
Tre av de 400 flickorna utanför Den gode Herdens svenska skola i Betlehem. För dem är
skolan bland det viktigaste i en annars ganska dyster vardag. Ett tecken på deras optimism
inför framtiden visar flickan Suha i mitten genom att göra fredstecknet. Foto: LM Adrian
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Julkollekt till Betlehem
Julen i Betlehem i dag är sig inte lik. Instängd av betongmur och taggtrådsstängsel ligger
Betlehem försänkt i arbetslöshet och depression.

Mitt i detta Betlehem finns Den Gode Herdens skola, som tack vare frivilliga gåvor från
Sverige kan ge fyrahundra palestinska flickor en god skolgång, från förskola till student-
examen.

En av eleverna uttryckte sig så här vid sin studentexamen: Skolan är den plats där mina
drömmar föddes, drömmar om en ljus framtid i fred. 

Som kristen skola är den också ett stöd till den allt mindre kristna palestinska minorite-
ten i Det heliga landet.

Din gåva i dag till Den Gode Herdens skola bidrar till att ge dagens Betlehemsbarn hopp
om en mänskligt värdig framtid.  

Sigtuna och Växjö i adventstid 2007

för Svenska Jerusalemsföreningen

Gunnar Weman Jan-Olof Johansson
Ärkebiskop em, ordförande Domprost, direktor

Bakgrund
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem är en flickskola för 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.

Svenska Jerusalemsföreningen har bedrivit verksamhet i Jerusalem och Betlehem i mer än 100 år.

Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusa-
lem och Betlehem genom skolor och sjukhus. 

I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från försko-
la till student och äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad till den palestinska
hälsovårdsmyndigheten. 

Ärkebiskop em Gunnar Weman är ordförande och domprost Jan-Olof Johansson är
direktor.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Du som
inte får tidskriften hem till dig men vill ha det kan meddela detta på sjs@brevet.nu eller sätt
in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 2069-3 eller bg 401-3330 och ange på
talongen ”ny medlem”.

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 100 kr/år.

Direktorn har ordet

Optimist – javisst! 

Vad är alternativet?

Det finns en viss skyldighet att vara optimistiska.

Orden var utrikesminister Carl Bildts inför freds-

förhandlingarna i Annapolis i Maryland, USA i slu-

tet av november.

Det ligger nära till hands att vara pessimist om

fredens möjlighet i Mellanöstern. Hur många gång-

er har inte sådana möten kapsejsat och vittrat sön-

der, i bästa fall till ingenting, i andra fall till något värre?

Folken i Mellanöstern är inte heller särskilt optimistiska. Man har vant sig vid att

inget händer på gatan även om man lyckas att samla ett antal ledare till samtal i en

konferenssal. Dessutom finns det fredsmotståndare på båda sidor i konflikten.

Fredsförhandlingar utlöser motsägelsefullt ibland mer våld än hopp.

Att det skulle vara en skyldighet att vara optimist kan låta väl professionellt och

aningen okänsligt. Men det är nog så att det är vår skyldighet, inte minst i vårt land

med långa förbindelser på båda sidor, att inte låta hopplösheten få makt över oss.

Många gånger har på denna sida citerats både israeler och palestinier som lever

mitt i konfliktens kärna och som likväl är trotsigt hoppfulla. Detta gäller också ele-

ver på vår skola i Betlehem. Ofta har jag citerat eleven som allvarligt sa till mig när

jag undrade om hon verkligen var hoppfull: Vad är alternativet?

I det ljuset framstår skyldigheten till optimism glasklar.

När jag skriver detta har mötet i USA just avslutats. Överenskommelsen är att

förhandla. Vad som blir eller inte blir vet vi inte. Men oavsett vad det blir så står

skyldigheten, några skulle säga kallelsen, kvar att inte ge upp utan tro på att under

är möjliga, åtminstone i denna del av världen. Det har hänt förr.

Den julhälsningen skickar jag till dig som läser dessa rader och den julhälsning-

en går också till våra vänner i Betlehem.

Tack för alla gåvor och bidrag, kollekter och fadderbarnsavgifter! Låt det du ger

få bli ett uttryck för att du också vill vara fredsoptimist.

God jul!

Jan-Olof Johansson
Direktor

Kollektvädjan att läsas upp i kyrkan
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digt närvarande förtryck i Betlehem som platsen för de himmelska härskarornas
lovsång om ära åt Gud i höjden och fred på jorden, då kan vi inte annat än att åter-
vända till de stora profetiorna. En har talat, En är mitt ibland oss – och vi är genom
vårt dop insatta i hans tjänst.

Den som håller fred kan också stifta fred
Fredsfurstens saligprisningar gäller dem ”som håller fred” (Matteus 5:9). Den
”nya” bibelöversättningen antyder perspektivet att det bara är den som håller fred,
som också kan stifta fred. Fred kan inte tvingas på med yttre makt eller aldrig så
stora löften om främmande valuta (underförstått: för att ni skall leva som vi vill).
Freden måste alltid – liksom kärleken i våra familjer och gemenskaper – ständigt
erövras på nytt i förtroende och öppenhet.

Fred byggs genom tjänande
Fred är en kvalitet att leva i, som i sin tur ger fredens frukter. Makt och fred är inte
varandras syskon på det sätt, som alltför många miljoner människor idag tvingas
uppleva vår värld. Fred byggs upp i ett uthålligt tjänande – både hemmavid och
vid de storinternationella förhandlingsborden. Den som vill vara störst bland er
skall vara de andras tjänare (Matteus 20:26); den enkelheten har Guds heliga om
och om betygat med sina liv.

