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Vad är svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verk-
sam i Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus. 

I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor
från förskola 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.

Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad,
också i Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten. Biskop Jan-Olof
Johansson är ordförande.

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 150 kr/år.

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 flick-

or i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i
upp till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt bro-
ar 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.

Beställ boken om Jerusalemsföreningens historia
Boken Född i Betlehem gavs ut till föreningens 100 årsjubileum år 2000. I år
firar föreningen 111 år. Boken kan beställas genom att 110 kronor sätts in på
pg 2069-3. Ange "jubileumsboken”
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Ordföranden har ordet

Idag, när jag skriver detta, är det exakt
111 år sedan Svenska Jerusalemsförening-
en bildades i sakristian i Storkyrkan i
Stockholm.

Med detta beslut inleddes en verksam-
het som resulterat i ett sjukhus som idag
är regionsjukhus i Betlehem och i en skol-
verksamhet som nu bedrivs i Den Gode
Herdens skola i Betlehem.

Just hemkommen från ett besök där kan jag konstatera att både sjukhus och sko-
la är väl i ordning och att verksamheterna är i full gång. Någon påpekade för mig
vilken entusiasm som strålar om flickorna på skolan. Det håller i sig att skolan ver-
kar vara det bästa de har.

Svenska skolan i Jerusalem, som tvingades stänga 1948, fick betyda mycket för
många barn i Jerusalem under 1900-talets första hälft. Jag har under åren träffat
många som berättat att de gick där och att de fick en mycket god start i livet.

Signe Ekblad var den som satte sin prägel på skolans verksamhet. 1922 kom hon
till Jerusalem. Hon har på senare år uppmärksammats allt mer för sin insats och
nu närmast sker det i en utställning och bok.

Den förre svenske generalkonsuln i Jerusalem Nils Eliasson tog initiativet och
det fullföljs nu av hans efterträdare Axel Wernhoff.  Journalisten, författaren och
fotografen Mia Gröndal är den som står för produktionen tillsammans med flera i
Svenska Jerusalemsföreningen och andra i Jerusalem.

Sent i höst beräknas utställningen och boken vara klara. Den kommer först att
visas i Jerusalem för att sedan flyttas till Sverige och förhoppningsvis kunna visas
i Stockholm i samband med vår årshögtid i januari.

På så sätt håller vi vår historia vid liv och den blir en påminnelse om att trots alla
svårigheter som verksamheten mött under de många åren så har det varit en sådan
kraft i den att den överlevt. Under fem olika regimer har Svenska Jerusalemsför-
eningen verkat och lyckats utveckla sin verksamhet som hela tiden handlat om
utbildning och hälsovård.

Vad som möter nu vet vi inte. Det som händer i Mellanöstern från Tunisien,
Egypten till Syrien och andra arabstater påverkar också de palestinska områdena.
Den försoningsprocess mellan Fatah och Hamas är ett resultat av de folkliga
uttryck som har kommit fram i både Gaza och på Västbanken.

De förestående valen i de palestinska områdena kommer att få stor betydelse
men på vilket sätt återstå att se.

Vår insats är den som varit från Signe Ekblads och andras tid att bidra till en
positiv utveckling genom en utbildning som präglas av dialog och demokrati.

Vid mötet med biskop Munib Younan i Jerusalem nu betonade han återigen att
det som behövs är utbildning och åter utbildning. �

Jan-Olof Johansson, biskop, ordförande
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Hela familjen Jrasi i Betlehem kan inte nog berömma Den gode herdens svenska
skola i Betlehem, där alla kvinnliga medlemmar av familjen antingen varit eller är
elever.

Jag möter Jara av en tillfällighet under en lektion i datorkunskap. Hon håller på
med ett bildbehandlingsprogram och jag blir fascinerad av hennes snabbhet och
färdighet. 

Hej! Jag talar svenska!
Jag sätter mig bredvid henne och möts av ett välklingande 

– ”Hej, jag pratar svenska”.
Fascinerad stannar jag kvar hos henne och undrar varför hon talar svenska
– Jag går ju på en svensk skola så jag har hittat en internetbaserad kurs i sven-

Alla kvinnliga medlemmar av familjen Jrasi går eller har gått på Den Gode Herdens sven-
ska skola och kan inte nog berömma kvalitén. Jara längst till vänster. Foto: LM Adrian.

Palestinsk flicka på Den gode Herdens skola talar svenska

Här är familjen 
som älskar Den gode Herdens skola

Mamma Imam gick där, 16-åriga Jara och hennes 14-åriga syster Dalia
går där. Och deras storasyster tog studenten där för några år sedan.
Hade det varit möjligt hade också deras fyra bröder varit elever där.
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ska. Men jag pratar inte mycket. Min dröm är att komma till Sverige och studera
journalistik, säger hon.

