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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 drygt 300 palestinska 
flickor och några pojkar 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 
fastighet 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 eller sätta in en gåva till Svenska Jerusalemsför-
eningen 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”!

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 bänkkamra-
ter i upp till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt 
broar över religions- och kulturgränser som leder till förståelse för varandra 
i en region där dessa kontakter inte är alltför vanliga

•  stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Se, vi går upp till Jerusalem
Plötsligt tränger ljudet fram av en siren igenom 
stadens skrän och buller. Besökaren kan bli rädd. 
Det låter som ett flyglarm. Men det är fredag 
eftermiddag. Den första stjärnan har visat sig på 
himlen. Knappast synlig för någon men sirenen 
förkunnar att sabbaten börjar nu, eller går in som 
det heter på hebreiska.

Om en liten stund rasslar det till i högt upp-
monterade högtalare här och där, och ut ström-
mar ljudet för de flesta besökare av obegripliga 
ord, nästan sjungna. Från minareterna ljuder på 
arabiska orden om att Gud är större och Moham-
med hans profet. Den nyss hitkomne har måhän-
da väckts av samma utrop i tidig morgon före solens uppgång då den trogne 
muslimen vaknat för att be sin första av fem böner ännu en dag.

Kyrkklockornas klang, inte så sällan lite plåtig i denna stad, är för besökaren 
från länder västerifrån bekant. Kanske den inte ens märks hemmavid, eller man 
glömt varför de ringer, men här blir den hörbar i kontrast till sabbatssirener och 
böneutropare.

Jag undrar om alla dessa ljudalstrare av olika tro och övertygelse har sökt och 
fått tillstånd till att låta var och en på sitt sätt. I en del svenska städer har det blivit 
en het politisk fråga. 

Här lär det inte behövas tillstånd att ringa i klockorna
Staden här har inte ett religiöst oberoende styre. Det är judiskt. Men jag tvivlar på 
att man utfärdar tillstånd. Så här är det bara.

Jerusalem är helig stad för tre religioner. Här möts, om inte samsas precis, män-
niskor av olika trosåskådningar och här markerar två klippor heligheten för tre 
religioner. Det är tempelklippan, den upphöjda platsen, och det är Golgata klippa. 

Foto: Johannes Söderberg.

Juda kullar på vägen till Jerusalem. Foto: J-O Johansson.
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Och hit längtar man med starkare eller svagare tro av dessa tre slag, judisk, kris-
ten eller muslimsk.

Jerusalem & Jag är titeln på Anita Goldmans senaste bok som hon berättade om 
och läste ur på vårt årsmöte som man kan läsa om längre fram i denna tidskrift. I 
ett tidigare nummer, 3/2017, var den dessutom recenserad.

Det handlade mycket om längtan och kärlek. Till en stad som är minst lika 
mycket känd för sina konflikter och strider som för frid och harmoni.

Nu under den kristna fastetiden sjunger vi i våra kyrkor gång på gång ”Se, vi 
går upp till Jerusalem.” Den psalmen skrevs när den kristna Jerusalemslängtan var 
särskilt stor och bland annat fick en grupp från Nås i Dalarna att bege sig till den 
heliga staden för att vara där vid sin Frälsares förmodade återkomst vid sekelskif-
tet 1900. Han kom inte som de trott men de blev kvar och livet gick vidare i den 
heliga staden.

Klipporna tillgängliga för alla?
Idag är Jerusalem högt belägen på den storpolitiska agendan. President Trump 
deklarerade att nu är det dags för USA att gå till handling och flytta sin ambassad 
från Tel Aviv till Jerusalem och slutgiltigt bekräfta Jerusalem som Israels huvud-
stad.
Stora delar av världen vände sig i vrede eller åtminstone i oro. Andra applåderade. 
Åter andra såg en möjlighet att komma ett steg närmare en uppgörelse om Jerusa-
lem där västra Jerusalem blir huvudstad för Israel, som det i praktiken är idag, och 
östra för ett fritt Palestina. Och så skulle de två heliga klipporna vara tillgängliga 
för alla utan nationella anspråk. 

Men först måste ändå heligheten och målet för längtan erkännas som både ärligt 
och legitimt av alla och sinsemellan av de längtande.

Det var en gång ett judiskt tempel, ja två, i denna stad. Det var en vision med en 
himmelsfärd, ja två, från denna plats.

På väg upp till Jerusalem i heliga fastetider kan man ställa sig frågan om förso-
ning är möjlig. Det är samma fråga som om under kan ske.

Jag tror det och önskar Jerusalem fred.  
Jan-Olof Johansson

Ordförande, Biskop emeritus 
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Min väg till framgång
Min far berättade en gång för mig att livet inte är en resa för att hitta oss 
själva, utan snarare en fabrik för att skapa oss själva. 
Om vi är fokuserade samtidigt som vi 
arbetar hårt, kommer vi att lyckas, oavsett 
förutsättningarna. Han sa att utbildning 
är den främsta ingrediensen till framgång, 
och kunskap och ett gott uppförande är 
de magiska komponenterna. Om vi kunde 
fokusera på detta, kommer vi att kunna nå 
långt, sa han. 

Men uppriktigt sagt; jag fattade inte då 
vad han menade. Jag var för ung att förstå 
att varje beslut jag fattar bidrar till att göra 
mig till den jag är i dag. Det var därför han 
alltid försökte leda mig på rätta vägar, hålla 
min hand i svåra tider och stödja mig så att 
jag kunde träffa de rätta valen. 

Han och min mamma gjorde det första och bästa valet i mitt liv: att låta mig gå 
på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem, den första hållplatsen på min 
utbildningsresa. 

