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Västra muren eller Klagomuren. I år är det 50 år sen ockupation av östra Jerusalem och 
Västbanken ägde rum. Trots att 47 procent av befolkningen i Israel står bakom en tvåstats-
lösning så har fredssamtalen mellan israeler och palestinier helt avstannat.
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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i 
Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus. 

I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för drygt 300 palestinska flickor 
från förskola till studentexamen. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från 
enskilda givare, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.

Föreningen äger också det största regionsjukhuset i Betlehemsområdet, en fastig-
het som hyrs ut till det palestinska hälsovårdsministeriet.

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, är ordförande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Du som 

inte får tidskriften hem till dig men vill ha den, kan meddela jano.johans@gmail.com  
eller sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på bg 401-3330 och ange på 
talongen ”ny medlem”.

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år, eller livslångt  
3 000 kr.

Swish
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den gode Herdens svenska skola 
i Betlehem. Om du har swish, så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. 
Skriv Gåva till skolan!

Autogiro
Du kan bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro. Med Auto giro 
dras varje månad det belopp som Du önskar ge. (Se vidare sid 22 i detta nummer!)

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. Om flickor har varit bänkkamrater i upp till 
tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över religi-
ons- 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.
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Ordföranden har ordet

Besviket Betlehem  
– 1 000 personer arbetade förgäves??
Besvikelsen var stor i 
Betlehem efter president 
Trumps besök, eller 
kanske snarare uteblivna 
besök. Många, oändligt 
många, det talades om 
1 000 personer bara 
från USA, hade varit 
på plats för planeringen 
och genomförandet av 
tvådagarsbesöket. 

I Betlehem hade man gjort sig redo genom att både slutföra gatuprojekt och anläg-
ga trottoarer. Säkerhetstjänsten var rustad och beredd att på allt sätt skydda den 
amerikanske presidenten.

Betlehemsbesöket skulle bestå av två delar. Den ena var att besöka Födelsekyr-
kan med grottan som Jesus föddes i. Den andra var att möta och samtala med den 
palestinske presidenten Abbas.

Kameror och demonstrationer
På Krubbans torg utanför Födelsekyrkan hade TV-bolag från hela världen ställt 
upp sina sändningsbussar och riggat kameror och antenner. Men där fanns också 
i ett hörn ett tält med några flaggor, en bur med en docka föreställande en fånge. 
Det var en demonstration i sympati med de hungerstrejkande palestinska fångarna 
som krävt mer human behandling i de israeliska fängelserna.

Detta verkade vara skälet till att vandringen över Krubbans torg och besöket i 
Födelsekyrkan uteblev. 

Istället for Trump med sina två stora attacksäkra bilar och dessutom ytterligare 
50 bilar och tre helikoptrar, allt medfört från USA, till den palestinske presidentens 
residens på Hebronvägen, en liten bit söder om Den Gode Herdens skola. Besöket 
varade bara en halvtimma.

Men Betlehemsborna är luttrade. De är vana vid att det inte blir som man tänkt 
och de är vana vid att bli förbigångna och ändå försöka se något positivt i det som 
sker. Denna gång konstaterade många att ett antal gatuarbeten äntligen blev klara 
och gatorna fick nymålade markeringar som kanske kan räcka tills någon annan 
betydande person kommer på besök.

Vem är Banksy?
Ett hemligt betydande besök har Betlehem haft sedan flera år. Det är den brittiske 
muralmålaren Banksy som målat världsberömda målningar på muren i Betlehem. 

Foto: Johannes Söderberg.
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Banksy – vem hen nu är – har startat hotellet med världens fulaste utsikt. 
Foto: J-O Johansson.
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Det har han gjort, om det nu är en han och bara en person, i många av världens 
länder.

Det senaste som hänt är att Banksy skapat ett nytt och helt unikt hotell. Där 
bemöts man med den största vänlighet. Där ljuder en självspelande flygel med små 
änglar svävande på väggen med gasmasker. På en vägg är övervakningskameror 
troféerna.

Allt smakfullt gjort och mitt i allt som tilltalar träder ett knivskarpt och tydligt 
budskap fram om dagens situation i Betlehem.

Hotellet ligger vägg i vägg med muren och säger i sin marknadsföring att man 
har ”världens fulaste utsikt”.

Kanske blev den senaste resan jag gjort med blivande kyrkoarbetare från Växjö 
stift särskilt kontrasternas resa. Det kändes så på kvällarna när vi gick igenom vad 
vi varit med om på dagen och hur vi upplevt det och dem som mött oss.

Lite extra krydda blev det när ett par prästkandidater, som gett sig av redan 
klockan halv fyra på morgonen för att vara med då de första bönerna steg upp i 
Den heliga gravens kyrka, blivit rejält utskällda av bedjande men morgonvresiga 
ortodoxa präster. 

Och att sådant kan ske fick hela gruppen uppleva då en Franciskanermunk från 
Italien skulle avbryta oss mitt under det att vi bad Vår Fader eftersom vi dragit 
över något på den tid som var vår i konferensrummet på pilgrimshärbärget (men 
vi har alla våra sidor.)

När får vi dansa tillsammans?
En av de starkaste kontrasterna var nog ändå den som en av deltagarna gav uttryck 
för den sista kvällen. Han hade sett de gnistrande glada ögonen hos israeliska ung-
domar som dansade vid Klagomuren och firade sexdagarskrigets erövring av det 
östra Jerusalem och att muren som delade Jerusalem föll. 

Tidigare på dagen hade han sett tre palestinska flickors gnistrande glada ögon 
när de berättade om sin skola, Den Gode Herdens skola men begränsade av muren 
som inringar Betlehem.