Ett av dessa många möten med elever på Svenska Jerusalemsföreningens skola,
leder till att jag frågar om jag får följa med henne hem och träffa hennes föräldrar.

– Vi får inte ha
mobiltelefoner med
oss, men jag ska be en
lärare ringa och fråga
om det går bra.

Några timmar
senare möter jag henne
när hon ska bege sig
hem tillsammans med
lillasyster Dalia. 

Taxi för 1 kr 
per kilometer
Vi går några hundra
meter och hoppar
sedan in i en sherut, en
minibuss, som står och
väntar tills den blir
full. För 3 shekel (5 kr)
åker vi sedan cirka fem
kilometer och hoppar av strax utanför flyktinglägret Deheisha.

Här bor Jara tillsammans med sina sju syskon i stadsdelen El Khader. Pappa
Ziad är uppvuxen i flyktinglägret. Hans pappa i sin tur blev flykting 1948 och för-
visades från en by i norra Jerusalem. En gång har Ziad varit vid släktens hus som
är konfiskerat och nu bebos av nya människor.

– Innan muren kunde jag åka till Jerusalem ofta. Men nu går det inte längre,
säger Ziad med inte så lite sorg i blicken.

Handlar från Jerusalem via mellanhänder
Ziad är nämligen köpman. Han importerar kött, kyckling och mjöl från Jerusalem
som han säljer i sin butik på affärsgatan i Betlehem. 

Affärerna går bra, vilket gör att han har råd att betala sina åtta barns skolgång.
Men problemet är att han får lita på mellanhänder som väljer ut köttet till honom.
Han får nöja sig med det han får – oftast varor av bra kvalitet.

– Mina kontaktpersoner är pålitliga, säger han. Hela familjens uppehälle beror
på att varorna levereras så att kunderna kan köpa av mig och jag kan betala för
mina barns utbildning.

Viktigt att flickorna får utbildning!
– Inte minst för flickorna är det av stor vikt att de får utbildning. De ska bygga upp
samhället. En flicka utan utbildning har svårt att klara sig i vårt samhälle. Därför
gör min fru och jag allt vi kan för att de ska få den bästa undervisningen, berättar
Ziad.

Jara har lärt sig svenska genom att studera internetkurser på
skolan. Foto: LM Adrian.
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Mamma Imam och systern Dalia kan inte nog lovorda Den gode Herdens svenska skola,
och tackar alla svenskar som möjliggjort för dem båda att studera. Foto: LM Adrian.

Jari under matematiklektion tillsammans med sin lärare. 
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Mamma Imam, kristen från
byn Beit Jala, var själv elev på
skolan på 80-talet:

– Lärarna var fantastiska. Jag
trivdes och vill att mina flickor
också ska gå där. Hade skolan
varit öppen för pojkar hade jag
velat att de också skulle gått där.

Jag frågar vad det är som gör
att Den gode herdens svenska
skola har så gott rykte.

– Hela atmosfären är vänlig.
Eleverna lär sig hyfs, lärarna har
god utbildning och det är en
lugn och säker plats för flickorna
att studera på, säger hon med
inte så lite stolthet i rösten.

Lever ur hand i mun
Familjen lever ur hand i mun,
har inga besparingar, säger pap-
pan, eftersom undervisningen
för de åtta barnen slukar cirka
50 000 kr om året.

– Men barnen är det viktigaste vi har. Vi hoppas alltid på en bättre framtid och
i den framtiden vill vi att våra barn ska vara välutbildade och rustade att ta ansvar,
säger mamma Imam.

Hon studerade själv vid Betlehems universitet, men hoppade av studierna när
hon blev gravid för 25 år sedan. Nu hjälper hon sina barn med läxläsningen, skö-
ter hus och matlagningen och säger sig vara nöjd med sitt liv.

– Hela min familj har emigrerat till USA, men jag vill stanna och jag vill att mina
barn också ska stanna här.

Pappa muslim – mamma kristen
Pappa Ziad är muslim och jag frågar om det är vanligt med blandäktenskap.

– Här i Betlehemsområdet är det ganska vanligt, men i andra delar av den mus-
limska världen är det så att makan måste konvertera till islam. Men Betlehem är
inte som andra muslimska städer.

Sammanlagt bor det cirka 150 000 människor i de tre syskonstäderna Beit Jala,
Betlehem och Beit Sahour. En krympande minoritet är kristna. 

