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Fredens Oas, Wahat-al-Salam/Neve Shalom ligger mellan Jerusalem och Tel Aviv. Där bor 
judiska, muslimska och kristna familjer. På platsen finns ett hus utan hörn, ett rum för 
tystnad, utan några religiösa symboler. Genom fönstret har man utsikt över Ajalons dal. 
Foto: J-O Johansson.
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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 
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. Den 

skickas till präster och diakoner i Svenska kyrkan samt till den som gett en gåva till 
Svenska Jerusalemsföreningen.

Adressregistret används enbart för Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet. 
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha den kan meddela  

sydvind@gmail.com eller sätta in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på  
Bg 401-3330 och på talongen ange ”ny medlem”. 

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150kr/år, eller livslångt 3000 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 autogiro dras 
varje månad det belopp som Du önskar ge. (Se vidare sid 23 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 och 

pojkar i Betlehemsområdet undervisning. Om de 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

En hoppets skola
Det har firats studentexamen på Den Gode Her-
dens skola. På Kristi Himmelsfärdsdag fick tolv 
flickor sina studentexamensbetyg.

Den lokala skolkommitténs ordförande biskop 
emeritus Munib Younan inledde det högtidliga 
firandet med att läsa bibeltexten om Kristi him-
melsfärd. Och sedan pågick högtiden i nära två 
timmar i högt men ändå stämningsfullt tempo.

Det var ovanligt många svenskar som deltog i 
firandet denna gång tillsammans med studenter-
nas föräldrar, skolkamrater och lärare. 

Sveriges vice generalkonsul i Jerusalem Thomas 
Brundin deltog liksom – som alltid – vår egen lokala representant Solveig Hanna. 
Med var dessutom en grupp studenter från Uppsala som det berättas om på annan 
plats i detta nummer av tidskriften.

Den samfällda kommentaren från de svenska studenterna var förutom att det 
var en rolig och högtidlig fest att flickorna i sina tal uttryckte sig så hoppfullt och 
framtidsinriktat. Det blev för många av de svenska studenterna en stor kontrast till 
det man annars stött på av hopplöshet och begränsade framtidsmöjligheter.

Med tre olika pilgrimsgrupper har jag sedan påsk besökt Den Gode Herdens sko-
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Sommarkollekt 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 mot omvärlden  
då Betlehem idag 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 sommaren 2018
 Jan-Olof Johansson Anna Hjälm Göran Rask
 ordförande, sekreterare, kassaförvaltare,
 biskop emeritus  handläggare stiftskonsulent

la. Vid samtliga dessa tillfällen fick jag höra kommentarer om hur positivt det var 
att komma till skolan och vilken entusiasm för skolan som man mötte hos flickorna.

Redan i förra numret skrev vi om att intäkterna gått tillbaka detta år, speciellt då 
julkollekterna inte blev så många som vanligt. Ännu har nedgången inte kompense-
rats varför vi återkommer även i detta nummer och vädjar nu om sommarkollekter 
till Den Gode Herdens skola. Vid sommarkonfirmationer till exempel kan ju Den 
Gode Herdens skola, en skola för fred, vara ett lämpligt och gott kollektändamål.

Att ge en gåva till Den Gode Herdens skola är att bidra till att hålla framtidshop-
pet levande hos eleverna där. Det är ett bidrag till freden.

Eftersom det är många som är aktiva som förtroendevalda och anställda i Svens-
ka kyrkan som läser detta vill jag också passa på att vädja om kollekter när det i 
församlingarna ska beslutas om julens kollekter. 

Tack till er alla som bidrar smått eller stort till verksamheten vid Den Gode Her-
dens skola. Varje gåva är betydelsefull. 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, Biskop emeritus 
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Israel och Nakba – 70 år

Drömmen blev till sand
Det är ingen brist på information om hur staten Israel kom till och vad 
som då drabbade palestinierna. Man kan lätt hitta mängder av beskriv-
ningar av såväl vad som skedde före och vad som skedde efter självstän-
dighetsförklaringen 1948 och al Nakba, ”den stora katastrofen”, dvs folk-
omflyttningen. 