Tänk, fortsatte han, om dessa ungdomar en dag kunde sjunga och dansa i full 
gemenskap med varandra.

Murar, sa fredsarbetaren vid muren i Betlehem, kommer alltid att rivas. Och vi 
kan bo och leva tillsammans! 

Det var nog många som tog med sig bilden av de gnistrande ögonen från Betle-
hemsflickorna och glöden hos den palestinske fredsarbetaren i skuggan av muren 
när resan var slut.

Det är i vilket fall den kontrastrika bild vi i Svenska Jerusalemsföreningen vill 
förmedla. 

Jan-Olof Johansson
Ordf, biskop emeritus



6  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/17

Var porten till Födel sekyrkan för 
trång för Donald Trump? Eller 
kanske inte kommersi ellt intres-
sant… Foto: J-O Johansson.

Mellanöstern efter Trump-resan:

Vad händer nu?
Det är en fråga som flugit i luften sedan Trump blev vald till president i 
USA. Det enkla svaret som de flesta kommentatorerna gett är helt enkelt: 
Vi vet inte. Under valkampanjen gav Trump tydliga besked om ”America 
first”. Resten av världen kommer i andra hand om den alls är relevant. 

Naturligtvis är Trump som affärsman medveten om att USA’s väl och ve inte kan 
vara oberoende av den övriga världen. Men den avgörande frågan är vad som 
utomlands befrämjar USA’s intressen.

Var Obama för mjuk för Mellanöstern?
Här ser vi en avgörande skillnad mellan Obamas och Trumps syn. Obama under-
strök starkt mänsk liga rättigheter och fredsutveckling. Han började sitt presi-
dentskap med att resa omkring i Mel lanöstern i ett försök att avdramatisera den 
starka polarise ringen mellan den muslimska världen och Västvärlden – främst 
USA. Tyvärr kan man inte säga att han lyckades speci ellt bra. Hans mjuka ton föll 
inte i god jord. Terrorismen fick ett helt nytt ansikte genom ISIS under Obamas tid. 
En annan viktig ambition från Obamas sida, som däremot lyckades, var att dra in 

Iran från den uteslutning man 
levt i under decennier.

Trump är en businessman. 
Allt som inte handlar om busi-
ness, såsom mänskliga rät-
tigheter och fredsutveckling, 
kommer i andra hand. De blir 
relevanta enbart om de gagnar 
USA´s ekonomiska intressen. I 
sitt tal till de muslimska ledar-
na talade Trump bl.a. om att 
”we share the same values”. 

Trots att det skar sig i mång-
as öron att Saudi-Arabien och 
USA delar samma värden 
så vill jag påstå att Trump 
uttryckte en sanning. Eko-
nomin först och främst och 
genom ekonomi makt, det är 
de gemensamma värdena. 
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Trump väljer sida
Trump har sedan lång tid djupa affärsrelationer med Saudi-Arabien och Emiraten. 
På grund av bojkotten mot Iran är kontaktnätet dit inte etablerat på samma sätt. 
När nu Trump måste välja mellan Saudi-Arabien och Iran är det inget svårt val. 
De gemensamma värderingarna avgör. Så blir landet, i vars mylla de flesta terro-
risterna vuxit upp en affärspartner som sätter fart på USA’s vapenindustri medan 
Iran som inte ligger bakom ett enda terrordåd i Europa eller USA blir det stora 
terrorhotet.  I stället för att avdramatisera polariseringen valde Trump att förstärka 
polariseringen men skifta fokus till att gälla den laddade maktkampen mellan 
sunni och shi´a islam; Saudi-Arabien och Iran. Det handlade mycket om att söka 
gemensamma intressen genom att fokusera på gemensamma fiender. Denna taktik 
fortsatte under resan till Israel och Palestina.

Viktigt i sammanhanget är också att Trump inte vill utmana Ryssland som inte 
har något större intresse av Saudi-Arabien men däremot har stora strategiska 
intressen i Iran. Trump lämnar över Iran till Rysslands maktsfär.

Var hamnar Israel-Palestina-frågan i det nya läget?
Å ena sidan har USA absolut inget intresse av Palestina. Detta demonstrerades 
tydligt av att Trump inte ens använde den tid som varit planerat till besöket i Betle-
hem och palestiniernas president. Det finns inga ekonomiska vinster att hämta där. 

Med Israel finns det däremot ett omfattande samarbete – inte minst när det gäl-
ler vapenutrustning. Men Trump hamnar att balansera mellan USA’s intressen av 
Saudi-Arabien och Emiraten å ena sidan och Israel å andra sidan. Speciellt där blir 
gemensamma fiender viktiga för att stöda gemensamma intressen. Palestinafrågan 
är endast en fotnot i protokollet.

Stödet till Israel från den amerikanska allmänheten har minskat betydligt under 
tiden Netanyahu varit premiärmininister och öppet utmanat USA’s utrikespolitik. 
Obama var den minst populäre amerikanska presidenten bland den israeliska 
allmänhe ten. Det är inte omöjligt att länderna på arabiska halvön kommer att ställa 
någon form av krav på Trumps politik gentemot Israel. Om det sker har Trump 
utan tvekan en auktoritet att agera på ett sätt som Obama inte hade.

Är det i slutändan ekonomiska avgöranden som kommer att få en förändring 
till stånd i Israel-Palestina frågan? Det är i så fall inte första gången man har för-
sökt med den metoden. Både Rabin och Perez, Israels tidigare premiärministrar, 
såg nödvändigheten av att stärka den palestinska ekonomin för att främja freds-
förhandlingarna.  För ett antal år sedan försökte också Sverige samla företag att 
investera i palestinsk ekonomi för att genom att höja levnadsstandarden förstärka 
palestiniernas roll i förhandlingarna med Israel. Det gick inget vidare. Men Trump 
har definitivt långt starkare muskler.