– Många som har möjlighet att emigrera gör det, berättar pappa Ziad och för ut
mig på terrassen och pekar:

– 800 meter åt det hållet går gränsen till Israel, 4 kilometer åt det hållet, 700 meter
åt det hållet och 600 meter åt väster. Fattar du att vi lever som i ett fängelse. Men
vi vill helst inte tänka på gränserna utan istället på det goda liv vi kan leva här,
säger han. �

Lars Micael Adrian

Pappa Ziad är muslim, men skickar gärna sina
barn till en kristen skola.
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I decennier har konflikten mellan israeler och araber kastat en skugga över regio-
nen. För israelerna har det inneburit att leva med rädslan för att deras barn kan bli
sprängda på en buss eller få raketer i sina hem, liksom smärtan av att veta att
andra barn i regionen får lära sig att hata dem. För palestinierna har det inneburit
lidande, förnedring av ockupationen, och att aldrig leva i egen nation. Dessutom
har denna konflikt inneburit en större kostnad i Mellanöstern, eftersom det hin-
drar partnerskap som kan ge ökad säkerhet, välstånd och ökad makt för vanliga
människor.

Min förvaltning har arbetat med parterna och det internationella samfundet i
över två år för att avsluta denna konflikt, men förväntningarna har blivit otill-
fredsställda. Israeliska bosättningar fortsätter. Palestinierna har lämnat samtalen.
Världen ser på en konflikt som har malt i årtionden, och ser ett dödläge. Det finns
faktiskt de som hävdar att med alla de förändringar och den osäkerhet som finns
i regionen, är det helt enkelt inte möjligt att gå framåt.

Jag håller inte med. I en tid när folket i Mellanöstern och Nordafrika kastar av
sig gamla bördor, är drivkraften för en varaktig fred som avslutar konflikten och
löser alla anspråk mer angelägen än någonsin.

Ömsesidiga förpliktelser
För palestinierna kommer varje försök att delegitimera Israel att sluta i ett miss-
lyckande. Symboliska åtgärder för att isolera Israel i FN i september kommer inte

att skapa en självständig stat.
Palestinska ledare kommer
inte att uppnå fred och väl-
stånd om Hamas insisterar
på en väg av terror och avvi-
sande. Och palestinierna

Den 20 maj 2011 höll president Barak Obamas sitt
länge emotsedda tal om fred i Mellanöstern.

Tack vare Stig Norins översättning kan vi nu
publicera detta tal – på svenska – här i tidskriften.

President Obamas tal 
om fred i Mellanöstern

Tänk, när den dag kommer då
Israel tillåter sina medborgare
att lagligen besöka Palestina!
Bilden tagen från den israeliska
sidan vid infarten till Betlehem,
österifrån. Foto: LM Adrian.
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kommer aldrig att kunna förverkli-
ga sitt oberoende genom att förneka
Israels rätt att existera.

När det gäller Israel, är vår vän-
skap djupt rotad i en gemensam his-
toria och gemensamma värdering-
ar. Vårt engagemang för Israels
säkerhet är orubbligt. Och vi kom-
mer att stå mot varje försök att peka
ut Israel för kritik i internationella
fora. Men just på grund av vår vän-
skap, är det viktigt att vi säger san-
ningen: Status quo är ohållbart, och
även Israel måste agera djärvt för
att komma fram till en varaktig
fred.

Världen är trött på ständiga 
processer
Faktum är, ett växande antal pales-
tinier lever väster om Jordanfloden.
Tekniken gör det svårare för Israel
att försvara sig. En region som
genomgår en djupgående förän-
dring kommer att leda till popu-
lism, där miljontals människor - inte
bara några ledare - måste tro att
fred är möjlig. Det internationella
samfundet är trött på en oändlig
process som aldrig ger resultat.
Drömmen om en judisk och demo-
kratisk stat kan inte uppfyllas med permanent ockupation.

I slutändan är det upp till israelerna och palestinierna att vidta åtgärder. Ingen
fred kan läggas på dem, inte heller kan ändlösa dröjsmål få problemet att för-
svinna. Men vad Amerika och det internationella samfundet kan göra är att upp-
riktigt säga vad alla vet: En varaktig fred kommer att innebära två stater för två
folk. Israel som en judisk stat och hemland för det judiska folket, och staten Pales-
tina som hemland för det palestinska folket, varje stat med självbestämmande,
ömsesidigt erkännande och fred.

Ett livskraftigt Palestina – ett säkert Israel!
Så medan kärnfrågorna i konflikten måste förhandlas, är grunden för dessa för-
handlingar klar: Ett livskraftig Palestina, och ett säkert Israel. USA anser att för-
handlingarna bör leda till två stater, med permanenta palestinska gränser med
Israel, Jordanien och Egypten, och permanenta Israeliska gränser till Palestina.
Gränsen mellan Israel och Palestina bör baseras på 1967 års gränser med gemen-
samt överenskomna utväxlingar, så att säkra och erkända gränser kan fastställas

Västbanken befolkas i dag av upp mot en halv
miljon israeler i de på kartan lila-markerade
bosättningarna. Säkerheten för dem och en
sammanhängande palestinsk stat med säkra
gränser är frågor som återstår att lösa.
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för båda staterna. Det palestinska folket måste ha rätt att styra sig själva, och nå sin
potential, i en suverän och sammanhängande stat.