Fredsfursten – Herren Jesus – talar om sig själv med orden: Människosonen har
inte kommit ”för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”
(Matt 20: 27).
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”O, Betlehem du lilla stad… sjunger vi ju i en julpsalm. Med murens sträckning förblir
denna stad liten, helt utan expansionsmöjlighet. Foto: JO Johansson

Julbetraktelse utifrån Betlehem och Jerusalemsföreningen:

Värdighet – inte förtryck och makt

Om Fredsfursten – och vår tjänst
Som en röd tråd genom Skriften går tanken på Guds förbund med sitt folk. Allt
skapat är indraget i detta förbund, som har med livet att göra. Därför kan den här
förbundsgemenskapen beskrivas med löften om kärlek, omsorg, barmhärtighet,
fred. 

Utifrån Juldagens stora profetia (Jesaja 9:2-7) är Barnet i foderkrubban på ett
omtumlande sätt Fredfursten. Visionen upphör aldrig att utmana oss, som stän-
digt matas med fredens motbilder från bl a Mellanöstern: ”De skall smida om sina
svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar…Var och en skall sitta under
sin vinstock och sitt fikonträd och ingen skall hota honom” (Mika 4:3-4).

Inte tvister som leder till övergrepp i rättssak. Inte vapenmakt för att riva upp
olivlundar, utplåna
bostäder, ta makt
över vattenkällor och
strategiska landom-
råden, utsläcka liv.
Inte nya murar som
skiljer människor åt.
Inte förödmjukande
behandling av den,
som skapelsens Gud
gjort till min nästa.

”Han skall lära oss
sina vägar, hans sti-
gar vill vi följa”
(Mika 4:2). Birgittas
böneord om den rät-
ta vägen har djupa
rötter ner i helig his-
toria: ”Herre visa
mig din väg, och gör
mig villig att gå
den”.

När vi grips av
maktlöshetens ande
över vardagens stän-

Gunnar Weman, Jeru-
salemsföreningens ord-
förande.
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Jerusalemsföreningens motto: 
Inte makt – utan tjänst. Inte förtryck – utan värdighet. 
Jerusalemsföreningens tillämpning av det här väldiga fredsperspektivet är att den
inom ramen för sina möjligheter få utbilda flickor vid Den gode herdens skola, så
att de i sin tur i sitt inre skall vara motiverade att tjäna den nya samhällsgemen-
skap som måste få växa fram. 

Samma sak gäller sjukhuset; de som kommer dit för vård skall där kunna möta
tecken på den framtid, som vi alla tillsammans har kallelsen att tjäna. 

En omöjlig framtid? – när nu de olika parterna inte ens förmår att nå varandra
med de inledande samförståndsorden? 

I tro på Guds heliga Ande måste vi kunna säga ut mot all vanmakt och misstro:
”ingenting är omöjligt för Gud”. Kunde ett under ske 1989 när muren föll mellan
Öst och Väst, så måste nya murar kunna falla när tiden är inne.

Därför ber, längtar och arbetar vi vidare…
Gunnar Weman,
ärkebiskop emeritus,
Ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen

Ny bok:

Ung i Palestina
Ung i Palestina är titeln på en nyutkommen bok av Anne Casparsson och Brit-
ta Abotsi, utgiven på förlaget Alhambra.

– Jag skulle vilja att svenska ungdomar kom hit och fick se hur vi har det. Så
att de och världen riktigt förstår vad ockupation innebär, säger nittonåriga Ali
Zarqa från Gaza.

Författarna, själva unga, har låtit tjugo palestinska ungdomar på Västbanken
och Gaza komma till tals och berätta om hur det är att leva under ockupation.
De berättar om sin rädsla, frustration och sorg men också om framtidstro och
drömmar. Precis som vi har hört flickorna på Den Gode Herdens skola berät-
ta.

Det är en bok med levande skildringar som griper tag i en och som gör en
frust rerad. Men som i ögonen på bilderna av ungdomarna så anar man också
i berättelserna framtidstron trots allt. 

En bok att sprida till vänner och bekanta, och inte minst till ungdomar.

Jan-Olof Johansson
Författarna har också en egen hemsida med mer berättelser och information.
Adressen är www.levaunderockupation.se

Ny direktor på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Hela världen i Jerusalem

Håkan Bengtsson är ny direktor på Svenska teologiska Institutet i Jerusalem, som
drivs av Svenska kyrkans Mission. Han efterträdde tidigare i höst Mats Högelius
som fått en tjänst som diakoniföreståndare i Lund.

Liksom under tidigare höstterminer arrangerar Svenska Teologiska Institutet i
Jerusalem en kurs för präster och teologer från kyrkor och teologiska seminarier i
Afrika och Asien. Årets tema handlar om barn och ungdomar i dialog och kon-
fliktsituationer. Den mångreligiösa och multikulturella miljö som Jerusalem med
omnejd uppvisar, erbjuder inte bara material för reflektion och diskussion, utan
även tillfällen till personliga möten, dialog och andlig fördjupning.

