bidragit till såväl sionismen som
den arabiska och palestinska nationalismen. Kombinationen av dessa två egentli-
ga rätt olika företeelserna, utopism och politisk nationalism har visat sig ödesdi-
ger. Hur detta kunnat ske och hur tradition, sekularism och utopism förhåller sig
till varandra skall vi se i nästa avsnitt.

Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria vid Lunds Universitet.

Fortsättning i nästa nummer!

Bild t v. Bosättningarna är inte olagliga, säger Daniel Seaman, premiärminister Olmerts
presstalesman. Foto: LM Adrian

Israels presstalesman:

Vi har förflyttats 25 år bakåt i tiden
– I augusti 2005 såg allt väldigt lovande ut. Vi utrymde Gaza och trodde att det nu
skulle bli fred. Men problemet är att allt vi ger till palestinierna, bara förstör de.

Daniel Seaman är premiärminister Olmert officiella presstalesman. Han ser dys-
tert på utvecklingen att åstadkomma fred:
– Efter Hamas seger i det palestinska valet har vi förflyttats 25 år bakåt i tiden, till
tiden när PLO inte erkände Israel. Och nu har de till och med börjat kidnappa våra
soldater, konstaterar Seaman dystert.

Men fortfarande tror Seaman på en två-statslösning:
– Men ni ska komma ihåg att det finns ingen demokrati bland arabiska stater,
ingen demokrati för minoriteter i de samhällena. Israel är den enda demokratin i
mellanöstern. Vårt främsta ansvar är at ge säkerhet för israeler och det tror vi att
vi kan ge genom att acceptera Osloöverenskommelsen om två stater sida vid sida.
Jag frågar hur han vill definiera gränserna mellan dessa två stater:
– Att lämna tillbaka några bosättningar på Västbanken kan vi göra. Det är inte det
som är problemet. Ett mänskoliv kan du aldrig återställa, men lite mark kan vi byta
eller flytta en mur. 
– Och bosättningarna är inte olagliga, enligt Daniel Seaman.
– För att det ska kunna bli varaktig fred måste den andra sidan visa att de menar
allvar. De måste visa att de hindrar terrorism. Syrien måste visa sin goda vilja
genom att sluta exportera vapen till Hisbollah i södra Libanon – det vore en bra
signal till oss att de vill ha fred.

För ett antal år sedan kom ett fredsinitiativ från Saudiarabien, som sedermera
stödes av Arabförbundet där dessa tjugotvå stater i utbyte mot att Israel drog sig
tillbaka till 1967 års gränser, skulle erkänna staten Israels rätt att existera (idag är
det bara Jordanien och Egypten som har erkänt Israel). Vad tror du om den lös-
ningen?
– Israel har ännu inte svarat på detta förslag, svarar Daniel Seaman. Men det är
inte så enkelt. Marken på Västbanken ägdes inte av någon person, därför kunde vi
bygga där. Men, som sagt, handlar fred och säkerhet om att vi ska lämna tillbaka
några bosättningar, kan vi säkert komma överens, tror Seaman.
– Israeler och palestinier lever i ett symbiotiskt förhållande till varandra. Om det
blir en stat eller enligt din definition fyra bantustans – jag vet inte. Det viktiga är
att ni i väst ställer krav på palestinier. Vi har visat att vi menar allvar genom att
lämna Gaza. Nu gäller det för palestinierna att komma upp till bevis, avslutar
David Seaman, den israeliska premiärministerns presstalesman.

Lars Micael Adrian



Leif Weissman, svensk bosättare i Juda öken:

Om vi alla blev muslimer skulle det bli fred!

– Konflikten här handlar inte om land, utan det är en kamp mellan
kulturer och religioner. Vi skulle alla få fred i morgon om vi kon-
verterade till islam.
Leif Weissman kallar sig nationalreligiös jude. 1986 flyttade han från Stockholm till
Jerusalem. För några år sedan slog han sig ner längst ut i Juda öken i den nya
bosättningen Kfar Eldad där han byggt sig ett hus:

– Jag är väl lite av en pionjär. Jag vill hjälpa till att bygga landet och det är väl
lite symboliskt att då slå sig ner längst ut i öknen.