När det gäller säkerhet har varje stat rätt till självförsvar, och Israel måste själv
kunna försvara sig mot alla hot. Förutsättningarna måste också vara starka nog för
att hindra att terrorismen återuppväcks, för att stoppa infiltrationen av vapen samt
för att skapa en effektiv gränssäkerhet. Ett fullständigt och gradvis tillbakadra-
gande av israeliska militära styrkorna bör samordnas med att palestinska säker-
hetsstyrkor tar ansvar i en suverän, icke-militariserad stat. Längden på denna
övergångsperiod måste vara överenskommen, och effektiviteten i säkerhetsar-
rangemangen måste kunna visas.

Respekt för både israeler och palestinier
Dessa principer utgör grunden för förhandlingar. Palestinierna bör få veta sin stats
territoriella konturer; israelerna bör få veta att deras grundläggande säkerhetsin-
tressen kommer att uppfyllas. Jag vet att dessa åtgärder inte ensamma kommer att
lösa denna konflikt. Två påfrestande och känsliga frågor återstår: Jerusalems fram-
tid och de palestinska flyktingarnas öde. Men att nu gå framåt på en grundval av
territorium och säkerhet ger en grund för att lösa dessa två frågor på ett sätt som
är rättvist, och som respekterar både israelers och palestiniers rättigheter och
ambitioner.

Att erkänna att förhandlingarna måste börja med frågorna om territorium och
säkerhet betyder inte att det blir lätt att komma tillbaka till bordet. I synnerhet det
senaste tillkännagivandet av en överenskommelse mellan Fatah och Hamas skapar
djupa och berättigade frågor för Israel - Hur kan man förhandla med en part som
har visat sig ovilliga att erkänna din rätt att existera. Under de närmaste veckorna

Varaktig fred mellan Jerusalem och Betlehem – måtte president Obamas tal få genomslag
i regionen. Bilden tagen från den israeliska sidan vid gränsövergången mot Betlehem,
norrifrån. Foto LM Adrian.
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och månaderna, måste palestinska ledare ge ett trovärdigt svar på den frågan.
Under tiden kommer USA, våra kvartettpartner, och arabstaterna att fortsätta alla
ansträngningar för att komma bortom det nuvarande dödläget.

Blicka framåt!
Jag inser hur svårt detta kommer att bli. Misstänksamhet och fientlighet har förts
vidare i generationer, och har tidvis blivit hårdare. Men jag är övertygad om att
majoriteten av israeler och palestinier hellre blickar framåt än att fastnar i det för-
flutna. Vi ser andan i den israeliska far vars son, som hjälpte till att starta en orga-
nisation som samlade israeler och palestinier som förlorat nära och kära, dödades
av Hamas. Han sa, "jag insåg så småningom att det enda hoppet för framsteg var
att se konflikten i ansiktet." Och vi ser det hos den palestinier som förlorat tre dött-
rar för israeliska granater i Gaza. "Jag har rätt att känna mig arg, sa han. "Så många
människor förväntar sig att jag hatar. Mitt svar till dem är jag inte hatar ... Låt oss
hoppas”, sade han, "... på morgondagen".

Det är det valet som måste göras - inte bara i denna konflikt, men i hela området
– ett val mellan hat och hopp, mellan det förflutnas bojor, och löftet om framtiden.
Det är ett val som måste göras av ledare och av människor, och det är ett val som
kommer att definiera framtiden för en region som tjänstgjort som civilisationens
vagga och en smältdegel för konflikter. 

För alla de utmaningar som ligger framför oss, ser vi många skäl att vara hopp-
fulla. I Egypten ser vi det i ansträngningarna hos de ungdomar som lett protes-
terna. I Syrien ser vi det i modet hos dem som trotsande kulorna skanderade "fred,
fred". I Benghazi, en stad hotade av förstörelse, vi ser det i torget vid domstols-
byggnaden, där människor samlas för att fira de friheter som de aldrig tidigare
hade känt. Överallt i regionen krävs de rättigheter som vi tar för givna, med gläd-
je av dem som bänder upp järnhanden grepp.

Vi amerikaner har också kämpat för frihet
För det amerikanska folket, kan omvälvningen i regionen vara oroande, men de
krafter som driver den är inte obekanta. Vår egen nation bildades genom ett upp-
ror mot ett imperium. Vårt folk utkämpade ett smärtsamt inbördeskrig som ökade
friheten och värdigheten för dem som var förslavade.