Spekulationer? Ja, annat är inte möjligt. Jag är övertygad om att det är precis så 
som Trump vill ha det. Om ekonomiska intressen i USA är den avgörande frågan 
så är det strategiskt att inte binda sig alltför mycket med principer; mänskliga 
rättigheter och fredsutveckling. Krig och oro är tyvärr för det mesta ekonomiskt 
lönsamt för den starkare parten.

Var finns motkrafterna? Den frågan står öppen. 
Håkan Sandvik
Präst Mariefred



8  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/17

50 år av ockupation

Reflektioner i ett 50-årigt perspektiv
Någon vecka efter sexdagarskriget 1967 hörde jag som ung student 
en predikan av pastor Lewi Pethrus på Pingströrelsens Nyhemsvecka. 
Medan tältdukarna smattrade i den ljumma försommarvinden talade han 
utifrån Luk. 21:24b om att när hela Jerusalem nu var i judafolkets händer 
så ”var hedningarnas tider fullbordade” och Kristi andra tillkommelse 
stod för dörren. 

Förväntan och fascination var den övergripande känslan och stämningen och det 
snabba krigsförloppet sågs som Guds direkta ingripande. ”Davids seger över 
Goliat”, och Guds frälsningsplan och ”himlaur” hade vridits fram ett stycke till.

Vad jag minns nämndes inget om att ännu en stor flyktingtragedi var på gång 
eller om allt lidande och död som kriget åstadkommit. 

Sammanblandning av det bibliska Israel och staten Israel
Det jag slås av när jag tänker tillbaka är hur man så enkelt och okritiskt kunde se på 
konflikten, bortse från mänskligt lidande och mest intressera sig för hur skeendet 
passade in i ett sätt att tolka Skriften, med sammanblandning av det bibliska Israel 
och staten Israel som tolkningsnyckel.

När jag efter Oktoberkriget 1973 första gången besökte Jerusalem och senare 
deltog och medverkade i folkbildningsarbete om Mellanöstern-konflikten med stu-
dieresor i regionen, så växte insikten om tragedin i konflikten och engagemanget i 
möten med människor som kämpade för fred och rättvisa.  

Svenska kyrkan fanns då på plats med Lutherhjälpens stöd för palestinska 
flyktingar (efter 1948), Individuell Människohjälps (IM) pionjärarbete för barn och 
ungdomar med särskilda behov, Svenska Teologiska Institutets dialogverksamhet 
med judendomen (1951) och Svenska Jerusalemsföreningen med Den Gode Her-
dens skola och sjukhuset i Betlehem.

Efter 50 år fortsätter bosättarpolitiken
50 år har gått och Israel fortsätter en alltmer hårdför och till synes oåterkallelig ock-

upation med utökade bosättningar på Västbanken motive-
rad av ett säkerhetstänkande, som minskar möjligheterna till 
en hållbar fred och framtid för både israeler och palestinier. 

Trots att 47 procent av befolkningen i Israel står bakom 
en tvåstatslösning så har fredssamtalen mellan israeler och 
palestinier helt avstannat. 

Område A på Västbanken är under palestinsk kontroll, område B 
under palestinsk civil kontroll men säkerhetskontrollen delas av 
Israel och den Palestinska myndigheten. Område C kontrolleras 
helt av den israeliska armén.
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Nyligen demonstrerade över 15000 människor i Tel Aviv mot detta, men många 
tror att ”de- facto enstatslösningen” med två helt olika levnadsvillkor för bosättare 
och palestinier på Västbanken kommer att fortsätta med risk för annektering av 
C-området (se Osloavtalet) som utgör 60 procent av de 22 procent av det historiska 
palestinska mandatområdet, som enligt Osloavtalet skulle bli den självständiga 
staten Palestina. 

”Fascinationen” har nog förbytts i växande oro över utvecklingen inte bara mel-
lan israeler och palestinier, utan också över fortsatt intern oenighet mellan palesti-
nier och regionen i stort. 

Över tiden har medvetenheten och kunskapen om konfliktorsakerna och 
religionens roll ökat, inte minst genom olika mötesplatser, studie-och folkbild-
ningsinsatser. Men fortfarande begränsar sig många grupper och besökare till att 
besöka endast heliga platser och vandra ”i Jesu fotspår”. Genom att avstå från att 
intressera sig för lokala människor, kristna, muslimer och judar går de miste om 
berikande möten, fördjupade kontakter och analys av läget.

Möt blicken i den andre – och förstå att det är din syster
Den israeliske poeten Yehuda Amichai har i en dikt beskrivit hur han en dag satte 
sig ned vid trappan intill Citadellet vid Jaffaporten i Jerusalem med två tunga 
bärkassar.        

Intill stod en grupp turister med sin guide och Amichai blev helt ofrivilligt en 
markör för dem. ” Ni ser mannen där med bärkassarna? Precis till vänster om hans 
huvud finns ett valv från romartiden. Men nu rör han på sig...” 

”Jag sa mig själv”, skriver Amichai, ”försoning och fred kommer att ske först 
när guiden säger: ’Det där valvet från den romerska tiden... är inte så intressant, 
men strax intill, en bit nedanför till vänster, sitter en man som har köpt frukt och 
grönsaker till sin familj.’”

En gammal midrash berättar om en rabbin som frågade sina lärjungar hur man 
kan veta när natten är över och morgonen grytt? 