Den nya ”bypassvägen” ät klar från Jerusalem över Beit Sahour till det bosätt-
ningskomplexet som Leif Weissman bor i. Nu kan han ta sig till Jerusalem på en
knapp halvtimme. Denna väg skär rakt igenom olivlundarna i Beit Sahour (Her-
darnas äng) nära Betlehem och sammanbinder bosättningarna söder om Jeru-
salem. Det är vägar som denna som palestinierna är så uppretade av, eftersom, när
den är klar, den enbart kommer att vara tillåten för gulskyltade, israeliska bilar. De
palestinska får köra på mindre, krokiga vägar, s k apartheidvägar.

Jag ber Leif Weissman kommentera påståendet att om bara bosättningarna ville
upphöra så skulle palestinierna accepterar Israel.

Palestinier vill nog inte ha fred
– Jag tror inte palestinierna vill ha fred med oss. Araber säger en sak, men menar
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Leif Weissman och hans son Rafael bor i en ny bosättning ute i Juda öken: Jag har kommit
tillbaka till det som är mitt, säger Leif. Foto :LM Adrian

Tillsammans med bland andra Aktuells Jarl Alfredius besökte artikelförfattaren bosättaren
Leif Weissman i Kfar Eldad, ute i  Juda öken. – Det har aldrig funnits en palestinsk stat
och kommer heller aldrig att göra det, säger Leif Weissman. Foto: LM Adrian
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en annan. Jag tycker att palestinierna borde lämna landet, och förflyttas till
Jordanien, med ekonomisk kompensation.

– Palestinierna har, enligt mig, ingen rätt till detta land. Det är vårt, även om vi
varit fördrivna härifrån ett antal hundra år så är det ändå vårt.

– Vill de stödja judarnas sak, kan de få bo på viss partier, men det bästa hade
varit att de flyttade. Det är bara de där vänsterpolitikerna hos oss som flirtar med
världsopinionen och som fortfarande tror att det kommer att bildas en palestinsk
stat.

Jag frågar hur Leif Weissman ser på den s k Vägkartan för fred, som FN,
Ryssland, EU och USA skrivit under där det sägs att det bör bildas två stater, en
palestinsk och en israelisk väster om Jordanfloden.

Leif Weissman svarar:

Det finns redan en stat för palestinier – Jordanien!
– Det finns ju redan två stater – Jordanien och Israel, en för araberna och en för
judarna. De har miljontals kvadratkilometer att bo på. De drömmer om islamisk
hegemoni och kan inte tolerera oss. De ser Israel som en kardborre i deras strävan
över att ha herravälde från Atlanten till Indiska Oceanien.

– Osloavtalet prackades på israelerna av en israelisk minoritetsregering. De

Här trivs jag, säger Leif Weissman. Palestinierna kan få bo kvar om de stöder oss, men
bäst hade varit att ge dem ekonomisk kompensation och förflytta dem till Jordanien. 
Foto: LM Adrian

trodde i sin dumhet att det fanns förutsättningar för att bilda en palestinsk stat i
Judéen och Samarien (Västbanken, min kommentar).

– Det har aldrig funnits och, hoppas jag, kommer att det aldrig kommer att fin-
nas en palestinsk stat. Finns det något som är palestinsk; en religion, ett språk, en
kultur? Nej, det är arabiskt, inte palestinskt.

Men till och med George Bush står ju bakom Färdplanen för fred?
– Bush är den mest israelvänliga president som USA nånsin haft. Han är pånytt-

född kristen och han vet vad som gäller. Men han kan inte, av hänsyn dels till den
amerikanska opinionen, dels till de oljerika gulfstaterna, säga det  han egentligen
tycker, men innerst inne tror han inte själv på en palestinsk stat.