Och jag skulle inte stå här i dag om inte tidigare generationer vänt sig till den
moraliska kraften hos icke-våld som ett sätt att fullborda vår union – att organise-
ra, marschera och protestera fredligt tillsammans för att förverkliga de ord som
tillkännagav vår nation: "Vi anser dessa sanningar som självklara, att alla männis-
kor är skapade lika."

Dessa ord måste vägleda vårt svar på den förändring som håller på att förändra
Mellanöstern och Nordafrika - ord som berättar att förtrycket kommer att miss-
lyckas, att tyranner kommer att falla, och att varje man och kvinna är begåvad med
vissa oförytterliga rättigheter. Det kommer inte att bli lätt. Det finns ingen rak lin-
je till framsteg och umbäranden åtföljer alltid en tid av hopp. Men USA grundades
på uppfattningen att människor ska styra sig själva.

Nu kan vi inte tveka att stå rakt vid deras sida som sträcker sig efter sina rättig-
heter, i vetskap om att deras framgång kommer att leda till en värld som är mer
fredlig, mer stabil och mer rättvis." �
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David Nirs sökande efter sanning:

Från fallskärmsjägare till vapenlös 

Jag mötte David Nir första gången för åtta år sedan. 
I en ytterst spänd situation vid en militär vägspärr på Västbanken ser jag något

i ögonvrån. 
Det är David som lugnt tar fram sin

vattenflaska. Med allas ögon på sig går
han förbi ett israeliskt pansarfordon och
dess soldater med riktade automatva-
pen. Vi är alla beordrade att stå stilla vid
vägkanten. David går ändå genom väg-
spärren till den palestinska sidan där en
liten flicka är mycket trött av lång väntan
och törst. Han sträcker fram vattnet till
henne. Hon tar emot vattenflaskan. Han
säger några ord. Ett kort samtal utbyts
innan han återvänder samma väg.

Från fallskärmsjägare till vapenlös
När staten Israel inledde ockupationen
av palestinskt område år 1967 var David
en nyinkallad fallskärmsjägare i den isra-
eliska armén. 

David berättar: 
– Jag överlevde mirakulöst när vårt plan blev nedskjutet av tolv palestinska fri-

hetskämpar som kom över Jordanfloden och omringades och fångades av IDF, det
israeliska försvaret, på en kulle när de var på väg mot Nablus. Det blev deras sis-
ta kamp; de hade ingen chans mot de cirka 200 förföljarna. När jag samma kväll
kom tillbaka till militärbasen och såg de fyra palestinska överlevarna – bakbund-
na, med ögonbindlar, torterade – kände jag att jag var med dem. De kämpade för
sina syskons liv och jag kände intuitivt värme och medlidande med dem.

Doktor i fysik
I takt med att David började söka sanningen i sig själv började också sökandet efter
sanningen om, med Davids ord, ”Israels rasistiska och avhumaniserande attityd gent-
emot araberna – vilket blev något som jag inte ville vara delaktig i”. 

David lämnade armén. Han ville inte längre hålla i ett vapen – med syfte att
döda människor. Han säger att för honom är krig sjukdomssymtom.

Han deltar i två till fyra demonstrationer och fredsmanifestationer varje vecka.
En av veckodagarna går till att vara redaktör för webbtidningen "Occupation
Magazine” (http://www.kibush.co.il/index.asp). 

Den judiske israelen David Nir är doktor i fysik och fredsaktivist. 

Skadad av en ny typ av tårgas
Han är lungskadad efter att förra året ha deltagit i demonstrationer mot ockupa-

David Nir nu doktor i fysik lämnade den
israeliska armen och blev fredsaktivist.
Foto: Susanne Grimheden.
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tionen där en ny förstärkt tårgas använts av den israeliska armén. Hans symtom
bestod i omöjlighet att djupandas, nedsatt energi och konstant trötthet. 

Efter den händelsen har även små doser av tårgas dessutom gett David omedel-
bar inflammation och irritation i huden på huvud och händer. De två läkare han
konsulterade kunde inget göra. David kommenterar: För mellan 18 och 24 månader
sedan lades en ny kemikalie, eller en högre dos av någon av de tidigare tårgaskomponen-
terna, till den ”normala” gasen. Det finns ingen tvekan om att dess effekt ökar med tiden
och den är medicinskt känd för att göra just detta.

På nyårsdagen i år dog en kvinna i sviterna av denna tårgas efter en demonstra-
tion på Västbanken. 

Försoningen

Men vad motiverar David att fortsätta att vara den fredsaktivist han är? Han sva-
rar: 

– Att orsaka någon – en person eller ett djur – att lida på grund av en osund atti-
tyd är fel. Om jag felar mot någon mår jag själv dåligt. Inte bara på grund av den
smärta jag orsakat den andre, men eftersom jag också har korrumperat mitt hjärta
och mitt sinne. Då behöver jag korrigera min motivation och försona mig.