För några månader sedan dog min pappa i hjärtinfarkt. Men jag är honom 
evigt tacksam för de val 
han hjälpt mig att göra, och 
för att han har fört in mig 
på min utbildningsresa.

Jag hade inte varit den jag 
är i dag utan Jerusalems-
föreningens skola. Skolan 
är bra, med kvalificerade, 

I februari 2011 träffade jag Yara Jrashi för första gången. Hon gick då i avslut-
ningsklassen på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem. Jag intervjuade 
henne om hennes framtidsdrömmar, har besökt hennes familj ett par gånger. 
När jag träffade henne senast, hade hennes far just gått bort. Nu har det gått 
ett halvår sedan dess, och Yara skriver nu om hur hennes liv har blivit, om sina 
drömmar och vad åren på Jerusalemsföreningens skola har betytt för henne.

I februari 2011 var Yara student på Den 
Gode Herdens svenska skola och hade 
drömmar om att bli journalist. 
Foto: LM Adrian. 

Yara, hennes mamma Imam 
och alla hennes systrar har 
gått på Den gode herdens sko-
la i Betlehem. Bilden fr Yaras 
studentexamen. 
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erfarna och stödjande lärare. De förser oss elever med de verktyg vi behöver för 
att vi ska lyckas. 

Min mamma, mina tre systrar och jag är skyldiga skolan ett stort tack. Vi har alla 
fem varit elever på Den Gode Herdens skola, och alla har vi tagit studentexamen 
där.

Efter studentexamen, kom jag in på Bethlehems universitet. Jag har alltid velat 
studera journalistik. Men bristen på studieplatser gjorde att jag studerade engelsk 
litteratur som huvudämne och journalistik som ett sidoämne. För något år sedan 
tog jag bachelorexamen (motsvarar filosofie kandidatexamen) med toppbetyg.

En termin innan min examen, erbjöds jag ett deltidsarbete. Jag började som över-
sättare. Jag började översätta för en tysk organisation som driver ett projekt för 
att stödja palestinska kvinnor och hjälpa dem att kämpa med icke-våldsmetoder 
under ockupationen. Jag blev involverad i detta projekt som tolk, för att underlätta 
kommunikationen mellan de palestinska kvinnorna och organisationen. Sedan 
erbjöds jag möjligheten att göra en film om dessa kvinnor och deras by, vilket 
gjorde att jag fick användning för mina journalistiska kunskaper. 

Jag blev mer och mer involverad i denna kvinnorörelse och är nu en del av detta 
kvinnoprojekt i den by där de bor. Det är en by i område C som styrs av de israeliska 
militärstyrkorna och är en av sju byar väster om Betlehem, som är avskurna från 
resten av Västbanken genom byggnationen av den illegala israeliska muren inne på 
palestinskt område (vid Osloöverenskommelsen 1994 delades Västbanken in i tre regioner: 
A – palestinskt, B – delat palestinskt israelsikt och C – helt israeliskt. Översättarens anmärk-
ning).

Vi lär kvinnorna hur de ska kunna vara självförsörjande för att överleva när byn 
nu isoleras. 

För att få mer uppmärksamhet på dessa kvinnors svåra liv, bestämde vi oss för 
att starta ett nytt projekt; att göra en fotobok. I den boken kommer mina fotogra-

Nu har Yara börjat på sin journalistiska resa.
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fiska färdigheter till nytta. Jag översätter de arabiska texterna till engelska. Det är 
viktigt också för mig personligen, eftersom mina farföräldrar 1948 fördrevs från 
grannbyn Jrash när israelerna kom. 

Vi har startat fotografverkstäder för att lära kvinnorna hur man använder kame-
ror och hur man ramar in bilder och berättar sin historia genom den. Och förhopp-
ningsvis kommer jag i juni i år att åka till Tyskland och lansera denna fotobok.

Livet är komplext – med toppar och dalar. Jag kände att några av mina grundläg-
gande stödmurar slogs sönder, när jag förlorade min far i höstas. Jag hade svårt att 
acceptera att han lämnade denna värld. 

Min mamma och jag går då och då till graven. Jag läser några koranversioner, 
medan min mamma läser några verser ur Bibeln. Vi väljer de verser som vi finner 
lämpliga. Vi slogs av hur likalydande texterna är i Koranen och i Bibeln. I båda 
böckerna lovas evigt liv för dem som är ärliga i sin tro och i sina liv. 

Att ha haft en muslimsk pappa och en kristen mamma är ingenting annat än en 
riktig välsignelse som mycket få människor har haft turen att ha. Att vara uppvux-
en inom en interreligiös familj, har fått mig att fundera över om inte alla religioner 
egentligen kommer från en och samma Gud. 

Alla ber vi om fred. Alla vill vi leva gott. Skillnaderna mellan religionerna skapas 
av dem som praktiserar dem. Jag är övertygad om att alla religioner i grunden är 
en och densamma. 

Detta lärde jag mig på min lutherska skola, Den Gode Herdens svenska skola, 
och på mitt katolska universitet och i mitt muslimska samhälle. 

Långsamt och noggrant bygger jag min framtid, lägger den ena tegelstenen på 
den andra. 

Jag har nu sparat ihop tillräckligt med pengar och köpt min första professionella 
kamera. Jag ser fram emot dagen då jag kommer att lansera min egen utställning 
efter att ha samlat fantastiska bilder från hela världen. Jag jobbar hårt för att kunna 
bli frilansöversättare, amatörfotograf, skribent och världsresenär. 

Åren på Jerusalemsföreningens skola var början. Där lärde jag mig att det är bara 
himlen som är gränsen för hur långt man kan nå.  