Européer är av tradition mer antijudiska
– De högerkristna i USA vill redan nu kasta ut alla araberna, medan de kristna i
Europa av tradition mer antijudiska och stöder inte Israels sak, utan står mer på
arabernas sida.

– Det var inte Hitler som uppfann antisemitismen. Den fanns redan i Europa.
Och jag tror nog att de flesta européer menar att Hitler gick för långt, men i sak
sympatiserar en del européer med en del av hans åsikter, säger han.

Jag frågar Leif Weissman om han ser att det är synonymt att vara jude och israel.
– Självklart! Israel är knutet till judarna. Nu har vi kommit tillbaka och profeter-

na säger att vi inte kommer att fördrivas denna gång. Istället är det rimligt att för-
flytta de andra till Jordanien, såvida de inte vill stödja oss. Stöder de oss, kan de
leva här, det lär vi oss i Moseböckerna, konstaterar Weissman, som nu också går
och lär sig tolka skrifterna.

I Sverige var Weissman företagare. 1985 sålde han sitt företag och sin lägenhet i
Stockholm och flyttade till Jerusalem där han byggde upp ett företag inom för-
packningsindustrin.

– Jag har sänkt min levnadsstandard sedan jag flyttade hit, men jag har fått frid
i min själ, säger han och ler.

Här kan jag leva utan att känna att min identitet är ifrågasatt. Och jag har vän-
ner bland den arabiska befolkningen, men jag hoppas att jag aldrig ska behöva
leva under arabiskt styre.

Jag frågar honom om alla de palestinier som i generationer bott i detta land inte
skulle ha rätt att bo här, medan han, som inflyttad för 20 år sedan, skulle ha det?

– De har inte rätt till detta land. Det är vårt. Jag skulle gärna ha blivit född här,
men det gick inte. Vi fördrevs av romarna på 70-talet efter Kristus och har sedan
dess varit kringspridda. Själv är jag född i Österrike. Mina farföräldrar dödades i
koncentrationsläger och min far hade inte råd att flytta hit så han kom till Sverige
1938. Nu har jag förverkligat det jag velat så länge, men inte kunnat. Jag har kom-
mit tillbaka till det som är mitt.

Lars Micael Adrian
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Tyska Jerusalemsföreningens årshögtid
Tyska Jerusalemsföreningen är Svenska Jerusalemsföreningens storasyster. Det
var efter idé och mönster från den tyska som biskopen i Visby K H G von Schéele
tog initiativ till bildandet av den svenska år 1900.

Den 155:te årshögtiden hölls traditionsenligt på Fastlagssöndagen i Berlin.
Inbjuden som gäst var direktorn Jan-Olof Johansson som både deltog i den tyska
föreningens styrelsemöte och informerade om den svenska verksamheten på sko-
lan och sjukhuset i Betlehem och i själva årshögtiden där han framförde en häls-
ning från Svenska Jerusalemsföreningen och även där berättade om dess verk-
samhet.

Den tyska föreningens ordförande biskopen i Greifswald Hans-Jürgen Abromeit
uttryckte förhoppning om att de båda föreningarna skulle kunna utveckla ett när-
mare samarbete för att berika verksamheterna i Betlehem. Tyska Jerusalems-
föreningen driver också en skolan i Betlehem, Talitha Kumi-skolan.

Ämnet för årshögtiden var ”Palestinas starka kvinnor – mellan tradition och
modernitet”.

Från Betlehem medverkade flera kvinnor, bland andra Khouloud Daibes, arki-
tekt och stadsplanerare och direktor för Betlehems byggnadsminnesvård och
Hiam Marzouqa, chefsläkare på Caritas barnsjukhus i Betlehem.

Lars Micael Adrian

Bokrecension:

Det tar bara fem minuter att riva ett hus

Har du läst En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva? 