Årets kurs har inte bara en internationell prägel med representanter från olika
kyrkor och länder (Etiopien, Indien, Filippinerna, Singapore, Angola, Tanzania,
Liberia och Sverige), utan ett påtagligt globalt perspektiv finns med, både i hur
studenterna kommunicerar med varandra och sina familjer i hemländerna. Bilder
och rapporter sänds med e-post, möten med landsmän sker spontant i kyrkor och
på gatorna. När våra studenter är ute på exkursioner träffar de ofta människor från
samma länder som de själva kommer ifrån. Diskussioner förs om hur situationen
ser ut i Jerusalem och hur det ser ut i studenternas hemsammanhang. Hela värl-
den kommer till Jerusalem och finns också representerad i Jerusalem.

Håkan Bengtsson är ny direktor på STI i Jerusalem – här ses han när han undervisar kurs-
deltagare på Olivberget.
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Varför kommer hela världen till Jerusalem?
Frågan tycks säkert vara naiv; varför kommer hela världen till Jerusalem? Lock-
elsen och förväntningarna att få se de heliga platserna, att få be i Getsemane och
vandra på Olivberget finns naturligtvis för oss kristna. Ofta är det dock dessa för-
väntningar som blir utmanade. Det var inte lika fint och ”heligt” som man hade
föreställt sig. Den religiösa kommersen och den politiska verkligheten gör att det
inte så mycket kanske är platserna som blir viktiga, utan människorna med sina
berättelser om smärta, besvikelser och förhoppningar. Här sammanfaller dock
generationer av tidigare pilgrimers erfarenheter med de ständigt nya kommande
besökarnas: Jerusalem är annorlunda än man tänkt sig. Besökaren blir inte besvi-
ken, utan utmanad att upptäcka nya perspektiv.

Religionsdialog
Här har Svenska Teologiska Institutets arbete i Jerusalem varit som en sluss, eller
en förmedlare av de olika verkligheterna i Jerusalem. Generationer av besökare,
som pilgrimer, präster och teologer har tagit med sig erfarenheter av bredare per-
spektiv och en djupare förståelse av Jerusalem och den kristna traditionens histo-
ria. Länge var det viktiga erfarenheter av relationen mellan judisk och kristen tra-
dition som stod i centrum. 

Sedan några år tillbaka har Svenska Teologiska Institutet ett nytt ramprogram
med en bred ansats för religionsdialog, dels som den traditionellt har varit grun-
dad i judisk-kristen dialog, och dels med en nyansats mot lokala kristna grupper
och islam. 

En ny professur på Institutet 
En professur kallad Krister Stendahls professur i religionsteologi är för närvarande
under tillsättning från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds uni-
versitet. Både Svenska kyrkan, Svenska Teologiska Institutet och akademisk teolo-
gisk utbildning i Sverige ser framtiden an med förhoppning om nyansatser i
utbildning och forskning. Svenska Teologiska Institutet skall vara en fortsatt
resurs för Sverige i fråga om religionsdialog, mångkultur och kontakter.

Komplicerad verklighet
Som ny direktor för Svenska Teologiska Institutet anser jag att om vi lyckas att för-
medla delar av den komplicerade verklighet som finns i här landet och ge våra
kursdeltagare redskap för att hantera denna pluralitet, har vi lyckats komma ett
stycke på vägen. 

Det känns idag viktigt att Svenska Teologiska Institutet lyfter fram sådana loka-
la problem som förhindrar fredsträvanden och samförstånd mellan israeler och
palestinier. Med en av många fredsprocesser som åter har startat i och med det
nyss avslutade mötet i Annapolis, vilar det viktiga uppgifter på de organisationer
och institut som engagerar sig i dialog. 

Vägen framåt är dock komplicerad. 

Vi bygger långsiktigt…
Just de faktorer som är svaga punkter eller är störande för båda sidor, måste lyftas
fram och åtgärdas. Jag tänker här främst på de på de olika strukturer av våld som

finns på båda sidor i
konflikten. Svens ka
Teologiska Institu-
tets roll, som jag
uppfattar den, är
inte att vara ett en
dagslända i den
politiska debatten.
Vi måste ha framti-
den för ögonen och
bygga långsiktigt.
Därför är utbildning
och forskning grund -
stenar i vår verk-
samhet.

Att årets interna-
tionella kurs hand-
lar om barn och
ung domar ingår i
denna strategi. Vid
våra besök hos olika
israeliska och palestinska organisationer tänds ofta glimtar av hopp och tillförsikt. 

… men tillvaron är trasig här
Det finns många goda krafter och viljor som verkar för förståelse, tolerans och
samexistens på båda sidor i konflikten. Dessa initiativ stupar ofta dock i farstun då
vardagen erbjuder hot om ständiga terrordåd, avspärrningar och isolering. Till -
varon är minst sagt trasig. 

Deltagarna i årets internationella kurs återkommer ständigt med sina erfarenhe-
ter från olika sammanhang till behovet av helande. I den judiska kabbalistiska tra-
ditionen finns begreppet tikkun ’olam, ”lagandet” eller ”helandet av världen” som
en central komponent. I denna process är just människors insatser viktiga. Varje
samtal, möte och handling är viktigt för framtiden, att hela världen i Jerusalem.

Håkan Bengtsson
Direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Etiopiska kursdelta-
gare (Tamene,
Yenesh, Ebisse och
Mulumbeth) framför
bönen Fader vår på
ge'ez.



der”. Ungefär så lyder översättningen av Jesaja 3:23 i den gamla grekiska över-
sättningen Septuaginta, men hur får man in detta i Jesaja 8:1?

Vi kan då fråga oss om ordet inte i stället skulle kunna vara avlett av verbet galal,
som betyder ”rulla”. Skulle man då kanske kunna finna en betydelse som passar
in både på kvinnornas utsmyckning och på ett föremål där namnet på profeten
Jesajas son är inristat? 