”Är det när man i det svaga ljusdunklet kan skilja ett får från en hund - eller ett 
olivträd från ett fikonträd?” 

” Nej,” svarade rabbinen, ”det är när du möter blicken i vilken annan mans eller 
kvinnas ansikte som helst och förstår att det är din broder och  din syster. Då först 
är natten över och morgonen har grytt...”

Tappas detta bort för aldrig så intressanta historiska eller bibliska anspråk ”med 
valv och sirliga ornament” så kommer freden för två folk och tre religioner att 
vänta på sig i fredens stad Jerusalem.  

Kjell Jonasson

Västbanken är sedan Osloavtalet 1993 uppdelad i vad som kallas A, B och 
C-områden. Område A är under palestinsk kontroll, område B under pales-
tinsk civil kontroll men säkerhetskontrollen delas av Israel och den Palestin-
ska myndigheten. Område C kontrolleras helt av den israeliska armén och 
utgör 60 procent av Västbankens totala territorium.
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Kommunalval i Palestina. 
I Betlehem är det lugnt denna lördag. Många affärer är stängda, men 
utanför en lokal nära Födelsekyrkan ringlar en kö. Palestina håller val för 
första gången sedan 2012. Ett demokratiskt framsteg eller ett spel för gal-
lerierna? 

Valet, som ägde rum den 13 maj, ett kommunval där 145 lokala råd skall väljas, 
bojkottas av stora delar av det politiska etablissemanget, varken Hamas eller PFLP 
deltar till exempel. I realiteten blir det alltså närmast ett slags enpartival där främst 
Fathas representanter ställer upp. 

Det svarta bläcket visar att mannen röstat. Foto: Anna Hjälm.
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Samtidigt äger långt ifrån alla palestinier rätt att delta i valet. Inga val hålls i 
Gaza, där Hamas inte tillerkänner valet, som utlysts av PA, någon legitimitet. 

Inte heller i Östra Jerusalem röstar man denna dag, Israel tillåter inte val i annek-
terade palestinska Jerusalem. 

16 procent kan rösta
Vidare är palestinier boende i flyktingläger på Västbanken exkluderade från 
dagens val. Enligt palestinsk lag har de rösträtt endast i nationella val. När man 
adderar siffrorna betyder det att av Palestinas befolkning på 4,8 miljoner hade ca 
16 % rätt att rösta.  

I den internationella pressen beskrivs valet som relativt oviktigt – resultaten som 
förvisso kan komma att påverka det lokala men väntas inte berätta särskilt mycket 
om det politiska landskapet i Palestina då så få partier finns representerade och så 
många röstberättigade är exkluderade. 

Tidigare under veckan hölls däremot studentkårsval på Bir Zeit universitetet 
nära Ramallah och resultaten därifrån anses vara en bättre värdemätare för hur de 
politiska strömningarna går. 

I det valet vann Al-Wafaa Islamic Bloc, ett parti med nära relationer till Hamas. 
Resultatet tolkas som att Hamas, i strid med vad som ofta sägs i palestinska nyhets-
media, inte tycks ha förlorat inflytande och popularitet på Västbanken. 

De unga i Betlehem verkar heller inte hysa någon tilltro till det politiska systemet 
och bryr sig inte om dagens val. En ung man på Dar al Kalima college skrattar åt 
mig när jag ställer frågan om han röstat. 

– Nej, säger han, varför skulle jag? Jag röstar inte för politikerna gör ingenting. 
De pratar om förändring men egentligen vill de bara ha pengarna. 

En plikt att rösta
I en annan del av Betlehem, på Wi’am Conflict Resolution Center, visar en med-
arbetare stolt upp sitt bläckfärgade finger och berättar att han just varit och röstat. 
Från hans perspektiv är det en plikt, ett sätt att visa att Palestina är en demokrati. 

Men även bland dem som röstar finns tveksamhet. En skolchef jag möter, som 
helst inte vill nämnas vid namn, menar att det är viktigt att rösta, men att utfallet 
är ointressant eftersom det på grund av den dåliga spridningen på kandidaterna 
inte reflekterar folkets egentliga vilja. 

Demokratiskt underskott
Det demokratiska underskottet i Palestina kan beskrivas som omfattande. Senaste 
gången Västbanken och Gaza höll gemensamma lokala val var 2006. Presidenten 
Mahmoud Abbas presidentmandat gick ut 2009. Inga val har hållits sedan 2012. 

I Betlehem råder lugnet denna dag. Inga flaggor viftar, valaffischerna är få. Ett 
par män i brandgula tröjor håller upp en banderoll med två kandidater. De ser 
glada ut. Förutsättningarna känns inte optimala, men kanske kan dagens val bli ett 
omtag för det politiska livet i Palestina, en nystart för demokratin? 

Anna Hjälm
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Nahed Larna, tidigare elev på Den Gode Herdens skola:

Det känns som att det här landet är  
världens centrum
I ett vackert stenhus nära checkpoint 300 i Betlehem bor Nahed Lama. 
Hemmet är smakfullt och personligt inrett, det enda som stör harmonin 
är utsikten från terrassen. Där reser sig den 8 meter höga separationsmu-
ren som stänger in staden och ständigt påminner om ockupationen och 
den begränsade rörelsefriheten. 

– Jag kan tycka synd om israelerna. När jag ser muren känner jag 
deras rädsla, men jag vill försöka förstå, säger Nahed.  

Hon är vacker, med en slank och smidig kropp, och jag blir förvånad att hon är 
över 50 och har fyra barn mellan 25 och 31 år. 

Men hon gifte sig 
redan som 18-åring och 
bildade familj efter att 
ha tagit studenten vid 
Den Gode Herdens sko-
la.