Beskrivningarna finns som ren propaganda, där den ena par-
ten är oskyldiga offer och den andra terrorister. Men det finns 
också mängder av resultat från historisk forskning – intressant 
nog inte sällan från israeliska universitet. Vi kan nog säga att 
det i de seriösa historiska beskrivningarna råder i stort sätt 
konsensus om händelseutvecklingen. 

Ingen redogörelse kan dock få med allt som från olika håll, 
lokalt och internationellt, påverkade det som skedde. Därför 
blir det mest intressanta när man bedömer en bok eller artikel att se dels vad som 
utelämnas i beskrivningarna, dels vad som uppförstoras i viktighetsgrad eller 
förminskas.

Vår förhandsuppfattning bestämmer vad vi tar till oss
Vi vet ganska väl vad som hände, men när vi frågar varför blir mängden av informa-
tion mera än vad vi kan ta in och vår förhandsuppfattning bestämmer vilka fakta 
vi tar till oss och vilka vi utelämnar. Ett land som till stor del består av flyktingar 
blir till och skapar i sin tur en stor flyktingström. 

Man använder ibland begreppet ”kolonialisering” om det judiska övertagande 
av Palestina och det begreppet är på många sätt adekvat. En överlägsen armé 
med stora ekonomiska resurser och därtill välorganiserad möter olika sinsemellan 
splittrade klaner utan samordning eller gemensamt ledarskap samt med minimala 
ekonomiska och militära resurser. 

Resultatet kunde bara bli ett. Om det inte skulle ha funnits internationell 
inblandning, som till viss del dämpade framfarten, skulle resultatet troligen blivit 
ännu mer tragiskt. 

Judarnas bakgrund – här skiljer sig historien
Samtidigt måste vi hålla i minnet vilken bakgrund judarna hade och där skiljer 

sig historien i Israel/Palestina från övriga 
kolonialiseringar.

Ibland kan propagandaskrifter vara lika 
upplysande som historisk forskning – så 
länge vi är medvetna om att det bara är en 

Håkan Sandvik.

Stig Norins egenkonstruerade flagga som inte 
finns i verkligheten, men skulle kunna utgöra 
ett kännetecken för tre religioner och två folk.
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sidas version som beskrivs. På avstånd kan vi bedriva historisk forskning och göra 
bedömning med data och fakta och med ambition att vara neutrala och objektiva. 
Men det är sällan som historiska fakta driver historien framåt. Mycket viktigare för 
hur utvecklingen ter sig, är det de inblandade själva upplevt av att vara drabbade 
och förföljda och den berättelse av det självupplevda som lever vidare till nästa 

Det moderna Tel Aviv är en världsmetropol som lockar turister från hela världen till bad och 
shopping. Staden blev för några år sedan utsedd till världens bästa gay-stad. 
Foto: LM Adrian.

Efter Efter sexdagarskriget 1967 revs en mängd arabiska kvarter och möjliggjorde att judar 
kunde komma till Västra muren för att be. Foto: LM Adrian.
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generation. Det är den egna historieskrivningen snarare än den vetenskapliga his-
torieskrivningen som avgör hur man agerar. 

Båda folken har en självbild av att vara förföljd
Tragiken när man talar om judar och palestinier är att man talar om två folk som 
båda har en självbild av att vara drabbade och förföljda. Rent faktiskt kan vi utan 
vidare säga att judarna är den starka parten, ekonomiskt, militärt och politiskt. Men 
självbilden av att vara det förföljda och ständigt hotade folket sitter djupt i den 
judiska identiteten och paradoxalt nog är det den identiteten som ger staten Israel 
dess makt. 

I offeridentiteten frodas orealistiska drömmar 
Palestinierna i sin tur är i stort sätt helt maktlösa men även här är det situationen 
som flyktingar och förföljda som ger dem deras identitet och styrka. I offeridenti-
teten frodas orealistiska drömmar och om offeridentiteten försvinner, så försvinner 
också drömmarna. Två parter som båda ser sig själva som offer för den andra kan 
svårligen försonas. 