Yara Jrashi
Översättning: LM Adrian

I sommar hoppas Yara kunna presentera sin första bok i Tyskland.
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Kristen skola för muslimer?  
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem har blivit en kristen skola för 
muslimska flickor och pojkar. För några år sedan var ungefär hälften av 
eleverna kristna. Nu är de lätt räknade. Varför har det blivit så?

– Så här ser det ut på alla de kristna 
skolorna i Betlehemsområdet, ja 
också i Ramallah, säger rektor Aida 
Abu Mohor på Den Gode Herdens 
skola.

– Den kristna populationen på 
Västbanken ligger nu under 1 pro-
cent. Vi vill attrahera fler kristna 
familjer att sätta sina barn här, fort-
sätter rektorn

Ett led i att höja antalet kristna 
elever är att bjuda in tidigare elever 
som nu blivit föräldrar och upp-
mana dem att sätta sina barn här. 
Ett annat att öppna upp för att 
också pojkar ska kunna vara elever 
på skolan, som fram tills för två år 
sedan var en ren flickskola.

– Men det är tveeggat, menar rektorn Aida. Å ena sidan kan fler familjer skicka 
alla sina barn hit, å andra sidan vill en del föräldrar inte att flickor ska blandas med 
pojkar. Det är en svår balansgång.

Men rektorn har andra knep; hon och lärarna åker numera till Jerusalem med 
eleverna och besöker de heliga platserna. För några år sedan öppnades återigen 
möjligheten för pales-
tinska ungdomar att få 
inresetillstånd till Jeru-
salem som bara ligger 
femton kilometer bort. 
Flera av eleverna hade 
aldrig varit där och är 
överväldigade.

– Det uppskattas, be-
 rättar hon.

Vi kommer in på hur 
eleverna har det bakom 
muren och hur förhål-
landena har påverkats 

Rektor Aida Abu Mohor. Foto: LM Adrian.

Religionsläraren Huweida 
med rektorn som kallar in 
eleverna efter rast.
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här under den senaste tiden, 
t ex genom president Trumps 
uttalande om Jerusalem som 
Israels huvudstad.

– Det var totalstrejk här då, 
men nu är det lugnt igen, menar 
Aida. Vi har lidit i så många 
år, och kan nog lida några år 
till, men det är orättfärdigt att 
ge vår huvudstad till någon 
annan. Varför inte dela på den?, 
frågar hon.

Ett annat svårt problem är 
vattentillgången i Betlehem. 
Vissa dagar har vissa områden 
i staden vatten, andra dagar 
andra områden. Som väl är har 

Den Gode Herdens svenska skola en egen brunn och är därför självförsörjande.
Nästa projekt på skolan är nu att anlägga en miljöträdgård i samverkan med en 

svensk folkhögskola. Dels blir det en attraktiv grönyta, dels får skolans elever nyt-
tiga egenproducerade grönsaker.

Rektorn Aida Abu Mohor, som själv började som elev på 60-talet, har varit sko-
lan trogen sedan dess. 2006 blev hon rektor från att dessförinnan ha varit lärare i 
naturorientering.

En ny karriär har dykt upp för henne nu; hon är invald för fyra år i kommunsty-
relsen i Beit Jala.

Jag frågar henne vad hon gick på val på:
Miljö och byggnationer är mina käpphäster och så måste vi bli bättre på att få en 

fungerande infrastruktur, Men du ska veta att det är inte så mycket mitt program 
som gjorde att jag att vann; jag är en välkänd kvinna i Beit Jala och bara det att 

jag ställde upp, drog 
röster, säger hon och 
drar på smilbanden.

– Men jag stannar 
som rektor några år 
till. Jag skulle vilja 
fortsätta utveckla 
skolan, kanske till-
sammans med den 
lutherska kyrkan. 

Lars Micael Adrian

Glada elever på rast.

Engelskläraren Miss Liana med elev. 
Foto: LM Adrian.
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Ibrahim Barhoum Azar, ny biskop i Jerusalem
Att vara på väg till de andra – det är att vara kristen!
Så inleder Ibrahim Barhoum Azar sitt svar när 
jag frågar honom vad det innebär att bli biskop 
i den lutherska kyrkan i Jordanien och Det 
Heliga Landet.

Den 12 januari i år vigdes Barhoum till 
biskop inför en stor menighet från såväl Jeru-
salem som från utlandet, främst från Tyskland.

Det var också tyskarna som 1947 grundade 
den kyrka, Erlöserkirche (Frälsarkyrkan) i Jeru-
salem, där Barhoum fram tills nu varit kyrko-
herde i 30 år.

– Att vara biskop är också att vara själasörjare, 
herde, fast nu med ett betydligt större ansvar. 
Fast det är vi alla tillsammans som bygger kyrka, 
inte bara biskopen, säger Barhoum. 

Mottagningen av Barhoum efter vigningen ägde officiellt rum i Erlöserkirche i 
Jerusalem, men den verkliga festen hölls samma kväll i Betlehem, därför att de 
lutherska kristna på Västbanken och i Jordanien, inte får inresetillstånd till Jerusa-
lem som bara ligger femton kilometer bort från Betlehem. 

Bara sex präster och 2000 tillhöriga
Någon större förändring i sitt arbete tror han inte att det innebär, mer än att det 
kanske blir lite fler utlandsresor och att han blir mer publik.

Den lutherska kyrkan är en liten kyrka, kanske den allra minsta bland Lutherska 
Världsförbundets medlemskyrkor, med bara sex präster och cirka 2 000 tillhöriga.