Och han fortsätter: 
– Israel har orsakat lidande alltsedan staten föddes – fördrivit palestinier till

andra länder, av princip skymfat, diskriminerat, underminerat deras ekonomiska

Här vid en av checkpointerna blev David Nir övertygad om det han höll på med var fel.
Foto: Susanne Grimheden.



14 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/11

överlevnadsmöjligheter, förolämpat, stulit, dödat, lemlästat och förnekat dem
deras grundläggande rättigheter – genom att relatera till dem som mindre mänsk-
liga.

Synden
David fortsätter: 

– Jag ser Israels uppförande gentemot palestinierna som en grov moralisk synd.
Den är grundad på begärelse till andras egendom, utnyttjande av billig arbetskraft,
ett förödmjukande för att övertyga mig själv om att jag är en överlägsen varelse
och därför har speciella rättigheter medan den andre kan förnekas vilka grund-
läggande rättigheter som helst.

”Kairos Palestinadokumentet”
Kristna palestinier har sedan ett år genom Kairos Palestinadokumentet (KPD,
www.kairospalestine.ps) officiellt bett om vår bojkott av staten Israel. Den sam-
lade israeliska fredsrörelsen har gjort detsamma i ett helt decennium. Varje israe-
lisk fredsarbetare jag varit i samspråk med om detta har sagt att påverka statens
ekonomi är enda möjligheten för Israel att komma till sans. 

David har läst KPD. Han säger: 
– Jag stödjer KPD till fullo och hoppas innerligt att de uttryckta förväntningarna

ska realiseras så snart som möjligt. Jag hoppas att de judiska israelerna ska öppna
sina hjärtan och sinnen och utifrån egen vilja söka förverkliga rättvisa och jämlik-
het för dem de missbrukat i så många årtionden. �

Susanne Grimheden

David Nirs definition av en fredsaktivist
Att vara fredsaktivist syftar till att
1. opponera mot regeringens politik och på så vis representera andra och posi-

tiva/mänskliga värderingar.
2. hjälpa dem som staten Israel missbrukar, skydda dem från förföljelse och

främja de grundläggande rättigheter som de förnekas. 
3. sträva efter syftet att palestinierna inte ska tappa hopp om mänskligheten

och det goda. När vi går sida vid sida med deras angelägenhet och delar
deras lidandes bördor ger det näring till att allt inte är förlorat vilket mot-
verkar apati.

4. vara ett gott exempel för mina landsmän.

David Nir motiverar sin definition: 
– Handlar jag inte i enlighet med dessa principer skulle jag troligen förlora all
självrespekt och på så vis ge stöd åt förtryckarna. Det är min plikt att vara freds-
aktivist eftersom den grupp jag tillhör skymfar palestinierna. Därför tar jag på
mig ansvar i denna fråga för min grupps skull. 

Susanne Grimheden
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Ny bok:

Fönster mot Gud

På Profeternas gata nummer 58 i västra Jerusalem, granne med det
judiskt ortodoxa Mea Shearim, ligger ”Tabors hus” byggt 1882 av den
tyske arkeologen och byggmästaren Conrad Schick (se förra numret av
denna tidskrift där en utförlig beskrivning finns). 

Huset har av Jerusalemsborna utsetts till Jerusalems vackraste hus. Bakom de näst-
an tre meter höga murarna öppnar sig en spännande arkitektur med prång och
trappor i en trädgård med porlande brunn, citronträd, vinrankor, fikonträd och
granatäpplen. I en liten utbyggnad med egen ingång till höger om ingången från
gatan ligger husets kapell. 

Mot gatan finns ett trippelfönster som skjuter ut över trottoaren, inte helt olikt
absiden i en kyrka. 

Om ikonen i detta Svenska teologiska institutets (STI) kapell har förre direktorn
vid STI Göran Larsson skrivit en på samma gång faktaspäckad och meditativ bok.
Till bokens skönhet bidrar i hög grad Baruch Gians fotografier.

Jesusbarnet i templet
Ikonen eller egentligen en triptyk, då motivet är uppdelat i tre ikondelar, förestäl-
ler hur Jesus vid fyrtio dagars ålder bärs fram i templet av Josef och Maria, hur de
möter Hanna samt hur den gamle Symeon utbrister: ”Ty mina ögon har skådat fräls-
ningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlig-
het åt ditt folk Israel” (Luk 2: 30−32). 