En ung journalist, Pernilla Ahlsén, åker år 2003 till Israel och Palestina. 
Hon tror att hon vet det mesta om världens mest bevakade konflikt, men

inser snart hur fel hon har. I En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva
får vi möta kvinnor, israeliska och palestinska, som berättar om sin vardag
med rädsla och hopp, kärlek och hat. 

Berättelserna rymmer såväl förtvivlan som framtidstro och speglar den var-
dag som lärare och elever vid Den gode herdens skola delar med många
andra i detta land. 

Jan-Olof Aggedal

Hur är det på 
Den Gode Herdens svenska skola?
Det är en fråga jag ofta får. Mot bakgrund av alla dåliga nyheter som kommer från
Mellanöstern undrar man om det överhuvudtaget existerar något vanligt liv. 

Svaret på frågan skulle kunna vara att det är bra på skolan. Verksamheten är i
full gång, flickorna, de nästan 400 i förskola till och med gymnasium kommer fli-
tigt och tar sig an skolarbetet med stor glädje och lust. Skolan har inte behövt
stängas någon gång på grund av oroligheter.

Men svaret kan också bli ett helt annat – det är inte bra. Den ekonomiska och
politiska pressen man lever under i Betlehem frestar på. Det sliter på familjerna att
inte ha pengar, inte ha något att göra och inte ha möjlighet att röra sig utanför den
egna staden.

Det är då mycket gott att skolan ändå finns och fungerar.
Vid sidan av de vanliga skolämnena har skolan satsat på att utveckla drama och

musik. Det spelar en viktig roll i bearbetningen av allt det svåra som flickorna
utsätts för på grund
av det ekonomiska
och politiska läget.

Miljöarbetet som
startats tillsammans
med andra skolor
fortsätter och det
kan i våra ögon
verka enkelt – att
inte skräpa ner på
stan och i naturen –
men det är där man
måste börja.

Studentexamen
är det om en månad
och många av stu-
denterna kommer
att fortsätta att stu-
dera på Betlehems
universitet. 