Finns det något föremål som skulle kunna uppfylla dessa betingelser? 
Vi frågar oss därför om vi inte har att göra med ett sigill, och närmare bestämt

ett så kallat rullsigill eller cylindersigill. I så fall ser vi ett samband mellan Jesaja 8:1
och Jesaja 8:16–18. 

Enligt Jesaja 8:16 skall profetens ord förseglas och bevaras hos hans lärjungar. 
Bind in vittnesbördet, försegla undervisningen bland mina lärjungar (min översätt-
ning). 

Det ligger nära att anta att sigillet med namnet på profetens son skulle användas
vid detta tillfälle och detta särskilt som fortsättningen i vers18 lyder 

Se, jag och barnen som Herren har gett mig har blivit tecken och förebud i Israel…
(Bibel 2000).

Sigill och sigillavtryck hör till de vanligaste arkeologiska fynden i Mellanöstern.
Sigillen kunde antingen vara stämpelsigill, inspirerade av egyptiska skarabéer,
eller rullsigill. Den vanligaste typen är stämpelsigillen. Det har grävts fram i stora
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Speglar, flätade bälten eller en stor tavla

Ett gåtfullt ord i Gamla Testamentet

Hade kvinnorna i gamla Israel genomskinliga kläder eller hade de ett sigill i sin
klädedräkt?

Somliga ord i det hebreiska Gamla testamentet förekommer bara på enstaka stäl-
len, och det är ofta svårt att fastställa vad de egentligen betyder. Ibland är
sammanhangen där orden förekommer också så olika att bibelöversättarna känt
sig nödsakade att ta till helt olika översättningar i de olika sammanhangen, för att
få någon mening i texten.

Ett sådant ord är det hebreiska ordet gillajon.
Ordet förekommer bara på två ställen i Bibeln. Det ena är Jesaja 3:23, där det till-

sammans med flera andra ovanliga ord beskriver Jerusalems kvinnors överdådli-
ga utsmyckning. Översättningarna är ganska olika i Bibel 1917 och i Bibel 2000.

I gamla översättningen lyder Jes 3:18-23 på följande sätt:
På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader,
örhängen, armband och slöjor, huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amulet-
ter, fingerringar och näsringar, högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar, speglar, fina lin-
neskjortor, huvudbindlar och flor.

Ordet gillajon är här översatt med ”speglar”, liksom Luther gjorde redan på
1500-talet. Bibel 2000 tar däremot, i likhet med flera kommentarer, fasta på att
sammanhanget talar om klädespersedlar och översätter samma ord med ”flätade
bälten”.

Den dagen skall Herren ta ifrån dem hela härligheten: ankelringar, solsmycken och
månsmycken, droppsmycken och armringar, slöjor och turbaner, fotlänkar och görd-
lar, amuletter och talismaner, fingerringar och näsringar, festkläder och kåpor, sjalar
och kappor, flätade bälten och linneplagg, sjaletter och flor.

Det andra stället i Bibeln där ordet förekommer är Jesaja 8:1, där både gamla och
nya översättning båda återger det med ”tavla” Det räcker här att citera Bibel 2000:

Herren sade till mig: “Tag en stor tavla och rista med outplånlig skrift: Maher shalal
hash bas, ‘Snart rov strax byte’.

Det handlar om ett föremål av något slag på vilken namnet på Jesajas son skall
ristas in. Tavlor, som det skall skrivas på, förekommer också i Hesekiel 37:16 där
två trätavlor skall sammanfogas för att symbolisera Israels och Juda rikes återför-
ening. 

I Habackuk 2:2 skall profeten skiva ner sin syn på en tavla, men på båda dessa
ställen används andra ord för ”tavla”. Det speciella med Jesaja 8:1 är också att det
enda som skall skrivas är ett namn. 

Genomskinliga kläder?
Men hur skall betydelsen ”tavla” i denna vers förenas med att ordet i Jesaja 3:23
verkar ha med kvinnornas kläder att göra. Problemet är att ingen av de föreslagna
översättningarna verkar passa in på båda ställena där ordet förekommer.

Språkligt anses ordet gillajon vara avlett av ett verb gala, som betyder ”blotta,
avslöja”, och det har också föreslagits att det skulle betyda ”genomskinliga klä-

Artikelförfattaren Stig Norin vid ett stek hett Qumran. Foto: LM Adrian.
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mängder i Det heliga landet och dess omnejd. 
Det kunde finnas en bild, men inte alltid, och texten lydde som regel ”Åt den och

den, son (eller dotter) till den och den”. 
Det dokument som skulle förseglas rullades ihop och bands om med ett snöre,

på vilket fästes en lerklump, som försågs med sigillets stämpel. Ofta är det just des-
sa lerklumpar som arkeologerna har funnit, medan det egentliga dokumentet har
förtärts av tidens tand.

Rullsigillen såg annorlunda ut. De var som en liten cylinder, 20-30 millimeter
långa och med en diameter på cirka 10 millimeter. 

De var ofta tillverkade av dyrbara material som elfenben eller ädelstenar. De var
graverade med konstfärdiga mönster och genomborrade på längden så att de kun-
de bäras i ett snöre om halsen eller på annat sätt. Text kunde förekomman men inte
alltid. När de rullades i mjuk lera efterlämnade de ett ändlöst mönster likt en tapet-
våd. De var vanliga i Mesopotamien redan på 2000-talet f. Kr., och passade bäst i
en miljö där man skrev mycket på lertavlor, men användes också i Palestinaområ-

Cylindersigill och avtryck från Jesajas tid, som
visar en sittande man och en fågel; Stämpelsigill
som tillhört Abihaj Jenahems dotter.