Många uttalanden och resolutioner talar om ”en rättvis fred”. Men vad är rätt-
visa och när i historien har det varit rättvist? 

Tvåstatslösningen har länge varit det internationella samfundets ”rättvisa” lös-
ning. Vänstern i Israel och den intellektuella eliten i Palestina har gett stöd till 
tvåstatslösningen. Men trots alla de fördelar en tvåstatslösning skulle ha, faller den 
huvudsakligen på att en sådan skulle kräva en förändring av självbilden hos både 
judar och palestinier. 

Tvåstatslösningen har aldrig haft något stöd i de palestinska flyktinglägren. 

Anastas hus i Betlehem är helt omringat av den som håller hundratu sentals palestinier 
instängda..
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Tre frågor fanns inte med 
i Osloavtalet
Det var tre frågor som läm-
nades utanför Osloavtalet 
1993; Jerusalems status, de 
judiska bosättningarna och 
de palestinska flyktingarnas 
rätt att återvända. Att dessa 
tre frågor löstes var förutsätt-
ningen för en tvåstatslösning. 
Men det som har skett sedan 
Osloavtalet underskrevs, har 
stegvis omöjliggjort den lös-
ningen, som ändå knappast i 
realiteten skulle ha fått något 
folkligt stöd vare sig bland 
judar eller bland palestinier 
om den skulle ha förverkli-
gats.

Problemet för judarna är 
Israels status som en judisk 
stat, dvs om den inte kan 
upprätt hållas. Israels exis-
tens kräver en överväldi-
gande judisk majoritet, något 
som skulle omöjliggöras, om 
de palestin ska flyktingarna återvän de. Problemet för palestinierna å andra sidan 
är insikten att ett återvändande till de fyrahundra byarna som evakuerades under 
1940 och 50-talet är orealistiskt. Man kan drömma om att vrida klocka bakåt men 
man kan inte göra det i verkligheten.

Den enas självbild utesluter den andras självbild 
Vi kan skriva historia så neutralt och objektivt som är möjligt och det är nog så vik-
tigt att förstå hur händelseförloppet sett ut. Men med kunskap om den ”objektiva” 
historien har vi fortfarande inte den förståelse som krävs för att se utvecklingen 
framåt. För det krävs att vi förstår självbilden som styr judarna i Israel och hur den 
självbilden påverkar deras agerande samtidigt som vi förstår självbilden hos pales-
tinierna i Palestina och hur den självbilden påverkar deras agerande. Det är ingen 
lätt uppgift eftersom den enas självbild i det mesta utesluter den andras självbild. 
Ännu svårare är det att tänka sig att judar förstår palestiniers självbild och palesti-
nier förstår judars självbild.

Detta sker i mindre sammanhang bland judar och palestinier som lär känna och 
försöker förstå varandra och det är hos dem framtidshoppet finns. 

Men bland majoriteten av såväl judar som palestinier odlas fortfarande en exklu-
siv självbild och orealistiska drömmar sponsrade av de mest extrema rörelserna 
samt judars respektive palestiniers ”vänner”. 

Håkan Sandvik

Fram till sexdagarskriget 1967 låg Klippmoskén på 
jordanska sidan, efter det på den av Israel ockuperade 
Västbanken. Foto: LM Adrian.
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Jerusalemsföreningens sjukhus:

Ghada Kawa  
– Palestinas första kvinnliga sjukhusdirektör
För 111 år sedan grundade Gustav Ribbing Svenska Jerusalemsföre-
ningens sjukhus i Beit Jala, Betlehem. I dag är det Västbankens och Gazas 
största cancersjukhus och regionsjukhus för hela Betlehemsområdet där 
det bor över 220 000 personer.

Sedan två år är Ghada Kawa sjukhusdirektör och den första kvinnan i denna posi-
tion i Palestina.