Cirka 70 procent av intäkterna kommer från medlemsavgifter och olika projekt 
som kyrkan drar igång själv, t.ex. uthyrning av fastigheter eller byggande av hus på 
sina landområden. Resterande 30 procent kommer från vänkyrkor runt om i värl-
den. För det kostar att ha anställda. Bara inom den lutherska kyrkans skolor finns 
140 anställda och kyrkan har ett stort antal skolor i såväl Ramallah som i Jerusalem, 
Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour:

– Undervisningen är oerhört viktig, också som en brobyggare mellan kristna och 
muslimer eftersom vi har många muslimska barn i våra skolor, berättar den nye 
biskopen, som själv är en produkt av den lutherska skolan sedan liten.

Sin teologutbildning fick Barhoum i Tyskland. Sedan han prästvigdes 1988 har 
den 55-årige biskopen varit kyrkoherde i Erlöserkiche.

Nu flyttar han fem meter bort till biskopsrummet, där fram tills nu Munib 
Younan haft sitt tjänsterum.

Kairos Palestina
Barhoum Azar har själv inte varit med och skrivit det som kallas Kairos Palestina 
och som är de palestinska kyrkornas gemensamma dokument för att förstå sin 
roll och sin teologi i landet som delas av judar muslimer och kristna. Men han står 
helhjärtat bakom dokumentet:

Fram till januari i år var Ibrahim 
Bahroum Azar församlingspräst i 
den lutherska kyrkan.
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– Kairosdokumentet genomsyrar alla 
kyrkorna här. Det är vår tolkning av 
Bibeln. Det finns många tolkningar och 
vi kan inte säga den ena eller andra tolk-
ningen är mer rätt än den andra, säger 
Barhoum och fortsätter:

Det utvalda folket – det är också vi krist-
na, också jag, inte bara det judiska folket.

Att vara utvald kan aldrig ske på någon 
annans bekostnad. Vi måste akta oss så 
vi inte slår Bibelns ord i huvudet på var-
andra.

Palestinier har bott här i 2000 år
– Betänk att vi kristna har funnits i detta 
land oavbrutet i 2000 år. Tidigare var vi i 
majoritet, nu är vi en liten, liten minoritet.

Hur är det att leva tillsammans med 
muslimer?, frågar jag.

– Vi har det bästa förhållandet till var-
andra. Det råder religionsfrihet här. Men 
ändå är det många palestinier, både kristna och muslimer, som emigrerar. De ser 
ingen framtid för sig och sina barn i ett land som är ockuperat av Israel.

Efter Osloöverenskommelsen på 1990-talet spirade ett hopp för palestinierna. 
Många återvände och ville vara med och bygga upp landet i den tvåstatslösning 
som ledde fram till Oslo-överenskommelsen, sida vid sida med Israel.

Det har skett under förr
– Nu är det knappt någon som tror att det blir två stater. De israeliska bosättning-
arna äter sig in i varje del av Västbanken. Och landet Palestina, om det nånsin kom-
mer att erkännas av Israel, består av osammanhängande öar av palestinsk befolk-
ning, genomkorsade av vägar där bara israeliska fordon får köra, säger Barhoum 
litet uppgivet, men tillägger:

– Det har skett under förr. Det gäller att hitta möjligheter.
Så kommer vi in på uttalandet i höstas av president Donald Trump att Jerusalem 

är Israels eviga huvudstad:
 – Egentligen har det inte någon reell betydelse, men det är en väldigt viktig sym-

bolhandling. Det som är det verkligt tragiska är att nu är den sista förhandlings-
biten borta; om Jerusalems status skulle vi förhandlat, som den sista pusselbiten i 
fredssträvandena mellan oss och israelerna.

Barhoum är bekant med Svenska Jerusalemsföreningen och Den Gode Herdens 
svenska skola:

– Er skola har ett oerhört gott rykte och tillhör de bästa skolorna på Västbanken. 
Skolan har producerat många framstående studenter och jag hoppas att vi, nu när 
jag blivit biskop, ska kunna bygga ännu tätare förbindelser mellan de lutherska 
skolorna och Den Gode Herdens skola, säger den nye biskopen. 

Lars Micael Adrian

Det utvalda folket – det är också vi 
kristna, också jag, inte bara det judiska 
folket. Att vara utvald kan aldrig ske på 
någon annans bekostnad. Vi måste akta 
oss så vi inte slår Bibelns ord i huvudet 
på varandra. Foto: LM Adrian.
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Så blev han biskop Ibrahim!

Tidigt på söndagsmorgonen samlades alla som ville övervara biskopsvigningen vid Jaf-
famuren och vandrade efter tre blåsorkestrar.
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Själva biskopsvigningen skedde i 
Erlöserkirche i Gamla stan och 
förrättades av företrädaren biskop 
Munib Younan, flankerade av 
bland andra biskop Johan Dal-
man, Strängnäs och biskop emeri-
tus Jan-Olof Johansson.

Biskop Bahroum med 
sin dotter Sally som 
läser teologi och vill 
bli den första kvinnli-
ga prästen i den luth-
erska kyrkan i Jorda-
nien och Det Heliga 
Landet.

Så blev han biskop Ibrahim!
Företrädaren tog emot de flera 
tusen i orkestrar och menighet som 
hade vandrat i de smala gränderna 
från Jaffamuren.
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Palestina och framtiden
I den andra artikeln i serien Palestinska bilder berättar Stefan Eklund om 
sina möten med den palestinske politikern Mustafa Barghouti och jour-
nalisten och analytikern Nour Odeh samt företrädare för ett palestinskt 
flyktingläger. Deras hopp för framtiden ser olika ut.