Bilden t h: Kvinna från Mari, c:a 2000 f.Kr. Observera rullsigillet som hänger i ett snöre
från nålen som håller samman dräkten.
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Gåvoredovisning till Jerusalemsföreningen
under tiden 2007-09-13  – 2007-11-16
Även om flera inbetalningar gjorts under perioden namnges gåvogivaren bara
en gång.

Gåvor till skolan och medlemsavgifter:
Adrian, fam., Lund; Aggedal, Jan-Olof o Kristina Lindström, Lund; Ahlberg, Karin, Nors-
borg; Ahlberg, Kerstin; Alberius, Anders, Skara; Arnér, Marianne, Norrköping; Askeljung,
Annika o Mats, Gnesta; Aurelius, Bengt Gustaf, Norrköping; Aurelius, Eva o Erik, Skara;
Axelsson, Roland; Back, Arne, Uppsala; Bengtsson, Bengt Olle; Bengtsson, Elisabeths söner
m.fam., Lund; Bengtsson, Gert, Växjö; Bengtsson, I o S, Sundborn; Berg, Göran, Växjö; Bergh,
Folke, Uppsala; Berglund, Ilona Kellner, Tullinge; Bergman, Kerstin, Linköping; Bergwall,
Torvald, Västerås; Björck, Gustaf, Uppsala; Blomgren, Ingegerd o Gunnar, Hestra; Boklund,
H-G, Lund; Bolling, Lennart, Växjö; Bothén, Linnéa, Lund; Bäckman, Maria, Vindeln; Carls-
son, Gösta, Borås; Carlsson, Ingeborg, Göteborg; Cederwall, Kerstin, Jönköping: Daller,
Christian, Karlstad; Danielsson, Daninge, Gävle; Depken, Solweigh, Lidingö; Diab, Edward,
Simrishamn; Ehlton, Michael; Ehnberg, Arne o Marianne, Stehag; Ekhem, Bengt, Båstad;
Ekholm, Anders, Södertälje; Eklund, Lars, Burseryd; Elias, Bengt, Göteborg; Eliasson, Stina,
Lit; Engquist, Lars-Gösta, Överum; Eriksson, Britas Lennart, Västerås; Eriksson, Christer,
Norrtälje; Falk, Eva-Anita, Lomma; Falkenberg, Marianne, Varberg; Fors, SigBrit, Växjö;
Frenzel, Hans, Årsta; Fridh, Patrik o Maria, Alingsås; Fries, Ingegerd, Umeå; Gemzell, Ing-
war, Stockholm; Grunnesjö, Bertil, Delsbo; Gustafsson, KiJa, Växjö; Göransson, Lars, Norr-
köping; Hagman, Berit, Lammhult; Hallberg, Håkan S M, Uppsala; Hansson, Gerhard, Göte-
borg; Hansson, Ingrid o Alf, Luleå; Helen, Tomas, Huddinge; Henriksson, Eivor, Ingatorp;
Holmqvist, Ingrid, Halmstad; Hägg, Tore, Borås, Ivarsson, Mai, Värnamo; Jacobsson, Marta,
Myresjö; Jarl, Ann-Cathrin; Johansson, Jan-Olof, Växjö; Johansson, Lena o Jan-Christer, Väx-
jö; Johansson, Margareta o Alf, Kalmar; Johansson, Stig, Älvsbyn; Johnsson, Birgitta o Bo,
Lund; Johnsson, Jonas, Visby; Jonsson, Britt, Hörnefors; Jönsson, Gill, Göteborg; Jörnland,
Anna, Dalby; Karlsson, Eva; Lindahl, Dagmar, Näs; Lindberg, Anna-Greta o Bo, Skellefteå;
Lindberg, Inger, Tibro; Lindegård, Boel,  Kalmar; Linders, Tullia, Bromma; Lindman,
Anders, Göteborg; Lindroos, Aarno o Marianne, Gävle; Lindström, Tulle, Gräddö; Ljung-
berg, Sigurd, Staffanstorp; Ljungkvist, Rune, Leksand; Lockman-Lundgren, Jonas, Kalmar;
Lundgren, Carl-Gustaf, Alingsås; Lundkvist, K o Sixten, Härnösand; Lundquist, Elna Wahl-
gren, Åkarp; Lundström, Karin, Huddinge; Lööv, Tommy, Västerås; Macklin, Maj, Sigtuna;
Melin, Paul-Ragnar, Jönköping; Mix.,Aili, Farsta; Mogren, Mikael, Uppsala; Moraeus, Elsa,
Sundbyberg; Niklasson, Gunnar, Vrigstad; Nilsson, Annalisa o Bengt, Lund; Nilsson, Birgit-
ta, Oskarshamn; Nilsson, Britt-Mari, Tävelsås; Nilsson, Carina o Nils-Henrik, Solna; Nilsson,
Ingvar, Uppsala; Nilsson, Lars, Alfta; Nyström, Lars, Uppl.Väsby; Olsson, Anders, Delsbo;
Ossiansson, Lennart, Växjö; Ottosson, Ann-Mari, Uppsala; Ottosson, Magnus, Uppsala; Pers-
son, Fredrik, Sundbyberg; Persson, Gunnel, Lund; Persson, Rolf, Lyckeby; Petersson, Inga
Lisa o Bengt Ivar, Lammhult; Petri, Birgitta o Carl Wilhelm, Växjö; Piculell, Karin, Ronneby;
Rahne, Märta, Trollhättan; Rehn, Kerstin, Tingsryd; Rubensson, Björn, Forsvik; Sahlin, E.,
Stockholm; Samuelsson, Birgit, Skillingaryd; Severin, Lennart, Motala:; Siverbo, Lennart,
Saltsjö-Boo; Sjöberg, Georg, Växjö; Stangel Louise, Sköndal; Steensrum, Lars-Gösta, Linkö-
ping; Stenvall, Ingeborg, Växjö; Stojkovic, Agneta, Uppsala; Styf, Margareta, Sundsvall;
Sundman, Ingrid  o Kurt, Uppsala; Svensson, MajaLisa, Kalmar; Söderström, Ulf, Näshult;
Tarre, Lars, Lerum; Torbjörnsson, Henrik, Stockholm; Trobro, Lil, Skövde; Tunlid, Marianne,
Växjö; Tunström, Martin, Växjö; Ungelheim, Irène, Göteborg; Uppman, Brit, Broakulla; Wej-
ryd, Kajsa, Uppsala; Wikerstål, fam., Växjö; Yttergren, Anna, Piteå; Zetterquist, Håkan,
Södertälje; Åberg, Göran, Bankeryd; Åkerlund, Gullvi o Carl-Eric, Växjö.