Jan-Olof Johansson  

Flickorna spelar
volleyboll och trivs 
på Den gode Herdens
svenska skola, men
fritiden är svår. 
Foto: LM Adrian
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Växjö; Berglund, Ilona Kellner, Tullinge; Bergman, Mats, Falun; Björksell, Lars, Växjö;
Blomgren, Gunnar, Hestra; Blomquist, Linnea, Hovmantorp; Bothén, Linnea, Jönköping;
Brohed, Ulla o Ingmar, Lund; Bruno, Birgitta, Örnsköldsvik; Bäckman, Maria, Vindeln;
Bäckman, Sven, Vindeln; Carlsson, Markus, Hovmantorp; Carlsson, Sven, Kalmar; Carlsson,
Ulla, Hovmantorp; Collste, Ulla o Bengt, Stockholm; Danielsson, Lizzie, Hjortsberga;
Dolenga, Kerstin, Sävedalen; Dunås, Britt.Inger, Växjö; Ekhem, Bengt, Båstad; Ekholm,
Anders, Södertälje; Eklund, Lars, Örebro; Ekström, Ulrika, Sundbyberg; Eliasson, Stina, Löt;
Engquist, Karl-Gösta, Överum; Enlund, Sven J, Uppsala; Eriksson, Ivar, Kåge; Ernerot, Birgit,
Stockholm; Falkenberg, Marianne, Varberg; Falkman, Christina, Stockholm; Falkman,
Henric, Stockholm; Fernbom, Karl Fredrik; Mjöbäck; Fors, SigBrit, Växjö; Forslund, Eskil,
Uppsala; Franzén, Anita, Kungsbacka; Freij, Birgit, Ingatorp; Fröjmark, Birgitta, Nässjö;
Frölenhag, Lilian, Rydebäck; Färdig, Birgit o Sigvard; Tävelsås; Greek, Ragnhild o Gunnar,
Uppsala; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Grügiel, Richard, Växjö; Gunnard, Anna, Åkersberga;
Gunnarsson, Margareta o Rune, Växjö; Gunther, MajBritt, Borås; Gustafsson, Elizabeth,
Nässjö; Gustafsson, KiJa, Växjö; Gustafsson, Lars, Kristinehamn; Gyllengahm, Thyra,
Borgholm; Göransson, Lars, Norrköping; Haglund, Berit, Kalmar; Hagman, Berit, Lammhult;
Hagström, Margareta, Tisenhult; Hallberg, Håkan, Uppsala; Hansson, Hans-Olof, Sävedalen;
Hedenrud, Sven, Lund; Helén, Tomas, Huddinge; Hellberg, Eva-Karin, Västervik; Hillerup,
Vera, Helsingborg; Hoff, Lena o Michael, Höganäs; Hoffberg, Björn, Hamneda; Holmén,
Lena o Carl.Wibert, Växjö; Håkansson, Glenn, Helsingborg; Hållstedt, Elisabeth o Göran,
Grönskåra; Hägg, Tore, Borås; Högquist, Anders, Skarpnäck; Jarl, B., Växjö; Johansson,
Astrid, Hovås; Johansson, Hillevi, Bromma; Johansson, Margareta o Alf, Kalmar; Johnsson,
Jonas, Visby; Jonsson, Britt, Hörnefors; Jonsson, Ulf, Orsa; Josefsson, Lilian, Jönköping;
Jönsson, Hardy, Bjärnum; Karlström, Astrid, Stockholm; Klefbeck, Markus o Mariam,
Mölnbo; Kloo, Gunilla, Skövde; Kragh, Eigel, Vendelsö; Kronberg, Marianne, Tyresö;
Kullenberg, Christina, Kungälv; Lenhoff, Barbro o Sven, Växjö; Lindahl, Dagmar, Nås;
Lindberg, Bo, Skellefteå; Lindberg, Inger, Tibro; Lindblad, Gunnel o Bernt, Nybro;
Lindegård, Boel, Kalmar; Lindén, Tobias, m.fam., Hägersten; Lindroos, Aarno o Marianne,
Gävle; Lindström, Anna-Stina, Ängelholm; Lindström, Kristina o Jan-Olof Aggedal, Lund;
Ljungkvist, Rune, Leksand; Lundell, Paul o Birgit, Vaggeryd; Lundgren, Sigrid, Sundsvall;
Lundman, Agnes Peggy; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lundström, Karin, Huddinge;
Löfqvist, Christer, Eslöv; Lööv, Tommy, Västerås; Magnusson, Anita o Agne, Växjö;
Malmström, Lisbeth o Einar, Lund; Marx, Renate, Lund; Melin, Paul-Ragnar, Jönköping;
Metsävainio, Monica, Junosuando; Moraeus, Elsa o Fredrik H Persson, Sundbyberg;
Månsson, Astrid, Lund; Mårtensson, Astrid, Lund; Nilsson, Britt-Mari, Tävelsås; Nilsson,
Ingvar, Uppsala; Nygren, Elisabeth, Birgitta, Ekenässjön; Oddestad, Inger, Stockholm;
Olsson, Siv, Broakulla; Omnell, Per, Härnösand; Ottosson, Magnus, Uppsala; Palmkvist,
Erik, Stockholm; Persson, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Petersson, Elsa, Diö;
Petri, Carl Wilhelm, Växjö; Pettersson, Maria, Överkalix; Rahne, Märta, Trollhättan;
Redegard, Simon, Bolmsö; Ribbing, Inger, Nacka; Rodhe, Sten, Lund; Roslund, Bengt,
Malmö; Rubenson, Björn, Forsvi; Salmela, Terttu, Enköping; Samuelsson, Birgit,
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Christer Eriksson, 65 år: Ingegerd o Lars Mattsson, Grisslehamn; Barbro o Bo Pederby, Spånga;
Singö kyrkl.syför.; Sture Malmström, Älta;Ture Lindström, Gräddö;
Elisbeth Källdin Åkesson, 50 år: Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö;
Cecilia Inghammar, Stripple, 60 år;
Lena Gustafsson, 60 år: Cecilia Inghammar, Askim;
Paul Hansson, 50 år: Birgitta o Lars Aldén, Tingsryd.