När vi träffar den palestinske politikern Mustafa Barghouti på hans kontor i Ramal-
lah har han förberett ett bildspel. Torrt, närmast lakoniskt, radar Barghouti upp den 
ena bilden efter den andra som alla visar på den israeliska ockupationens förtryck. 

Mustafa Barghouti använder termen apartheid, och jämförelsen med den forna 
sydafrikanska apartheidregimen återkommer gång på gång under våra möten med 
palestinska företrädare på Västbanken.

Det handlar om den ojämna fördelningen av social omsorg, naturresurser, el och 
vatten. Det handlar om hur muren slingrar sig fram på palestinsk mark i syfte att 
säkra strategiskt viktiga områden åt Israel. Det handlar om tillträde till vägar och 
gator. Mustafa Barghouti visar en bild där en av bilköer igenkorkad smal och illa 
underhållen väg för palestinier ligger intill en bred modern motorväg med gles 
trafik där bara israeler får köra.

Jämförelsen med Sydafrika har också ett annat syfte: Att påminna om hur de 
internationella sanktionerna till slut knäckte apartheidregimen. I Palestina hoppas 
man på att världens länder ska sluta sig samman och åstadkomma något liknande 
gentemot Israel. Men hoppet är litet. Mustafa Barghouti säger. ”Den israeliska 
berättelsen om ockupationen dominerar internationell media.”

Mustafa Barghouti är ledare för Palestinian National Initiative. En icke-våldsrö-
relse som vill vara ett alternativ till de två stora partierna inom palestinsk politik: 
Hamas (i Gaza) och Fatah (på Västbanken). Barghouti, tidigare palestinsk informa-
tionsminister, ställde själv upp i det presidentval som 2005 skulle utse Yassir Ara-
fats efterträdare. Han kom tvåa, med 20 procent av rösterna, efter den nuvarande 
Fatah-ledaren Mahmoud Abbas.

Nu hoppas Mustafa Barghouti att den pågående förlikningsprocessen mellan 
sunnimuslimska Hamas och socialistiska Fatah ska leda till att ett nytt val äntligen 
kan hållas. ”Vi behöver ett val för att få fart på den palestinska demokratin”, säger 
han.

På sitt kavajslag bär han två symboler, en nyckel och en palestinsk flagga. Nyck-
elsymbolen ser man ofta i Palestina. Den symboliserar det palestinska kravet att 
få återvända till sina hem i de byar man tvingades lämna för att ge plats åt den 
judiska befolkningen efter krigen 1948 och 1967. 

Nyckeln pryder också infarten till flyktinglägret Al-Aamari i Ramallah, som vi 
besöker innan mötet med Mustafa Barghouti. Lägret upprättades 1949 och består 
idag av 10 000 palestinier som bor i mer eller mindre fallfärdiga stenhus, så tätt 
byggda att solen knappt når ner i gränderna.

Vi träffar Taha Elbis, han driver en verksamhet för de handikappade i lägret, 
för att de ska kunna ha ett värdigt liv. Tillsammans med ett par representanter för 
lägret visar han oss runt. Trängseln och smutsen är påtaglig. Palestinska flaggor 
och Fatah-symboler finns överallt, liksom bilder på de ”martyrer”, av Israel kallade 
”terrorister”, som har sina ursprung i Al-Aamari.
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Taha Elbis berättar om sin längtan efter att en gång kunna återvända till den by 
där hans föräldrar levde som bönder och odlade apelsiner och grönsaker innan de 
blev bortkörda av israelerna. En sådan dröm finns i alla palestinska flyktingläger. 
Det är den drömmen som nyckeln vid infarten till Al-Aamari och på Mustafa Barg-
houtis kavajslag symboliserar.

Vi lämnar Mustafa Barghouti för ett möte med Nour Odeh, under många år 

Mustafa Barghouti.

Nour Odeh.
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mellanösternkorrespondent för Al-Jazeera, numera politisk rådgivare. Hon är 
avvaktande när det gäller Mustafa Barghoutis chanser att med sin icke-våldsrörelse 
lyckas rubba det låsta läget i Israel/Palestina-konflikten. Hon hoppas mer på de 
pågående samtalen mellan Hamas och Fatah; att de ”efter tio års krig” ska leda till 
en enad palestinsk front som kan ta sig an nya fredssamtal på ett konstruktivt sätt. 
Men det blir inte lätt. 

”Processen mellan Hamas och Fatah går mycket långsamt och den nuvarande 
israeliska regimen är den mest högerinriktade någonsin och mycket fientligt 
inställd gentemot palestinier”, säger Nour Odeh.

Hon hoppas också på ett yngre palestinskt ledarskap. 
”Arafats skugga faller fortfarande över alla”, säger hon. ”I framtiden borde 

palestinierna undvika att bara ha en ledare. Man borde satsa på ett brett ledarskap 
– och yngre. Det vore bra om åtminstone någon var i 50-årsåldern…”  

Stefan Eklund 
Artikeln har tidigare varit införd i Borås Tidning där författaren är chefredaktör

I det palestinska flyktinglägret Al-Aamari lever 10 000 palestinier vars familjer kördes bort 
från sina byar efter kriget 1948–49. Foto Stefan Eklund.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/18 17

Årsmöte i Jerusalemsföreningen
Vid årsmötet i januari valdes en delvis ny styrelse. Lars Aldén, sekreterare 
sedan åtta år, avtackades och efterträddes av Anna Hjälm, handläggare på 
Kyrkans hus i Uppsala och med ett förflutet i Jerusalem. Gudrun Norrfjärd 
nyvaldes som styrelsesuppleant.

Lars Aldén avtackas. I bakgrunden 
bild på Erik W Albertson, tidigare 
kyrkoherde i Hedvig Eleonora och 

mångårig direktor för Sv Jerusalems-
föreningen. Foto: LM Adrian.