Göran Larsson på gården till Bet Tabor i Jerusalem. Bilden tagen vid prof Svartviks installa -
tion 2009. Foto: LM Adrian.
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Historien om hur författaren tillsammans med en av Sveriges främsta kyrko-
konstnärer Bengt Olof Kälde (f. 1936) valde motiv för kapellets utsmyckning när
den gamla bokstavligen vittrat sönder är en from och spännande historia. 

Göran Larsson driver genom hela boken sin givna och självkara tanke, att den
som vill bli påmind om den kristna trons rötter finner i motivet med Jesusbarnet i

templet en tydlig utgångspunkt. I denna scen
framställs hur den gamle Symeon som står med
barnet i famn, förstår att han befinner sig på trös-
keln till något nytt. Gud håller sitt löfte för Gud
är trofast. 

Tavlornas kupol
Larsson beskriver ikonens symboler och öpp-
nar för läsaren en delvis dold värld. Det man
först ser i ikonen får andra djup och ger ytter-
ligare förståelse för det man ser. Ett exempel
är detaljen med ”Tavlornas kupol” som Käl-
de avbildat i bakgrunden och där två av
kapitälerna är exakt återgivna efter den
kupol som idag står på tempelplatsen norr
om Klippdomen. Visserligen är inte
dagens kupol från Jesu tid, utan uppför-
des under muslimernas erövring under
600-talet, men byggd efter traditionen att
på denna plats förvarades förbundets
tavlor. 

Ett annat exempel är textbandet som
Hanna håller. Det är skrivet på hebreiska som ett

vittnesbörd om den kristna trons djupa rötter i judisk tro och tra-
dition. Vanligen skrivs ikontexter på grekiska eller på ikonmålarens modersmål. 
För den som läser Larssons bok öppnar sig nya skikt av ikonens värld. Ikonen

vars väsen är ett fönster mot Gud, mot evigheten, betraktar även betraktaren. Här
gäller kyrkofadern Basileios den stores (330−379) ord: ”Vad ordet förmedlar genom
örat, visar målningen tigande genom ögat”. Fast ibland behöver betraktaren vägled-
ning, en ögonöppnare för att se det hon inte sett.

Palestinsk biskop invigde
Käldes ikon invigdes på Kyndelsmässodagen 1986 av den palestinske biskopen
Daoud Haddad, biskop för Svenska kyrkans systerkyrka och Jerusalemsförening-
ens samarbetskyrka Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land.
Med att en palestinier invigde en ikon med en judisk Kristus markerades en sam-
hörighet i en Gud som är större än samfunds-, nations- och religionsgränser. Även
om detta handlar Larssons bok Fönster mot Gud.  �

Jan-Olof Aggedal, Lund

Göran Larsson. Fönster mot Gud. Ikonernas budskap i Svenska teologiska institu-
tets kapell i Jerusalem. Arcus, Lund 2011, 128 s.
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Efter ett besök i födelsegrottan i Betlehem måndagen den 2 maj släntrade under-
tecknade över till den katolska S:ta Catharinakyrkan, som ligger vägg i vägg. 

Men vad nu? Kyrkan var nästan full av folk. 
Det kan den ju vara ibland om det pågår ett bröllop, men detta var en vanlig

gudstjänst, en lokal mässa på arabiska en måndagskväll i en nästan fullsatt kyrka
med många unga människor. 

Vi blev minst sagt överväldigade. Vi satte oss på en bänk vid sidan och satt kvar
tills det hela var slut. Sedan frågade vi en av de besökande vad detta var. 

Jungfru Marias månad
Vi fick reda på att det var jungfru Maria som firades hela maj månad. ”Och det blir
bara fler och fler...”. 

Vi gick dit nästa dag också och det var på samma sätt. Det hela inleddes med
rosenkransandakt ledd av en ung kvinna. Var hälsad Maria... ”Assalama alaiki ja
Mariam...”. Och sedan hela mässan som tog en timmes tid. 

Fantastiska ministranter, flickor i 10-årsåldern, hjälpte till vid altaret. En stor
upplevelse. Det hela skall avslutas sista söndagen i maj med en stor procession
genom hela Betlehem.

Hemma igen kan jag läsa på webben att detta Mariafirande i maj månad är en

Mässa i Födelsekyrkan. Foto: LM Adrian.

Gudstjänstupplevelser 
i fulla kyrkor i ett Heligt Land
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allmän katolsk sed med rötter redan på 1200-talet. Syftet den gången lär ha varit
att ersätta världsliga vårfester. Här i Norden verkar vi inte ha kommit så långt med
detta, men i Betlehem, en stad där de kristna blir stadigt färre, var det så fint att få
uppleva detta.

Lika fullt i kyrkan i Jerusalem
På vår hemresedag, söndagen den 9 maj besökte vi den anglikanska S:t George
kyrkan i Jerusalem, i akt och mening att delta i den engelska gudstjänsten kl. 11. 