– Vi står inför många utmaningar, säger allmänläkaren och chefen på sjukhuset, 
som numera heter Beit Jala Governmental Hospital.

– Vi är så tacksamma mot Gustav Ribbing! Vilken medmänsklighet han visade 
när han köpte mark här i början av 1900-talet, byggde ett litet hus och red runt på 
en åsna och botade folk med ögonsjukdomar. Jag skulle velat krama om honom, 
säger doktor Kawa.

Sjukhuset är trångbott, trots att det blivit utbyggt flera gånger och är nu minst 
tjugo gånger så stort som det var när Ribbing grundade det. Med hjälp av pengar 
från SIDA och andra biståndsgivare har föreningen lyckats få sjukhuset att utveck-
las. Men marken där sjukhuset ligger är nu helt utnyttjad.

Sjukhusdirektören Ghada Kawa på Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus. 
Foto: LM Adrian.
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Med 200 akutpatienter per dag, 65 operationer, 40 förlossningar i veckan och 
100 dialyspatienter i veckan hade man behövt betydligt fler än de 130 bäddar som 
sjukhuset inrymmer.

– Det palestinska hälsovårdsministeriet har nu planer på att bygga ytterligare ett 
sjukhus här i området. Det skulle verkligen behövas, säger doktor Kawa.

Kawa är medicinskt ansvarig och basar över 90 läkare och 180 sjuksköterskor
– Det är ett tufft jobb. Vi saknar personal och vi saknar bäddplatser, men som tur 

är har vi numera medicin att tillgå, vilket inte var fallet för några år sedan.
Innan doktor Ghada kom till Beit Jala-sjukhuset arbetade hon i 28 år på hälso-

vårdsministeriet i Ramallah. Men när sjukhuset för några år sedan fick allvarliga 
problem, så tillsatte hälsovårdsministern henne som direktör.

– Det var inte jag som ville, men det är klart, det är roligt när man blir utvald och 
tillfrågad, säger hon.

Sjukhuset drivs nu helt av det palestinska hälsovårdsministeriet som har ansvar 
för såväl drift och ekonomi som personal. Svenska Jerusalemsföreningen står bara 
som ägare av fastigheten och hyr ut denna till palestinierna. Hyresintäkten går till 
underhåll av sjukhuset.

Spelar det roll att det är en svensk organisation som äger fastigheten?, frågar jag
– Ja, vi har sedan årtionden nära förbindelser med Sverige. Inte bara sjukhuset 

utan hela Palestina säger doktor Kawa. Och det ger en trygghet att det är Svenska 
Jerusalemsföreningen som har det yttersta ansvaret för fastigheten. 

Lars Micael Adrian

Akutmottagningen på Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus. Foto: LM Adrian.
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Dödahavstexterna i ny svensk översättning
Det är den 29 november 1947, samma dag som FN röstade för upprättan-
det av en judisk stat i Palestina efter 2000 år. På bussen från Betlehem 
sitter en man med 2000 år gamla texter i en papperskasse under armen.

En ny svensk översättning av döda-
havsrullarna, eller Qumrantexterna 
som de ofta kallas efter platsen där de 
blev funna, är nu färdig och utgiven i 
bokform. 

I fjor var det jämt 70 år sedan de för-
sta bokrullarna kom i dagen i grottor 
vid Döda havets västra strand. His-
torien om hur texterna upptäcktes är 
välkänd för många av denna tidskrifts 
läsare och en del har säkert också sett 
flera av dem utställda i ”The Shrine 
of the Book” vid Israels Museum i 
Jerusalem.

Jesajas bok var den första texten
De första texterna upptäcktes 1947 
av ett par beduiner, och texternas 
första anhalt blev en antikvitets-
handlare vid namn Kando i Bet-
lehem. Eleazar Sukenik, arkeolog 
vid det Hebreiska Universitetet i 
Jerusalem, lyckades förvärva tre av 
texterna den 29 november 1947. De 

texter han fått med sig var dels en rulle med 
stora delar av profeten Jesajas bok, dels två utombibliska texter, den s.k. krigsrullen 
och en rulle med utombibliska psalmer.