Kyrkoherde Sven 
Milltoft hälsar alla 
deltagarna välkomna 
till Jerusalemsfören-
ingens årsmöte som 
traditionsenligt hålls 
i Hedvig Eleonora 
församlingshem i 
Stockholm. 
Foto: LM Adrian.

Jerusalemsföreningens styrelse Fr v Stig Norin, Jonas Agestam, Kjell Jonasson, Britt 
Bergman, Jan-Olof Johansson, Monica Lövestam Adrian, Carin Gardbring, Anna 
Hjälm och Göran Rask. Per Morin och Gudrun Norrfjärd saknas på bilden.
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Den lutherska kyrkan i Jordanien  
och Det Heliga Landet
Ett biskopsskifte har skett i Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien 
och Det Heliga Landet (ELCJHL). Ett biskopsskifte i en systerkyrka till 
Svenska kyrkan och i en kyrka som har ett nära samarbete med Svenska 
Jerusalemsföreningen, en kyrka som är värd att lära känna, inte minst för 
sitt sociala arbete och för sitt engagemang för undervisning och utbild-
ning. 

Den lutherska kyrkans närvaro i Det Heliga Landet kan spåras till mitten av 
1800-talet. Det började med att den preussiske kejsaren Fredrik Wilhelm IV lycka-
des övertala drottning Victoria av England att utnämna en anglikansk biskop i 
Jerusalem. Samarbetet var ett politiskt beslut taget av två regenter utan att några 
kyrkliga representanter fick möjlighet att komma med synpunkter. Då drottningen 
är den främste i Church of England vigde ärkebiskopen i Canterbury, efter viss 
tvekan, en biskop för Jerusalems stift. Den förste biskopen, Michael Samuel Alex-
ander, var en konverterad jude vars direkta uppdrag var att omvända och döpa 
judar. Han blev dock inte långvarig på posten och ersattes av den schweiziske 
missionären Samuel Gobat, utnämnd av den preussiske kungen. Ytterligare någon 
biskop hinner passera innan samarbetet abrupt tog slut. Preussen hade blivit Tysk-
land och kejsaren ansåg att han inte längre hade några gemensamma intressen 
med England. Det formella samarbetet upphörde år 1886. Tyska lutheraner hade 
då börjat intressera sig för att stödja den kristna minoriteten i området genom 
diakonal mission, sjukvård och utbildning. Ett tidigt exempel är Talitha Kumi, den 
första skolan som erbjuder flickor utbildning på samma villkor som pojkar. Talitha 
Kumi startade år 1855 och är fortfarande verksam.

Utbildning viktigast
De tyska lutheranerna fokuserade alltså sina ansträngningar på utbildning och 
socialt arbete och hade från början ingen tanke på att skapa en ny kyrka i området. 
Uppdraget formulerades i ord och handling till att tjäna fattiga och skapa förut-
sättningar för en ordentlig utbildning för kristna. I dag fortsätter ELCJHL detta 
uppdrag genom utbildning och hälsovård för palestinier oavsett tro. Som exempel 
kan nämnas att man idag driver fyra skolor belägna i Ramallah, Beit Jala, Betlehem 
och Beit Sahour, vilka tillsammans har omkring 3 000 elever. Mitri Raheb, präst i 
Betlehem, påpekar ofta att utbildning är nyckeln till framtiden för det palestinska 
folket som kyrkan tjänar, utbildning med kvalitet som stärker identitet, människo-
värde och bidrar till fred och försoning. Med bekymrat tonfall och ändå framtids-
tro uttryckte han vid ett av sina Sverigebesök: 

”Vi har många utmaningar. Emigrationen av palestinska kristna från Det Heliga 
Landet. Som palestinier fortsätter vi att kämpa för självständighet. Vårt folk behö-
ver bättre utbildning, bättre tillgång till sjukvård, bättre möjligheter till arbete, 
starkare ledarskap och ett större erkännande av det internationella samfundet”.
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En kyrka av flyktingar
ELCJHL är en liten men för Mellanöstern betydelsefull kyrka som har församlingar 
i Jerusalem, Betlehem, Beit Jala, Beit Sahour, Ramallah och Amman i Jordanien. De 
två sistnämnda bildades inledningsvis för att betjäna flyktingar, särskilt lutherska 
familjer som drevs från sina hem i Lydda, Ramle och Jaffa. Kyrkan är idag en kyrka 
för och av flyktingar samt för och av människor som lever under ockupation. 
Genom sin sociala verksamhet och genom sina utbildningscentra når man mång-
dubbelt fler. Ett exempel är Dar al-Kalima med College samt hälsa och Wellness 
Center. 

En arabisk inhemsk kyrka 
Fram till år 1947 verkade kyrkan på uppdrag från Tyskland och leddes av en präst 
utsedd av den Tyska evangeliska kyrkan. I maj 1959 erkändes ELCJHL officiellt 
som en egen kyrka med ett kungligt dekret från kung Hussein av Jordanien, som 
då även omfattade Västbanken. Dock skulle det dröja fram till januari 2005 innan 
man lade till ”och Det Heliga Landet” till namnet, ett viktigt tillägg som indikerar 
att man är den lutherska kristenheten på plats i Jordanien, Palestina och Israel. På 
1970-talet börjar man fokusera på ”kyrka till kyrka-relation” istället för ”kyrka till 
missionsfält-relationer”. 