Jag kan ana en liten 
sorg i rösten över att det 
inte fanns tid till uni-
versitetsstudier. Men 
Nahed fann sin egen 
bana när barnen blev 
större och utbildade sig 
till instruktör i yoga, rei-
ki och företagsadminis-
tration, delvis i USA där 
familjen bott i perioder. 

I drygt tio år arbeta-
de hon som yogalärare. 
Hon säger att yogan 
betytt mycket för att hit-

Nahed har blivit vegan och 
startat en cateringverk-
samhet med vegetarisk och 
vegansk mat. 
Foto: U-S Rask.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/17 13

ta ett lugn och ett förhållningssätt till livet i Betlehem. Hon ser det som en uppgift 
att dela med sig av detta till andra, i kurser för både unga och gamla. 

– Yogan gör att människor blir mer medvetna om sin kropp och sina känslor. 
Den har inte bara en fysisk utan också en mental effekt och skapar ett inre lugn. 
Vi kan ju känna vrede och frustration över situationen här, men jag märker att jag 
inte blir lika arg längre.  

Antalet kristna sjunker i Betlehem
Många emigrerar från Palestina och inte minst har antalet kristna i Betlehem mins-
kat radikalt de senaste tjugo åren. Av Naheds egen familj med fem syskon, som 
tillhör en ortodox släkt, är det bara hon och en syster som bor kvar i Betlehem. 

– Själv känner jag det som en kallelse att stanna kvar, jag behövs här i mitt land 
bland mitt folk. Jag hoppas kunna bidra till att förändra och påverka. Här känner 
jag mig hemma, jag är som en fisk på land när jag är någon annanstans, säger 
Nahed. 

Hon talar mycket om att hitta ett förhållningssätt till livet i Betlehem. 
– Det måste man, annars blir man sjuk. Många här är så vilsna och får psykiska 

problem. De kommer sig inte för med något på grund av osäkerheten om framti-
den. Men livet måste fortsätta. Vi kan inte ge upp våra planer. 

– Vi behöver inge hopp hos de unga så att de stannar kvar, även om det är svårt 
att hitta arbete. Min dotter, som arbetat för FN, vill inte heller stanna men jag för-
söker få henne att stanna ett år till …  

– Jag älskar folket här med alla deras olikheter. Även om det är svårt att leva här 
så är det många som växer som människor. Känslomässigt och mentalt. Det hand-
lar om att uppskatta det du har och inte fokusera på vad du inte har. Gud har gett 
mig mycket, jag är lyckligt lottad. 

Naheds man driver ett företag med souvenirbutiker, men affärerna går inte lika 
bra längre. 

– Turister handlar inte så mycket, de är inte så religiösa längre och religiösa sou-
venirer säljer dåligt, konstaterar hon. 

Jag vill försöka förstå
Vi går ut på terrassen utanför vardagsrummet, där den höga muren nu skymmer 
utsikten över de böljande gröna kullarna kring Betlehem. Nahed och hennes gran-
nar glömmer aldrig när den restes, och hur snabbt det gick. 

– Innan muren fanns åkte vi in till Jerusalem och gjorde saker. Även då förekom 
mycket trakasserier och provokationer. Nu påminns vi varje minut om situationen 
här, vi har ingen rörelsefrihet. Men när jag ser muren tycker jag faktiskt synd om 
israelerna. Jag känner deras rädsla. Och jag tänker att de också är människor med 
känslor och problem. Judarna blev utstötta av världen och de tog vårt land, men 
jag vill försöka förstå. 

Nahed återkommer till yoga och en hälsosam livsstil som förenande faktorer, 
hon har många vänner bland alternativt tänkande israeler som vill leva i fred och 
samförstånd. Själv har hon blivit vegan efter att tidigare ha varit vegetarian, och 
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startat en cateringverksamhet med vegetarisk och vegansk mat. En hälsosam livs-
stil på alla plan är något hon gärna vill dela med sig av till så många som möjligt. 

– Det är en utmaning att leva här med ett annorlunda tänkesätt, men man växer 
i det! Jag tror att det kan påverka andra, även om det tar tid. Det här är ett sätt för 
mig att tjäna mitt folk. Min dröm är att de skall få rörelsefrihet, åsiktsfrihet, fred … 
Mer medvetenhet om hur vi kan skapa fred. Maktspel och konkurrens gör männ-
iskor omänskliga. 

– Det känns som att det här landet är världens centrum, konstaterar Nahed och 
ler.  

Ulla-Stina Rask

Jag vill försöka förstå hur israeler tänker som bygger murar och stänger in oss. 
Foto: U-S Rask.
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Kåseri:

Att dricka te och minnas Jungfru Maria 
I Jerusalems gränder och på landsbygden utanför Nablus, på frukostmöten 
och kyrkkaffen, hos följeslagare och muslimska vänner bjuds det på te. 
Ofta serverat med färsk mynta, chai nana, men minst lika ofta med salvia, 
miriamiya. 

Åtskilliga koppar te har jag druckit så, men inte förrän helt nyligen har 
jag fått höra historien kring denna speciella ört. 

Namnet miriamiya syftar på Jungfru Maria, kallad Miriam på arabiska, 
och många verkar berättelserna vara om varför växten fått sitt namn. Den 
mest spridda legenden berättar om när den heliga familjen flydde till 
Egypten för att komma undan Herodes. I en kritisk situation, när Herodes 
män kom nära och Miriam 
försökte gömma sig, fick 
hon hjälp av salviaplan-
tan som snabbt blommade 
och dolde familjen för för-
följarna. Miriam, full av 
tacksamhet, välsignade 
plantan och lovade att den 
alltid skulle hedras för sitt 
hjältedåd. 