det så sent som på Jesajas tid, 700-talet f.Kr.
Om vi har konstaterat att rullsigill förekom under profeten Jesajas tid så verkar

det troligt att föremålet i Jesaja 8:1 var ett sådant sigill. Särskilt intressant är det att
inskriften på sigillet löd ”åt Maher Shalal Hash Bas”. 

Den inledande prepositionen ”åt” har översättningarna ofta haft svårt med, och
den utelämnas ofta som i båda de svenska översättningarna, men om vi går till den
engelska Revised Standard Version så står det helt riktigt ”Belonging to Maher-
shalal-hash-baz”. 

Om föremålet var en tavla så är det svårt att förstå varför denna skulle förses
med en påskrift om vem den tillhör, men handlar det om ett sigill är prepositionen
på sin helt rätta plats. Sigillet tillhör Jesajas son och kan som sådant användas när
profetens undervisning skall beseglas i Jesaja 8:16–18.

Men hur passar nu översättningen ”sigill” i Jesaja 3:23? 
Vi möter i Jesaja 3:18–23 inte mindre än 21 olika föremål som har med Jerusalems

kvinnors utstyrsel att göra. De flesta orden är mycket ovanliga, men med någor-
lunda säkerhet kan man ändå fastställa att vers 18–20 handlar om smycken av oli-
ka slag. I vers 21 finner vi två slags ringar och i verserna 22–23 verkar det handla
om kläder. 

Hur kommer då rullsigillet in bland kläderna i vers 23? Borde vi inte likt Bibel
2000 försöka finna en översättning som passar bättre in i detta sammanhang?

Men nu var sigill inte bara praktiska verktyg för den gammalorientaliske skri-
varen, utan bars också som magiska amuletter, där de olika stenarterna ansågs ha
olika inflytande på den som bar dem. Det finns många exempel på att inte bara
män utan också kvinnor hade egna sigill.

Som vi kan se på avbildningar från staden Mari i det gamla Mesopotamien kun-
de sigill också vara en del av kvinnornas klädedräkt. 

Om så var fallet också bland Jerusalems förnäma kvinnor förstår vi plötsligt hur
ordet gillajon kan dyka upp mitt bland klädesplaggen. Kanske tyder också Höga
Visan 8:6 ”Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta…” på att sigillet kunde vara en del
av en kvinnas klädedräkt.

Om vår tolkning av gåtfulla ordet gillajon är den rätta, så har vi funnit en bety-
delse som både går att förena med ordets språkliga ursprung och därtill ger en klar
innebörd på båda de ställen i Bibeln där ordet förekommer.

Stig Norin, professor i Gamla Testamentet, Uppsala
(Denna artikel är en sammanfattning av en artikel tidigare publicerad i tidskriften
Vetus Testamentum 56 (2006), s. 363–369.)
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Lyckeby; Stig o Birgit Petersson, Lyckeby;  Märtha o Åsa Johansson, Ramdala; Elsa o Åke
Andréasson, Malmö; Sonja o Christer Pettersson, Karlskrona; Sven Brorsson, Landskrona;
Tove o Lennart Ekström, Stehag; Anna-Lena o Bo Larsson, Karlskrona; Signe Bengtsson,
Lund; Kerstin Högelius, Hasslö; Per Alfons Jönsson; Assar; Karin o Hans-Lennart Hartler,
Jämjö; Lennart Englund, Visby; Sonja  Karlsson, Lyckeby; Yvonne Rosén, Jan Henrysson,
Lyckeby; Karin Sjömark, Ramdala; Berit Tronäss Eckerdal, Lyckeby; Fredrika o Zaid Ter-
Borch Bjurek, Ronneby; Bertil Sörensson, Lyckeby; Kerstin Pegelow, Karlskrona; Erland
Alexandersson, Bräkne-Hoby; Lyckå förs.; Gunnar Malmborn, Landskrona; Sillhövda förs.;
Lyckå förs.; Rolf Persson, Lyckeby; Anders Gudmundsson, Dalby; Ingmar Lendahls. 