Den enskilda händelse som betydde mest för kyrkans identitet och utvecklandet 
av ”kyrka till kyrka-relationerna” var att Tyska lutherska kyrkan drog tillbaka sin 
rätt att utse präst i Jerusalem och församlingarna kunde då välja en lokal biskop. 
Den förste palestinske biskopen Daoud Haddad, som visserligen varit präst i Jeru-
salem i mer än trettio år, blev den förste arabiske biskopen i hela Mellanöstern i 
modern tid. Valet av en palestinier skulle visa sig mycket viktigt för ELCJHL som 
nu accepterades på ett helt annat sätt som en inhemsk kyrka bland kyrkorna i 
regionen i Mellanösterns kristna råd (MECC). De ekumeniska kontakterna är vik-
tiga för ELCJHL. Lokalt samarbetar man i Mellanösterns kristna råd och är sedan år 
1974 medlem av Lutherska världsförbundet (LWF). Partnerskapsrelationerna med 
kyrkor över hela världen är många, till exempel med Svenska kyrkan. År 2013 blev 
man fullvärdig medlem i Kyrkornas världsråd (WCC). 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet formulerar 
som sitt syfte att ”Gud kallar oss att förkunna evangeliet i ett arabiskt sammanhang 
i Det Heliga Landet. Vi vill förkunna Guds rike utifrån evangeliet om frälsning till 
alla folk, inklusive Palestinierna. Gud kallar oss att tjäna de fattigaste av fattiga 
med hälsovård och undervisning samt att ha omsorg om människor som har lidit 
länge nog på grund av den svåra politiska situationen”.  

Jan-Olof Aggedal, Lund
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Bokrecension:

Sidenvägarna  
– en ny världshistoria 
Efter att ha läst Peter Frankopans bok om Sidenvägarna är det svårt att 
inte stämma in i The Times omdöme om boken: ”Det har skrivits många 
böcker som gör anspråk på att vara – En ny världshistoria. Den här 
boken förtjänar fullt ut den titeln.”

Alltsedan jag i tidigt tonår genom Vilhelm Moberg upptäckte att historia kan skri-
vas på olika sätt har jag fascinerats av dem som ser det vi normalt inte ser av det 
som skett under åren som varit. Peter Frankopan är en sådan berättare som visar 
på att det finns flera berättelser om det som varit. 

Sidenvägen är en etablerad term för handelsrutten mellan öst och väst, mellan 
Indien, Kina och Medelhavet genom de länder och städer vi idag förknippar med 
fundamentalism, terror och krig. 

Ny storhetstid
Enligt Frankopan är denna tidens fundamentalism, våld och krig en parentes i 
världshistorien och han ser redan aningar mot en ny storhetstid för den gamla 
sidenvägen som präglades av kulturell, religiös och språklig mångfald – det var 
detta som utgjorde möjligheter till handel mellan öst och väst. 

De som klarade mångfalden och såg möjligheter i att förflytta varor från öst till 
väst och från väst till öst förde med sig rikedom och välstånd till sina hemstäder 
och områden däromkring.

Frankopan beskriver övertygande hur handelsrutterna från öst till väst och omvänt 
fungerade under årtusenden och var med och byggde imperier både i öst och i väst. 
Däremot när handel och ockupation från 1500-talet och framåt blev ett medel för att 
skaffa sig marknadsmonopol och ofantliga rikedomar, försvann den tolerans och 
acceptans sidenvägarnas mångfald skapat. 

Visst fanns det även under andra tider våld och krig som störde handeln utmed 
sidenvägen. I mongolernas erövringar i tidig medeltid finns likheter med moder-
nare tiders europeiska erövringar. 

Det som gör Frankopans bok så intressant är att han beskriver skeenden runt om 
i världen och i olika tidsperioder med samma intresse och inte enbart utifrån sitt 
eget europeiska perspektiv från Oxford där han är historiker och leder ett studie-
center om Bysantinsk historia. 

Religionernas vagga var en knutpunkt
Området omkring de stora floderna Tigris, Eufrat och även Nilen där de stora 
religionerna judendom, kristendom och islam har sina ursprung, var länge en 
knutpunkt för handeln utmed sidenvägen. Handelsvaror gick från väst till öst och 
så var det även med religionerna. 

År 635 erkände exempelvis den kinesiske kejsaren kristendom som en legitim 
religion som inte äventyrade den kejserliga identiteten. Kristendomens stora fram-
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steg de första århundradena innebar att den 
redan på 500-talet knöt band mellan Stilla 
havet i öst och Atlanten i väst. 

Kristendomens ställning hade stärkts i 
Asien på bekostnad av buddhism, zoro-
astrism och judendom – då uppstod islam 
som en helt ny rörelse. Inte minst genom 
krig mellan bysantiner och perser skapa-
des utrymme för islam att expandera. 

Frankopan beskriver initierat islams 
storhetstid, samt om hur medeltidens krig 
och pestsjukdomar drev på försöken att 
finna en ny sidenväg. Det blev i upptäck-
ten av Amerika en ny era skapades. 

Slavhandeln skapade en ny sjöväg
Frankopan beskriver hur rovdriften av 
Amerika samt inte minst inkomster av 
slavhandeln blev orsaker till att norra 
Europa användes att nå framgång i han-
deln med Asien – sjövägen. Det blev 
samtidigt en nedgång för den gamla 
sidenvägens och Mellanösterns betydelse. Med större vapenmakt och girighet 
utvecklades handelsmonopol genom kolonisering, vilket sedermera blev de nya 
makternas fall. 

Idag är det återigen Kina som är på väg att dominera i handeln och den nya 
sidenvägen följer den gamla sidenvägens rutt. Det är idag, skriver Frankopan, 
långa tågsätt och inte kamelkaravaner som fraktar varorna genom Kazakstan, 
Uzbekistan, Azerbajdzjan etc. mellan Kina och Europa. 