Fyra andra texter, bland dem en komplett Jesajarulle samt den s.k. Genesisapo-
kryfen, som kan beskrivas som en utbroderad återberättelse av första Moseboken, 
köptes av den syriske Metropoliten Athanasius Yeshue Samuel. Texterna förvara-
des först i S:t Markusklostret i Jerusalem, men när metropoliten senare flyttade till 
USA tog han rullarna med sig, och därifrån köptes de omsider via en bulvan av 
ovannämnde Sukeniks son, Yigael Yadin, israelisk officer och statsman, som senare 
också blev arkeolog och forskare i dödahavstexterna.

Kando, som var medveten om hur dyrbara texterna var hade behållit några tex-
ter för sig själv, men också dessa fick han överlämna till Yadin vid junikriget 1967.

Qumran förstördes av romarna
Flera texter kom efterhand i dagen, samtidigt som arkeologer också började gräva 
ut en näraliggande boplats, Qumran, vars invånare tidigt kom att förknippas med 
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texterna. Platsen var bebodd ungefär mellan 120 f.Kr. och 68 e. Kr. då den förstör-
des av romerska trupper. Det tog åtskilliga år innan alla texter var offentliggjorda 
men idag finns samtliga texter publicerade i serien Discoveries in the Judaean Desert, 
eller på annat sätt.

Men någon svensk översättningar av alla dessa texter har det inte funnits förrän 
den bok som här presenteras utkom år 2017.

1 000 år närmare källorna
I dödahavsgrottorna fann man både bibeltexter och utombibliska texter. Bibeltex-
terna har inneburit att forskare och bibelöversättare nu har tillgång till handskrifter 
ungefär 1000 år äldre än vad man tidigare haft.

Men nu är det inte bibeltexterna den nya översättningen avser, utan de utombib-
liska texterna. Det viktiga med detta material är att de är de enda judiska texter vi 
har som kommer från ungefär samma tid som Nya testamentet eller något tidigare. 
När man tidigare har jämfört Nya testamentet med judendomen, har man varit 
hän visad till material från några hundra år senare. Här har vi texter från Jesu egen 
tid. Det handlar om ett stort antal texter fördelade på ett antal grupper.

Den svenska översättningen är uppdelad på sju avdelningar.
I. Regeltexter
Det handlar om texter som på olika sätt varit knutna till den judiska grupp som 
på hebreiska benämnes jachad, vilken i översättningen helt enkelt kallas ”Gemen-
skapen”. Det var den gruppen som förmodligen levde och verkade i de byggnader 

Här vid Döda havets västra strand låg klostret Qumran. Foto: LM Adrian.
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som man nu kan se i ruiner på den aktuella platsen. Gemenskapens liv känneteck-
nades av en extremt noggrann lagtolkning med särskild tyngdpunkt på renhetsreg-
lerna. Här finns också Krigsrullen, som innehåller regler för den slutliga kampen 
mellan ljusets och mörkrets barn.

II. Liturgiska texter och kalendertexter
Här finns olika böner och välsignelser men också en text som beskriver Gemen-
skapens kalender, som var en solkalender på 364 dagar, till skillnad från den inom 
judendomen annars vanliga sol-månkalendern.

III. Poetiska texter
Denna avdelning innehåller ett stort antal psalmer som påminner om Psaltaren i 
Bibeln. Men det finns också en rad saligprisningar liknande dem som vi finner i 
Matteusevangeliets femte kapitel.