I Betlehem fick jag nyli-
gen höra en annan förkla-
ring till hur miriamiya fått 
sitt namn. Där berättades 
om en kvinna i staden vars 
son var mycket sjuk. I en 
dröm kom Jungfru Maria 
till henne och gav rådet att 
låta sonen dricka avkok på 
miriamiya. Kvinnan gjorde 
förstås som Jungfrun sade 
och sonen blev helad. Salvian fick efter den händelsen bära Jungfru Marias 
namn.  

De helande effekterna är ofta omvittnade i Palestina, och än idag får man 
ofta rådet att dricka chai miriamiya mot magont eller svaghet. Örten sägs 
också skydda mot ”onda ögat”, används för god lycka under förlossningar 
och för att dämpa feber – de traditionella användningsområdena verkar 
vara många. 

Hos tehandlaren Samir i Betlehem serveras temuggen full av kryddor 
– färsk ingefära, kanelstång, mynta, citron och miriamiya. Han kallar det 
medicin och det är lätt att hålla med. Miriamiya, välsignade ört.  

Anna Hjälm

Chai Miriamiya – som det serveras hos Samir i 
Betlehem.



16  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/17

Aldrig i vår livstid har Jesu grav 
strålat så som nu
Är Gravkyrkan i Jerusalem en av världens farligaste byggnader? Riskerar 
den att kollapsa och implodera över bedjande pilgrimer? 

Ja, så illa kan det vara, om man får tro den grekiske professorn Antonia Moro-
poulou som med sitt team från Nationella tekniska universitetet i Athén (kun-
skapscentret för kulturarvsskydd) nyligen genomfört en historisk renovering av 
det kioskliknade kapell som rymmer Jesu grav. Gravkyrkan är ett stort byggnads-
komplex, som förutom Jesu grav bland annat rymmer Golgota och en rad grottor 
och tunnlar. Det är detta grott- och tunnelsystem som gör att Gravkyrkan vilar på 
instabil grund. Om inte ytterligare omfattande restaureringsarbeten kommer till 
stånd de närmaste åren varnar Antonia Moropoulou för en tragedi. I rapporten 
över nu avslutat arbete skräder hon inte orden: 

”När det går fel kommer det inte att vara en långsam process, den kommer att 
vara katastrofal.” 

Besöksförbud i Jesu grav
De israeliska myndigheterna har vid flera tillfällen de senaste åren ifrågasatt säker-
heten i Gravkyrkan och även hotat med att stänga den för besökare om inget görs 
för att förbättra säkerheten. 

Redan på 1990-talet hörde jag Jerusalems dåvarande borgmästare Teddy Kol-
lek säga att han inte ville se några dödsfall på platsen för Jesu död, platsen där de 
kristna menar att Jesus uppstod. 

Detta har lett till en rad förbättringar, nödutgångar har öppnats, brandposter har 
placerats ut, toaletter med sjukrum och evakueringsrum har byggts. Nu senast har 
självaste Jesu grav restaurerats till en kostnad av 3,5 miljoner US-dollar. 

Det är en historisk renovering. För första gången på sjuttio år har de kyrkor som 
genom historien bevakat sina revir och ibland gått till handgripligheter mot varan-
dra efter intensiva förhandlingar under år 2015 slutit ett avtal om att tillsammans 
bejaka och genomföra nödvändiga reparationer. 

Att man äntligen kom överens är till stor del Pierbattista Pizzaballas förtjänst. 
Franciskanen Pizzaballa har under många år varit costodor för de heliga platserna. 
Han har ett rykte om sig att vara diplomatisk. Kanske är det även denna egenskap 
som gjort att han numera är katolsk ärkebiskop i Jerusalem med uppdrag att dels 
försöka förbättra relationerna mellan franciskanerna och det katolska patriarkatet, 
dels försöka förbättra relationerna mellan de olika konfessionerna i Gravkyrkan.

Men vad är en överenskommelse värd om ekonomiska medel fattas. Finansie-
ringen var länge ett bekymmer innan tre huvudsponsorer trädde in på arenan: 
Greece Aegean Airlines, the Word Monuments Found in New York och Kung 
Abdullah II av Jordanien. 

Renoveringen
År 1808 uppstod en brand i Gravkyrkan och kupolen i Rotundan rasade ner och 
förstörde Jesus gravkapell. 
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Han har uppstått. Han är inte här. Marmorrelief från Jesu grav. Foto: J-O Aggedal.
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Interiören i kapellet med marmordekorationer från restaureringen år 1555 klara-
de sig nästan helt intakt. Återuppbyggnaden av exteriören runt Jesu grav byggdes 
år 1810 av den grekiske arkitekten Niko Komnenos och förstärktes år 1947 med en 
bur av järnbalkar för att hålla väggarna på plats. 

Detta var ett krav från den brittiska regimen då de tre kyrkorna (grekisk-
ortodoxa, katoliker och armenier) som ansvarar för kapellet inte hade reparerat 
skadorna från en jordbävning på 1920-talet. Nu har man plockat isär kapellet sten 
för sten, planka för planka och byggt upp det igen, sten för sten, planka för planka. 
Även inne i kapellet har man restaurerat, inte endast för säkerhetens skull utan 
för skönhetens skull. Med stor noggrannhet har konservatorerna avlägsnat ”smuts 
från miljoner” pilgrimers besök och inte minst sot från oräkneliga ljus. Aldrig i vår 
livstid har Jesu grav strålat så som nu. 