Kina är på verklig frammarsch
Det är kinesiska företag som etableras i USA och har skrämt Donald Trump till 
att utropa ”make America great again” och det är kinesiska företag som utvecklar 
hamnar och infrastruktur i Afrika för att utveckla handel. 

Och som vi läste och hörde om i vintras i svensk media vill kinesiska företag 
också bygga stora hamnar utmed Bohuskusten i Sverige. 

I Sveriges Riksdags utrikespolitiska debatt den 14 februari var Kinas expansiva 
handel en av de stora debattfrågorna. 

Frankopan ger en bra förståelse till varför och hur Kina genom ”Sidenvägarna” 
verkat och verkar i handeln med omvärlden. Han försöker sig även på att sia om 
framtiden när han avslutar med att citera försvarsdepartementen från USA och 
Storbritannien om att ”perioden fram till 2040 kommer att vara en övergångstid 
med utmaningar i form av klimatförändringar, befolkningstillväxt, knappa resur-
ser, återuppståndna ideologier och ett maktskifte från väst till öst”. 

Den som lever får se!  
Göran Rask 

Peter Frankopan, Sidenvägarna – en ny världshistoria,  
687 sid, Albert Bonniers förlag 2017
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Julkollekt i vår
Julen är den tid då många församlingar tar upp kollekt till Den Gode Herdens 
skola. Kollekterna utgör ungefär hälften av de pengar vi samlar in till skolans verk-
samhet. Totalt samlas det in ungefär 3 miljoner kronor under ett år.

Denna jul inföll julafton på en söndag och då hade Kyrkostyrelsen i Svenska 
kyrkan beslutat att kollekten i församlingarna skulle gå till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete vilket är ett mycket bra och viktigt ändamål.

Speciellt på julafton går annars kollekten ofta till Den Gode Herdens skola när 
församlingarna själva kan besluta om kollektändamål. Det märker vi nu när vi 
jämför årets kollektresultat med förra årets. (Se redovisningen på sid 23). Resultatet 
i år är mycket sämre. 

Men det går självklart lika bra att ta upp kollekt när som helst till vår skola. Vi 
vädjar därför särskilt om kollekter nu under våren till Den Gode Herdens skola. 
Information till församlingen när kollekt tas upp, finns överst på denna sida.

Tack för alla gåvor till dagens Betlehemsbarn på en skola för fred, Den Gode 
Herdens skola! Jan-Olof Johansson, ordförande

Tack för alla gåvor "i stället för blommor...” 
... vid födelsedagar, dödsfall och andra tillfällen! 

Vi vill påminna om att det är viktigt att få veta vart minnesblad/tackbrev skall 
sändas. Ange namn och adress! 

Om det inte finns plats att skriva när gåvan betalas in, så sänd om möjligt en 
epost till sydvind@gmail.com eller ring Ulla-Stina Rask, tel 070-656 34 67.

Vårkollekt till Betlehem
(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

Dagens Betlehemsbarn hoppas på fred!
På Den Gode Herdens skola i Betlehem går 350 flickor och några pojkar från 
förskola till och med gymnasiet. De säger att deras drömmar formas där i hopp 
om en framtid i fred. 

Skolan är en öppning både mot framtiden och också omvärlden då Betlehem 
ligger bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel.

Den Gode Herdens skola är en Skola för fred där man får lära sig att leva 
tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.

Tack för den gåva ni vill ge för att Den Gode Herdens skola ska kunna 
fortsätta att vara ”världens bästa skola” som eleverna tycker och en skola för 
rättvisa och fred!

Växjö, Umeå och Skara våren 2018
 Jan-Olof Johansson Anna Hjälm Göran Rask
 Ordförande,  sekreterare, kassaförvaltare,
 biskop emeritus handläggare stiftskonsulent



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/18 23

 

Vill Du bli fadder till en av eleverna 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 elev som Du är fadder till 
och kan få en personlig kontakt med.
  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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TILL MINNE AV: Birgit Toft, Curt Ohlsson, Henrik Svenungsson, Ebba Renström, 
Sven Åkerblad, Bo Larsson, Astrid Engbäck, Jörgen Carlsson, H B Hammar, Kerstin 
Storm, Staffan Björnberg, Karin Johansson, Bengt Claesson, Allan Renström, Staf-
fan Nordström, Birgitta Sjöstedt, Gudrun Aurelius. 

FÖDELSEDAG: Claes Björndahl, Teresia Clifford, Agneta Bengtsson, Anna Lindén, 
Ursula Gottschalk, Stina Lindell, Sofia Grimheden, Ingrid Claesson, Rune Magnus-
son, Else-Britt Broberg, Lars Aldén, Bengt Janne Jönsson, Agneta Lundvall, Ulla 
Eskhult, Håkan Brattgård, Lukas Ternborg, Eivor Grönlund, Kerstin Aronsson, 
Olga Sönegård. 

 31/1 2017 31/1 2018
Medlemsgåvor 37 700 32 650
Faddergåvor 142 607 106 550
Gåvor till skolan 422 864 320 717
Skolan, minnesgåvor 28 990 40 220
Skolan, födelsegåvor 26 300 11 800
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 1 400 25 550
Övriga gåvor 89 000 105 000
Kollekter 1 182 619 872 245
Summa: 1 931 480 1 514 732

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen 
1 september 2017 – 31 januari 2018
Jämfört med motsvarande period 2016/2017



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 Anna Hjälm, Norra Majorsg 21, 903 45 Umeå, tel 0725-05 27 98,  
e-post: hjalm.anna@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 meddela ny adress när ni flyttar!