IV. Bibelparafraser 
Detta är texter som återberättar bibeltexten men inte drar sig för att göra både 
utvikningar och förkortningar. Tyngdpunkten lades på det man tyckte var intres-
sant och viktigt. Den största av dessa texter är den s.k. Genesisapokryfen. I det 
skick vi har den är den en återberättelse av texter från 1 Mos 6–15, men troligen 
har den från början innehållit mera material. Genesisapokryfen var en av de texter 
som först köptes av den syriske Metropoliten, men som senare, via en annons i Wall 
Street Journal kunde förvärvas av Yigael Yadin. Priset för dessa texter hade då gått 
upp från några hundralappar till 250 000 dollar. I denna avdelning finns också två 
s.k. testamenten, Arameiska Levi och Hebreiska Naftali. Det är texter som anknyter 
till Jakobs sista ord i 1 Mos 49.

V. Bibelutläggningar
Här finns kommentarer till flera av Bibelns böcker. Det är naturligtvis inte kom-
mentarer i vår mening utan texter som visar hur bibeltexterna ord för ord kunde 
tillämpas på den situation som Qumrangemenskapen levde i.

VI. Vishetstexter
Dessa texter påminner om Nya testamentets undervisning. Ibland kan under-
visningen överensstämma med denna, men ibland kan budskapet vara det rakt 
motsatta. Så verkar ju texten i Luk 14:5 förutsätta som en självklarhet att man drar 
upp en oxe som fallit i en brunn även om det är på sabbaten. Men så fick man inte 
alls göra enligt dessa vishetstexter. Skulle det vara en människa fick man dra upp 
personen med hjälp av ett klädesplagg, men något redskap fick man inte använda. 
Kläder fick man ju bära på sabbaten, men inte redskap. Återspeglar detta en allmän 
föreställning bland judarna på Jesu tid, eller var det bara Qumrangemenskapens 
hållning? Det kan vi inte säkert veta, då vi inte har några andra texter. Men vi vet 
att Qumrangemenskapen kunde betrakta andra judars lagtolkning som slapp och 
liberal, ”de som söker hala ting” som det står.

VII. Antika källor om esseerna 
Denna sista avdelning innehåller inga Qumrantexter, men däremot texter från tre 
författare, Filon, Josefus och Plinius den äldre, alla från tiden kring vår tideräk-
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nings början. I sina texter 
nämner och beskriver dessa 
en riktning inom judendo-
men som de kallar esseer 
eller essener. Idag är den 
vanligaste uppfattningen 
bland forskarna att Qum-
rangemenskapen tillhörde 
just denna grupp av judar. 
Även om den inte nämns i 
några andra sammanhang 
så finns det mycket i dessa 
författares beskrivningar 
som passar in på Qumran-
texternas innehåll.

Hemlig manlig 
gemenskap
Människorna bakom texter-
na utgjorde ett slutet säll-
skap, där den som ville bli 
medlem måste passera flera 
grader innan han blev full-
värdig medlem. Jag skriver 
”han”, därför att det mesta 
talar för att det var en rent 
manlig gemenskap, även 
om enstaka forskare menar 
att det också kan ha fun-
nits kvinnor med. De gra-
var som fanns i närheten 
av fyndplatsen var nästan 
uteslutande mansgravar.

Dödahavstexterna har 
stor betydelse för vår för-
ståelse både av kristendo-
mens bakgrund och av den 
senare judendomens framväxt. De utgör ett vittnesbörd om den miljö där den 
första kristna församlingen växte fram.

Texterna är 2000 år gamla originaldokument som ger oss förstahandsinformation 
om en grupp judar som levde, bad och arbetade tillsammans på ett sätt som kan 
föra tankarna till hur de första kristna skildras i Nya testamentet.

Nu finns dessa texter också i svensk språkdräkt. Boken är utgiven på Bibelakade-
miförlaget av Svenska Bibelsällskapet och har sammanställts av en grupp forskare 
i Bibelvetenskap och Semitiska språk under ledning av Bibelsällskapets översätt-
ningsdirektor Mikael Winninge. 