Minnesgåvor till skolan
Sören Stridhs minne: Kerstin Posse, Växjö; Sylvia o Lars Rye-Danjelsen, Rockneby; SigBrit
Fors, Växjö; Öjaby förs.; Ingrid Stridh, Växjö; Lammhults begr.byrå;  Linnéa Salomonsson;
Gudrun o Stig Marz; Birgit o Caroline Jonsson; Monika o Filip Åström; Veronica Åström;
Veronica Johansson; Birgitta Flodin; Anna Anderberg m.fam.; Kerstin Linderholm; Inga
Glantz; Sally Gustafsson; Arne o Margareta Johansson; Siw o Yngve Karlsson; Helen, Karin,
Harald, Ingrid, Elisabeth, Maggan, Tina, Janåke, Ursula, Margreth, Madeleine, Eva, Bertil,
Hansy o Richard; Birgit o Caroline Jonsson; Kerstin Posse; Jan-Olof Johansson;  Inga-Lisa,
Karl-Lennart o Ola.
Ingmar Milvedens minne: Helgeandssystrarna i Alsike; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Patrik Hamiltons minne: Eva Hagström, Stockholm.
Irénes minne: Lars Gustafsson, Kristinehamn.
Erik Blombergssons minne: Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala. 
Britt Lindströms minne: Richard Grügiel med barn, Växjö.
Sture Peterssons minne: Richard o Gunilla, Växjö.
Karl-Gunnar Ellverssons minne: Helgeandssystrarna i Alsike; Gunnar Weman, Sigtuna.
Per-Gunnar Bunns minne: Rune Liljenrud, Alvesta.
Bertil Fardstedts minne: Ann-Marie o Henning Herrmann, Lärbro.
Uno Anderssons minne: Sigrid Eliasson, Kungälv.
Karl-Erik Brattgårds minne: Bengt Hallermalm, Stockholm.
Svea Wadstens minne: Hans o Karin Rosengren, Ljungbyholm.
Göran Borggårds minne: Eva Hagström, Stockholm.
Loella Forskvists minne: Barbro o Öved Adell; Ingeborg o Tore Furberg, Uppsala.
Gun Stenströms minne: Astrid Andersson Wretmark, Visby.
Britta Johanssons minne: Bertil o Birgitta Bodin, Ånge.
G-B Lundberg Dahlboms minne: Bjärreds förs.
Verner Tunlids minne: Karin Lindegård,, Växjö.
Inga Fromells minne: gm Br.Perssons begr.byrå, Landskrona.
Åke Andréns minne: Carl-Göran Bergman, Uppsala.
Gerd Lindblads minne: Richard Grügiel, Växjö.
Inga-Lisa Sundelins minne: Rosa Larsson, Munka-Ljungby.
Berta Haglunds minne: Bo Rosengren, Älta.

Gåvor till sjukhuset
Anna-Liisa Kantola, Gislaved; Per-Erik Åbom, Jönköping; Ola Gran, Nacka; Elisabet Olsson,
Bromma; Per Ribbing, Kungsgården; Margareta o Alf Johansson, Kalmar;  Ingegärd Matts-
son, Norrtälje; Gustaf Ståhlberg, Uppsala; Björn Rubensson, Forsvik. 

Fadderbarnsgåvor
Adrian, Maria, Växjö; Alberius, Johan, Habo; Andersson, Bill-Göran, Skoghall; Aspernäs,
Marie-Louise, Bergkvara; Berg, Göran, Växjö; Bernhold, Matz, Helsingborg; Bjärreds förs.;
Brannström, Cecilia, Tyresö; Brännkyrka förs:s fredsgrupp; Byström,  Eva N, Moliden; Carls-
son, Gunnel o Gunnar, Växjö; Egnell, Helene, Stockholm; Ehlton, Michael; Eliasson, Sigrid,
Kungälv; Eliasson, Stina, Lit; Eriksson, Bernt o Kristina, Lund; Eriksson, Christer, Norrtälje;
Ezelius, Anna-Greta, Västerås; Falkman, Christina, Stockholm; Falkman, Henrik, Stockholm;
Fast, Dag, Stockholm; Fröjmark, Holger, Storvreta; Gränna kyrkl.syför.; Gullmo, Eva, Hel-
singborg; Gunnarsson, Margareta o Rune, Växjö; Helsingborgs kyrkl.samf; Hernqvist, Sven
o Gerd, Helsingborg; Jarl, Ann-Cathrin; Jarl, B., Växjö; Joelsson, Karin, Säter; Johansson, Joa-
kim o Maria, Billdal; Johansson, Stig, Älvsbyn; Jonsson, Brita-Stina o Sven-Erik, Växjö;  Järvsö
kyrkl.syför.; Karlsson, Ulla, Sparreholm; Kimming, Kenneth, Växjö; Körner, Marie, Lund;
Lindberg, Mona Westerlund, Kungsängen; Lindén, Gunilla, Stockholm; Ludvika förs.; Lund-
berg, Ruth, HisingsBacka; Lundgren, Carl-Gustaf, Alingsås; Lundmark, Ingvar, Bräkne-
Hoby; Lundqvist, Elisabet, Nälden; Lönneborg, T., Färjestaden; Lööv, Tommy, Västerås;
Nilsson,  Margaretha, Nyköping; Nilsson, I., Göteborg; Nilsson, Margaretha, Nyköping;
Norin, Stig, Uppsala; Oredsson, Kjell-Arne, Kalmar; Petersson, Christina o Folke, Ramkvilla;
Ränneslövs kyrkl.arb.krets; Sahlin, Elisabeth, Stockholm; Skara pastoratskassa; Stojilkovic,
Birgitta, Åkersberga; Sundström, Gunvor o Karl-Anders, Täby; Viby förs.; Wiking, Eivor,
Täby; Wimmer, Kerstin, Lund; Örtberg, Ulla, Stockholm;