Jesu grav öppnades i 60 timmar
För första gången sedan år 1555 har forskare fått tillstånd att öppna graven, vilket 
skedde den 26 oktober 2016, då arkeologerna försiktigt avlägsnade den marmor-
platta som täcker platsen över Jesu grav. Under plattan fann arkeologerna ett tjockt 
lager med fyllnadsmaterial, ytterligare en marmorplatta med ett kors, sannolikt 
från korsfarartiden, och längst ner kunde man se berggrunden i grottan som enligt 
traditionen är Jesu grav. 

Prover har tagits på berggrunden och en första analys visar på parfym och olja. 
Genom modern markradar konstaterades att gravgrottans ursprungliga väggar är 
1,8 meter på höjden, en stor del under nuvarande marknivå och en del över. 

Sextio timmar hade arkeologerna på sig. Endast en handfull präster, forskare och 
ingenjörer fick se ner i graven innan den förslöts igen. 

Det var en tagen Antonia Moropoulou som vid pressträffen sammanfattade den 

Den renoverade ingången till Jesu grav. Foto: J-O Aggedal.
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historiska händelsen: ”Det är en stor välsignelse och en stor utmaning. Vi såg en 
uttrycksfull grav, vi såg den med hjärta och hjärna när vi öppnade graven. Ett his-
toriskt ögonblick. Ingen nu levande har sett detta tidigare. Troligen kommer alla nu 
levande på vår planet vara döda nästa gång som graven öppnas.”

Invigningen
Vid öppningsceremonin av Jesu grav onsdagen den 22 mars 2017 framhöll den gre-
kisk-ortodoxe patriarken Theophilus III att ”renoveringen inte endast är en gåva 
till Det Heliga Landet utan en gåva till hela världen. Enheten mellan kyrkorna som 
vi har visat med denna renovering kommer att vara en inspiration för männ iskor 
från olika kyrkor och från olika delar av världen i en tid av förvirring”. 

Närvarande vid öppningsceremonin var förutom Teophilus III, nuvarande  
cus todor i Det Heliga Landet franciskanen Francesco Palton, H. B. Nourhag 
Manougian, armenisk patriark, samt den katolske ärkebiskopen Pizzaballa.

När jag besökte Gravkyrkan i julas var helgedomen fortfarande en byggarbets-
plats med byggnadsställningar och tillfälliga väggar, vilket gjorde kyrkan lite 
mer trång än vanligt. Vi pilgrimer fick tillträde till det allra heligaste under några 
timmar varje dag innan den tvärvetenskapliga renoveringsgruppen på femtio 
personer inledde nattens arbete. Mindre kapell och gallerierna fungerade som 
laboratorier och verkstäder. Inte endast själva gravkapellet är under renovering. 
Vi kan se fram emot att fresker, marmor och konstverk rengörs och konserveras. 
Vackert blir det. Man kan bara med professor Antonia Moropoulou stämma in i att 
renoveringen blev möjlig i precis rätt ögonblick. 

Jan-Olof Aggedal, Lund

Sedan 1555 har inte Gravkyrkan renoverats så omfattande och inte graven öppnats förrän 
nu. Foto: J-O Aggedal
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Vems stad är Jerusalem?
Vem har egentligen rätt att bo i Jerusalem? En person från Ryssland, 
Amerika eller Nya Zeeland, vars mormor var judisk – och som fått lust 
att flytta till Israel? En palestinier född och uppvuxen i Jerusalem, som 
varit borta från sin stad några år?  

Enligt nuvarande israelisk lag har varje jude, var som helst i världen, rätt att 
immigrera till Israel och få fullt medborgarskap. En del av de nyanlända hamnar 
också i olagliga bosättningar på ockuperad palestinsk mark, där de belönas med 
ekonomiska förmåner av den israeliska regimen. En judisk israel i Jerusalem kan 
också lämna landet för kortare eller längre tid, och sedan återkomma utan att för-
lora några rättigheter.

Samtidigt har de palestinier som fördrevs i samband med Israels bildande 1948, 
berövats alla möjligheter att återvända. Och de palestinier som är födda och upp-
vuxna i Jerusalem, i familjer som bott i generationer i staden, har bara "uppehålls-

Bosättningarna breder ut sig på palestinsk mark. Foto: LM Adrian.
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tillstånd" som när som helst kan dras in – bland annat om man stannar borta från 
staden för länge för studier och annat. 

Hittills har omkring 14 000 palestinier på detta sätt förlorat sin rätt att bo i sin 
egen stad.

Judifieringen av östra Jerusalem fortsätter
Enligt FN:s delningsplan för Palestina 1947 skulle Jerusalem – centrum och helig 
stad för de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam – ställas under 
internationell övervakning. 

Senare FN-resolutioner har fastslagit att Jerusalem skall vara huvudstad för både 
Israel och Palestina. 

Samtidigt har Israel förklarat Jerusalem för sin ”odelbara huvudstad för evigt”, 
och genomför en mycket målmedveten politik att judifiera den östra, palestinska, 
delen av staden – något som sker med hjälp av konfiskering av palestinsk egen-
dom, förstörelse av hus och icke-judiskt kulturarv och, således, indragna tillstånd 
för palestinier att vistas i staden.

Kanske följdriktigt har också Israels mycket prestigefyllda ”Pris för livslång 
gärning” i år tilldelats bosättaren och aktivisten David Be´eri för hans insatser att 
åstadkomma en judisk majoritet i Jerusalem. 

Be´eri, som 2010 gjorde sig känd genom att med sin bil köra över och skada två 
stenkastande palestinska ungdomar, har av utbildningsminister Naftali Bennett 
hyllats som ”en av de främsta byggarna av Jerusalem i modern tid”, och priset 
kommer när Israel i år firar 50-årsjubiléet av sin erövring av staden.