Stig Norin

I en sådan här ökengrotta hittades de nu översatta tex-
terna. Foto: LM Adrian.
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Studenter på pilgrimsvägen
Under Kristi Himmelsfärdsveckan i år gjorde 25 studenter och ledare från 
Uppsala stift en pilgrimsfärd i Det Heliga Landet. Flera av studenterna 
är blivande präster och diakoner. Några kommer att bli kyrkomusiker och 
församlingspedagoger.
Pilgrimsfärden gick från Galileen i norr till Betlehem och Jerusalem i söder. En sådan 
resa blir en resa i både tid och rum, en färd genom Bibel och psalmbok och en resa i 
det dagsaktuella politiska skeendet. 

Intrycken är många. Kunskapsinhämtandet stort. Och varje kväll sitter man tillsam-
mans och reflekterar över dagens händelser och förbereder sig för kommande dag.

Resan avslutades med ett besök på Fredens Oas, Wahat-al-Salam/Neve Shalom, 
som ligger mellan Jerusalem och Tel Aviv.

Judiska, kristna och muslimska familjer bor tillsammans
Här bor och lever närmare 100 judiska, kristna och muslimska familjer tillsammans i 
övertygelsen att det är enda sättet att skapa fred.

På området finns ett hus utan hörn, ett rum för tystnad och inre andakt utan några 
religiösa symboler. Genom fönstret har man utsikt över Ajalons dal.

Sista kvällen i Jerusalem firade gruppen mässa i det pilgrimshärbärge som man 
bott de sista nätterna. Här i Fredens oas gav stiftsadjunkten Anna Bäcklund några 
tankar inför den tystnad som sedan tog vid då några gick in i Tystnades hus och 
andra stannade kvar i naturen. Dessa ord fick alla med sig in i tystnaden och tillsam-
mans for man sedan till flygplatsen i stillhet och tacksamhet för en resa som ingen 
var oberörd utav. 

 J-O Johansson

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
I mötet med det heliga, i mötet med med den Helige möter vi också våra egna liv. Vår 

innersta längtan, det vi bär, hoppas på och brottas med.
Längtan efter liv, upprättelse, kärlek, frid och fred, att få komma närmare, förstå allt mer.
Under några dagar har vi nu gått i fotspåren, fått se platserna, där Gud själv blev män-

niska. Där det omöjliga blev möjligt, där död blev liv.
Ett liv och en vandring som precis som allt liv inte kommer utan smärta.
Vi mötte skönheten runt Genesarets sjö, stränderna och städerna där Jesus kallat så många 

att våga säga sitt ja.
Vi har mött barnen, de som tvingats på flykt, de unga som gjort sin röst hörd, och du Herre 

var där. Vi har sett murarna, både från då och nu. Vi har vandrat ned till Jerusalem och 
upp mot Jerusalem. Ut i öknen, Jeriko, Döda havet och Jordan.

Och på olika sätt, på olika språk han kommit oss till mötes på vägen, slagit följe en stund.
Nu lämnar vi Det Heliga Landet, men i vårt och i vårt liv bär vi Dig Herre vidare. Du är 

med oss, finns vid vår sida.
När vi i Johannes evangelium hör berättelsen om lärjungarna som följde Dig, vänder du dig 

om och frågar dem: vad vill ni? De frågar: var bor du? Och du svarar: följ med och se!
Vi har nu följt med och sett var du bor på platser och i människor och i vårt eget hjärta.
Du lämnar oss, för en kort stund, men vi möter dig igen i tystnadens rum, i vår bön och i 

vår egen längtan. Vi ber dig stanna kvar i oss och i våra liv.
Tack för att vi får följa dig, här i Det Heliga Landet, men också varje dag i vårt liv. 

Amen
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Ny bok av biskop Munib Younan

Tillsammans för rättvisa och fred
Tillsammans för rättvisa och fred, heter en ny bok med texter om ekume-
nisk och interreligiös samverkan av biskop emeritus Munib A Younan. 
Texterna i boken är ett urval av biskop Munib Younans många tal runt 
om i världen från den tid han var president för det Lutherska Världsför-
bundet. 

Biskopen är sedan många år ordförande i den lokala skolkommiten för den Gode 
Herdens skola. Undervisningens roll i arbetet för fred belyses också i de tal som 
återges i boken. 