Minnesgåvor till skolan
Britta Sundins minne: Barbro o Gunnar Weman, Sigtuna; Helgeandssystrarna i Alsike; Inge-
borg o Tore Furberg, Uppsala; Magnus Ottosson, Uppsala;
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn;
Nils Bertil Nilssons minne: Birgitta o Bertil Johansson, Växjö;
Anna Nordgrens minne: Helgeandssystrarna i Alsike;
Inger Hammars minne: Lisskulla o Greger Arnberg-Håkansson, Hörby;
Anne-Marie Ohlys minne: Bo Rosengren, Älta; Christer Eriksson, Norrtälje;
Viola Nilsenius Janssons minne: Birgitta Hjalmarsson, Nybro;
Gun Benettsons minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala;
Jenny Helgemars minne: Helgeandssystrarna i Alsike;
Karl-Gustav Gustavssons minne: Helgeandssystrarna i Alsike;
Hugo Söderströms minne: Helgeandssystrarna i Alsike, Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala;
Gunnar Weman, Sigtuna;
Karin Daags minne: Christina Stenberg, Norrköping;
Erik Hovhammars minne: SigBrit Fors, Växjö;
Lars Österlins minne: Bengt Elias, Göteborg;
Lilian Anshelms minne: Christer Eriksson, Norrtälje;
Till minnet av ”Din son Ronny”: Helgeandssystrarna i Alsike;
Bertil Johanssons minne: Kalmar kyrkl.samf.;

Gåvor till sjukhuset
Inger Ribbing, Nacka; Sven Hedenrud, Lund; Gustaf Ståhlberg, Uppsala; Per-Erik Åbom,
Jönköping; Agnes Peggy Lundman.

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 åta-
gande 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 kom-
mer då att ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingatorps kyrkl.syför.; Kalmar – Heliga Korsets kyrka; Karbennings kyrka; Kista förs.; Knista
kyrka; Knäreds kyrka; Kristinehamnscirkeln; Kulladals förs.; Lessebo o Ekeberga försam-
lingar; Linneryds kyrkl.syför.; Ljungby Mariakyrkans arbetskrets; Ludvika förs.,Lillkyrkan;
Ludvika förs.; Luleå domkyrkoförs.; Luleå –Örnäsets förs.; Lund – S:t Hans kyrka; Lunds S:t
Peters Klosters förs; Missimskretsen; Möllevången-Sofielunds förs.; Njurunda förs.; Norra
Åkarps kyrka; Norums kyrkl.samf.; Nyköpings kyrkl.samf.; Nässjö församlingskår; Onsala
förs.; Pjätteryds förs.; Pjätteryds kyrkl.syför.; Regna förs.; Risinge förs.; Rydaholms förs.;
Ränneslöv-Ysby förs.; S:t Ansgars stiftelse, Uppsala; Sandhults förs.; Singö kyrkl.syför,
arbetsför.sjömännens vänner; Skanör-Falsterbo förs.; Skede, Skirö förs.; Skedevi-Regna
kyrkl.samf.; Skogslyckans arb.krets, Växjö; Skäggetorps förs.; Smålands gille i Lund;
Solberga kyrkl.samf.; Stenbrohults förs.; Stigtomta-Vrena förs.; Sundbybergs förs.;
Svalövsbygdens förs.; Särna kyrkl.syför.; Södertäljes Alla Helgons och Brunnsängs kyrka;
Södra Unnaryds kyrkl.syför.; Trelleborgs förs.; Täby förs.; Tämta förs.; Tölö/varla,
Kungsbacka; Umeå –Lidhem; Uppsala-Årstakyrkan; Vankiva förs.; Veinge-Tjärby förs.;
Visby S:t Mikaels arb.krets; Vislanda kyrkl.arb.krets; Vittaryds förs.; Vänga förs.; Värnamo
kyrkl.samf.; Västerfärnebo-Fläckebo kyrkl.syför.; Västra Sönnarslövs gamla arbetsför.; Växjö
stifts Svenska Kyrkans Unga; Älvsåker förs.; Ärentuna förs.; Öjaby förs.; Össeby förs.; Öster-
haninge förs.