Men när vi kom dit pågick ännu den arabiska. 
En dam sa till oss ”De drar över tiden, det gör de alltid.” Vi satte oss ner och lyss-

nade till engelska carols på arabiska. 
En härlig lovsång, men var skulle vi sätta oss? Kyrkan var full till sista plats. Vi

blev hänvisade till lösa stolar som stod i ett hörn och satt kvar tills det var slut. 
På den engelska gudstjänsten som därefter följde var det ett 60-tal deltagare,

naturligtvis mest turister och pilgrimer från andra länder. Anglikanerna i det Heli-
ga Landet är ganska ”High Church”. Vi kände oss hemtama med liturgin som
starkt påminde om S:t Ansgar i Uppsala.

Predikan om att Osama borde gripits – inte dödats
Predikan var gripande om än inte så textnära. Den hölls av en troligen gästande
amerikansk präst. Texten var lärjungarnas vandring till Emmaus och utgångsordet
var “Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där
under dessa dagar.” Men gick sedan över till att tala om att USA dödat Osama bin
Laden, och poängen var att denne ogärningsman borde ha gripits och ställt inför
en rättvis domstol, i stället för att saklöst mördas. Hämnden är aldrig rätt väg. Om
USA vill stå för rätt och rättfärdighet borde detta ha manifesterats också här.

En mera textnära predikan hölls söndagen innan i den luterska Erlöserkirche av
den unge arabiske prästen Ashraf K. Tannous. Han talade om Tomas tvivlarens
möte med Jesus: ”Saliga de som inte har sett men ändå tror.” 

Också denna gudstjänst var
välbesökt om än inte till samma
grad som de två tidigare nämnda.

Som vi vet minskar de kristnas
andel av palestinierna för varje år. 

Därför är det så glädjande att se
att de kristna som finns där, ock-
så lever och praktiserar sin tro.
Att stärka den kristna närvaron i
det Heliga Landet är också ett av
de viktiga syftena med Svenska
Jerusalemsföreningens verksam-
het. �

Stig och Christina Norin

Gudstjänst i grottan, platsen för
krubban. Foto: LM Adrian.



Gåvoredovisning 
Minnes- och hyllningsgåvor (23 februari – 12 maj 2011)

Gåvor har skänkts
Till minnet av 
William Johansson, Carl Wilhelm Petri, Peter Stolt, Irene, Kerstin Hanérus, Björn
R:son Schlyter, Ulla Marianne Persson, Gunnar Hägglund, Ingrid Karlsjö, Adriana
Palmgren, Gun-Britt Ericsson, Barbro Nylander, Elsie Anderman, Åke Rydefalk,
Göran Fritzén, Rune Fransson, Gudmar Wahlstedt, Ebba Larsson, Pär Ljungdahl,
Else Nordahl, Ann-Marie Carlsson, Inge Löfström.
Vid födelsedag för
Per-Håkan Ohlsson, 95 år, Anders Wall, 80 år, Karl Axel Andersson, Hans Göran
Boklund, 60 år, Helmer Pettersson, 100 år, Eila Stenvall, 50 år, Sylvia Aronsson, 75
år, Christina Bexell, Angelica Fröjmark, Olle Madeland, 80 år, Nils Modéus, 80 år,
Sven-Olle Svantesson, 90 år, Ulla-Britt Johansson.
Vid biskopsvigning av Jan-Olof Johansson
Vid mottagandet av kyrkoherde Ulla Sjöberg
Vid vigsel mellan Maria o Ståle Seljelid, Christina o Torbjörn Kopperud 
Vid avskedsgudstjänst i Skivarp för
Siv Jonasson.

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 kon-
takt 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Med blicken på volleybollen. På
rasterna spelar flickorna på Den

gode Herdens svenska skola volley-
boll på den stenlagda idrottsytan.

Foto: LM Adrian.



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 representant i Det heliga landet är pastor Kjell Jonasson, e-postadress:
Kjell.Jonasson@svenskakyrkan.se, tel +972-575 583 670. Kontakta gärna honom om du
är på besök i Israel eller på Västbanken!

Adresser i Sverige
Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ordförande, biskop Jan-Olof Johansson, Östrabo, 352 39 VÄXJÖ, 
tel och fax 0470-309 45, ansvarig ut gi va re för tid skrif ten. E-post: sjs@brevet.nu
Sekreterare Lars Aldén tel 0730-62 12 05. Österleden 66 a, 352 42 Växjö 
e-post: lars.alden@swipnet.se
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Stora Tvärgatan 35, 223 52 Lund,
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 070-573 12 23.
Ansvariga för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter:
Barbro och Sven Lenhoff, Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ, tel 0470–393 27, 
e-post: sven.lenhoff@lyckansberg.net
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:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e), 
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58. e-post: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se
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