Be´eris organisation, Ir David (Davids stad), har på olika sätt, som att leta fram 
gamla dokument för att "bevisa" judiskt ägande av viss egendom, tillskansat sig 
palestinska hem och drivit invånarna på flykten. Marken har sedan, i samarbete 
med Judiska Nationalfonden – som aldrig hyr ut till andra än judar - hyrts ut till 
bosättare. 

En nationalpark strax söder om Gamla staden har rustats upp till monument 
över judisk närvaro och kultur.

Så, vem tillhör Jerusalem? 
Vad händer när den här processen är fullbordad? En fråga som borde oroa vår 

kulturminister och, inte minst, kristna trosutövare i vårt land, som nu riskerar att se 
det kristna kulturarvet undan för undan trängas bort i Det Heliga Landet. 

Men bryr man sig – egentligen? 
Gunnar Olofsson

gunnaroson@gmail.com

Jerusalemsföreningens sjukhus
Den som vill läsa om Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem fin-
ner intressant information på internet, nämligen Betlehemsdoktorn. Maria 
Ribbings hemsida om Jerusalemsföreningens förste läkare, Gustaf Ribbing. 
http://betlehemsdoktorn.se/
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet 
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1)  Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
 2)  Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
 3)  Fyll i talongen och skicka den i brev till  

Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö

		JA, jag vill bli regelbunden givare via autogiro! Därmed blir jag också medlem i 
Svenska Jerusalemsföreningen och får föreningens tidskrift 4 ggr/år.

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och bejakar dem med min underskrift. 
Jag vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad:

*  Den Gode Herdens skola .................................................................................  kr

*  Mitt fadderbarn .......................................................................................................  kr 

*  Föreningens allmänna verksamhet .........................................................  kr

*  Summa ............................................................................................................................  kr/månad

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

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

Postnummer.......................................................  Postort  ................................................................................................................

Tel ...............................................................................  E-postadress .....................................................................................................

Min bank .......................................................................................................................................................................................................

Clearingnummer .............................................  Bank-/personkonto ....................................................................................

Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000.  
Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna.

Mitt personnummer (Krav från Plusgirot och Bankgirocentralen)...........................................................................

Ort, datum och underskrift ...........................................................................................................................................................



a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalems-
föreningen får göra uttag från angivet 
bankkonto för överföring av min gåva 
via autogiro. Redovisning av uttagen får 
jag på mina kontoutdrag från banken. 
Medgivandet gäller också vid byte av 
kontonummer och bank. 
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på 
kontot för att överföringen ska kunna 
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).

c) BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna 
att mitt konto kan användas för autogiro.
d) STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom 
att kontakta Svenska Jerusalemsfören-
ingen senast två vardagar före förfal-
lodagen.
e) ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag 
vill återkalla medgivandet, gör jag det 
genom att kontakta banken eller Svenska 
Jerusalemsföreningen. Medgivandet upp-
hör senast fem dagar efter att banken/

Svenska Jerusalemsföreningen har fått 
min återkallelse.
f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESS-
UPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att 
sköta autogirorutinen för bankens räk-
ning. Jag medger därför att uppgifter ur 
bankens register om kontots adress får 
samarbetas med Bankgirocentralens till 
ett register för detta ändamål.

Vid frågor: kontakta Svenska Jerusa-
lemsföreningens sekr Lars Aldén,  
0730-62 12 05, lars.ot.alden@gmail.com

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

Ja, jag vill bli fadder:

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

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

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

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen 
1 september 2016–30 april 2017
jämfört med motsvarande period 2015–2016

30/4 2017 30/4 2016
Medlemsgåvor 55 600 46 300
Faddergåvor 218 362 203 100
Gåvor till skolan 777 646 525 361
Skolan, minnesgåvor 37 440 132 520
Skolan, födelsegåvor 41 106 14 450
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 3 550 80 650
Övriga gåvor 39 000 29 000
Kollekter 1 383 153 1 381 996
Summa: 2 555 857 2 413 377

Till minne av: 
Margit Nyqvist, Ruth Markgren, Maj-Britt Karlsson, Erik Långström, Britta van 
Zijl, Lars-Erik Johansson, Rolf Pettersson, Sten Kamperin, Herbert Glans, Margot 
Maerker, Mailice Wifstrand, Gulli Willborg, Katarina Nilsson, Francis Stenlund, 
Karl-Erik Lindgren, Margit Andersson, Gunilla Lenhammar, Sven Kempe, Calla 
Holmberg, Britta Lundén, Inga Bengtzon.

På födelsedag för: 
Göran Elnegård, Sven Lenhoff, Evert Jansson, Kerstin Kedvall, Lisbeth Svensson, 
Christer Eriksson, Majken Karlsson, L-O Armgard, Gunnel Diab, Alf Johansson, 
Christopher Meakin, Helena Thelin, Moder Katarina, Kjell Jonasson. 



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 Solveig Hanna: 
Solveig Hanna, mobiltel: +972 537 68 90 10, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981. 
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige
Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf) Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö, 
mobil 070-541 58 57, e-post: jano.johans@gmail.com
Sekreterare Lars Aldén, Österleden 66 A, 352 42 Växjö, tel 0730-62 12 05,  
e-post: lars.ot.alden@gmail.com
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.
Ansvarig för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter: 
Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16, 441 56 Alingsås, mobil: 070-656 34 67, 
e-post: sydvind@gmail.com
Lundakretsen: 
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06,  
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till 
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås. 

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr. 
Engångsbelopp 3 000 kr.
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Glöm inte att anmäla adressändring! 