Hyllningsgåvor till skolan
Biskop Sven Thidevalls biskopsvigning: Vista kontrakt;
Biskop Christina Odenberg, avskedsgåva: Helsingborgs kontrakt;
Biskop Antje Jackeléns biskopsvigning: Helsingborgs kontrakt;
Avg.ordf. i Sv.Jer.för., Tore Furberg: Sigbert Axelson, Uppsala.

Födelsedagsgåvor till skolan
Anders Alberius, 60 år: Ruth o Carl-Gösta Weidow, Skara;
Monica Lövestam-Adrian 50 år: Fredrik o Kerstin Lindström, Lund; Angelika Skarin, Mats
Lindström, Lund; Birgitta o Ingemar Andersson, Växjö; Maria Adrian, Växjö; Kerstin Hall,
Båstad; Carl-Eric Svensäter, Markaryd; Carl-Axel Gertsson, Lund; Charlotta Albertsson,
Lund; Göran Nilsson o Britt-Mari Lindbergh, Hörby; Elisabeth o Erland Johansson,
Hovmantorp; Per o Suzanne Lindström, Helsingborg; Vesna Ponjavic, Malmö; Carlströms,
Lund; Anders o Martina Holmgren, Lund; Catarina Sherman, Falsterbo; Åke Iwar, Lund;
Veronica o Sten Andréasson, Bjärred; Ingemar Hansson, Malmö; Kristina Johansson,  Malmö;
Martha o Per-Åke Svensson, Åsa.
Sven Lenhoff, 70 år: Ingrid o Sören Stridh, Växjö; Anna o Jan-Olof Johansson, Växjö; Karin
Lindegård, Växjö;
Birgit Bram Ohlsson, 80 år: Fam. Adrian, Lund;
Kerstin Ljungcrantz, 70 år: Ursula o Stig Fahréus, Växjö;
Margareta Hagström, 70 år: Eva Hagström o Karin Lidén-Hagström m.fam., Stockholm;
Helene Egnell, 50 år: Eva Brunne, Gunilla Lindén, Stockholm; Ann-Chatrin Ryhei, Järfälla;
Cilla o  Anders Gardell, Saltsjö-Boo; Arne o Per, Stockholm; Jan-Erik Egnell;Anne o Sven
Egnell, Sollentuna; Elsa Moraeus o Fredrik H Persson, Sundbyberg; Christine o Håkan
Wahlin, Hällingsjö; Leena Kuronen, Johanneshov; vännerna Anna, Sten, Vendela o Viveka,
Stockholm; Lars Brattgård, Lidingö; Lena Skiöld, Spånga; Anna Karin Hammar,
Uppsala;Hanna Stenström, Bromma; Maria Lindberg, Saltsjö-Boo; Inger Lise Olsen/Stanley
Rydell, Uppsala; Pontus Egnell, Bromma;
Lena Malmgren, 65 år; Ulla o Ingmar Brohed, Lund;
Ada Johansson, 90 år: Christina o Kjell Petrusdotter-Nilsson, Uppsala;
Siri Myhr, 90 år: Carl-Erik o Christina Schumacher, Norrköping;
Eskil Erlandsson, 50 år: Sig-Brit Fors, Växjö;
Christer Eriksson, 65 år; Kerstin Ahlberg, Norrtälje;
Johan Blix, 60 år: Stig Hedberg, Vaxholm;



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: TD, ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman, Mjölnarv. 8, 19333 Sigtuna. E-post: gunnar.weman@swipnet.se
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 046-18 88 10, 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:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post:
kristina.lindstrom@comhem.se
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se
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
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