Kollekter och bidrag
Alsike förs.; Alvesta förs.; Bodens kyrkl.samf.; Dalhems förs.; Delsbo kyrkl.missionssyför.;
Döderhults förs.; Farhult-Jonstorps förs.; Filborna förs.; Grevbäcks kyrka; Halla kyrka; Halls-
bergs förs.; Hovmantorps förs.; Jönköpings Sofia förs.; Kalmars Heliga Korsets förs.; Karben-
nings kyrka; Karlskrona o Aspö kyrkl.samf.; Karlskrona-Ronneby kontrakt; Katarina kyrko-
kassa; Kinnekulle förs.; Kisa kyrkl.samf.; Lenhovda o Herråkra församlingar; Lidingö förs.;
Lomma förs.; Ludvika förs.; Mats Bernhold Ortodonti AB; Mora kyrkl.samf.; Möllevången-
Sofielunds förs.; Mönsterås förs.; Oscars förs.; Regna förs.; Rävlanda kyrkl.missionssyför.; S:t
Peters Klosters Öppen gemenskap, Lund; S:t Sigfrids missionssyför., Nybro; Sidensjö förs.;
Sireköpinge kyrka; Skärholmens förs.; Stenberga kyrka; Stenbrohults förs.; Stockholms dom-
kyrkoförs.; Stora Köpinge förs.; Stora Tuna o Torsångs kyrkl.samf.; Teleborgs kyrka-”kvin-
nofrukost”; Trollhättans förs.; Tånnö kyrka; Tävelsås förs.; Vantörs förs.; Vards kyrkl.syför,
Skärplinge; Vimmerby kyrkl.samf.; Voxtorps kyrkl.samf.; Värnamo kyrkl.samf.; Västertälje
förs.; Älgå förs.; Ängelholms förs.; Öckerö förs.; Öjaby förs.; Össeby förs.; Österlens kon -
trakts syföreningsdag;

Hyllningsgåvor till skolan
Vid Ziggy Ljungqvists dop.
Amandas dop: Birgit Ahlström, Skruv.
Torgny Wergers pensionering: Kristina Lindström o Jan-Olof Aggedal, Lund.

Födelsedagsgåvor till skolan
Assar Fjelkman, 80 år: Gunnar Weman, Sigtuna. 
Olof Göranzons 85-årsdopdag: Anders Göranzon; Gunnar Göranzon; Bertil Göranzon.
Jörgen Gustavsson, 60 år: Ursula o Stig Fahréus, Växjö.
Kurt Ljungberg, 80 år: Alva o Sigurd, Cecilia, Katarina, Johan; Tommy Biwefors, Jämjö; Lyckå
förs.; Maria o Anders Johansson, Lyckeby; Sören Persson, Karlskrona; Flymens kyrkl.syför.;
Evy o Arne Petterson, Rödeby; Börje o Stina Mattisson, Lyckeby; Lisbet o Olle, Ingrid o Kjell;
Raili o Olof Brander, Karlskrona; Gun-Britt o Ingemar Persson, Asmundtorp; Ove o Britt-
Louise Brorsson, Trelleborg; Roland Holgersson, Karlskrona; Inger Pettersson, Lyckeby; Liz-
zie o Ove Albinsson, Lyckeby; Ingvor Lööf, Jönköping; Signe, Robert o Karl Engelsberg,
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Årsmöte i Växjö
för  Svenska Jerusalemsföreningens lokalavdelning i Växjö

Söndagen den 10 februari 2008

kl. 11.00 Högmässa i Växjö domkyrka – Ärkebiskop em Gunnar
Weman, 

domprost Jan-Olof Johansson, domkyrkoorganist Thomas Niklasson
och 

ensemble ur Växjö Oratoriekör.

Efter högmässan kyrkkaffe i Församlingshemmet på Nygatan 6 med
medverkan 

av Gunnar Weman som berättar om sina intryck av verksamheten 
på Den Gode Herdens skola i Betlehem.

Årsmöte hålls därefter.

Alla varmt välkomna!

Årsmöte
Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid hålls

Kyndelsmässodagen den 27 januari 2008 
i Adolf Fredriks församling i Stockholm

Kl. 11.00 Högmässa i Adolf Fredriks kyrka, Ärkebiskop 
em Gunnar Weman och kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson.

Därefter kyrkkaffe i Adolf Fredriks församlingshem med föredrag 
om Svenska Jerusalemsföreningen och dess verksamhet idag 

av direktorn Jan-Olof Johansson. 

Efter föredraget hålls Svenska Jerusalemsföreningens årsmöte.

Ingen föranmälan.

Välkommen!

Svenska
Jerusalemsföreningen

önskar
sina läsare
en God Jul

&
ett Gott Nytt År



Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  Bet lehem, 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, 
SJS Office, P.O.Box 251 62, 973 00 Jerusalem, ISRAEL.
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, 193 33 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 ut gi va re för tid skrif ten. 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: kristi-
na.lindstrom@comhem.se
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se
Växjökretsen:
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

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).

Adressändringar och retur till 
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6, 
352 34 VÄXJÖ

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 100 kr.
Postgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330

ISSN 0346-2307

Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10