Boken ges ut av Svenska kyrkans Internationella arbete och urvalet har gjorts för 
svenska läsare av Kjell Jonasson, Gustaf Ödquist och av undertecknad, Göran Rask, 
vilka under många år varit medarbetare till biskop Munib Younan. 

Biskop Munib vid mottagandet av sin efterträdare Bachoum Azar i januari i år. 
Foto: LM Adrian.
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Urvalets tema är religionernas 
roll i arbetet för fred där bisko-
pen ofta återkommer till vikten 
av ekumenisk och interreligiös 
samverkan. Ärkebiskop Ante 
Jackelén har skrivit förordet och 
STI:s direktor Maria Leppäkari 
har skrivit en utförlig introduk-
tion till ämnet samt en presenta-
tion av biskop Munib Younan. 

Maria Leppäkari skriver:
”Biskop Younans vision av fred 
förenas med tanken om Guds rike 
här och nu. Kristnas längtan efter 
Guds rike kan beskrivas som en 
reflektion i en spegel – i den 
reflekteras Guds rike som det är 
här, hos oss och just nu. Det är 
ett rike där det finns plats för dig, 
för mig och för våra grannar samt 
för systrar och bröder från olika 
religiösa samfund där vi med 
rättvisa villkor blir delaktiga i 
medborgarskapet.”

Talen har framförts i olika 
kristna och religiösa sam-
manhang runt om i världen 
och är redigerade för att und-
vika upprepningar samt visa på ämnets 
bredd, djup och aktualitet. Vissa av talen har framförts när +Munib Younan besökt 
Sverige. Några tal är naturligtvis från Jerusalem och Mellanöstern men också från 
Amerika, Europa och Asien, vilket visar att behovet av ekumenisk och interreligiös 
samverkan finns överallt och att det är tillsammans vi kan skapa rättvisa och fred. 
Ärkebiskop Antje Jackelén skriver i sitt förord:
”Biskop Munib Younan är en internationellt välkänd kyrkoledare, trots att den kyrka han 
har tjänat som biskop är liten till storlek. Oförtröttligt har han rest omkring i världen och 
gång på gång lyft fram det kristna evangeliets betydelse i kampen för rättvis fred och jämlikt 
medborgarskap. Som profetrösten i öknen har han utmanat orättfärdighet och hyckleri, men 
aldrig genom att demonisera den andre.”

Biskop em. Munib Andria Younan växte upp i Jerusalems gamla stad som flyk-
ting i sitt eget land. Han utbildade sig till pastor i Finland, prästvigdes i Jerusalem 
1976 och var pastor i Ramallah innan han blev biskop för den Evangelisk Lutherska 
kyrkan i Jordanien och det Heliga landet vilket han var åren 1998–2018. Han var 
president, ordförande för Lutherska världsförbundet 2010–2017. 

Biskop Munib A. Younan bor i Jerusalem och är gift med Suad Yacoub som är 
skolrektor. De har tre vuxna barn, en son och två döttrar, samt flera barnbarn. 

Göran Rask
SJF Skattmästare

BISKOP MUNIB ANDRIA YOUNAN växte upp i Jerusalems gamla stad som flykting i sitt eget land. Han utbildade sig till pastor i Finland, prästvigdes i Jerusalem 1976 och var pastor i Ramallah innan han blev biskop för sin kyr-ka den Evangelisk Lutherska kyrkan i Jorda-nien och det Heliga landet vilket han var åren 1998–2017. Han var president, ordförande för Lutherska världsförbundet 2010–2017. Biskop Munib A. Younan bor i Jerusalem och är gift med Suad Yacoub som är skolrektor. De har tre vuxna barn, en son och två dött-rar, samt flera barnbarn.

”Biskop Munib Younan är en internationellt välkänd kyrkoledare, trots att den kyrka han har tjänat som biskop i är liten till storlek. Oförtröttligt har han rest omkring i världen och gång på gång lyft fram det kristna evangeliets betydelse i kampen för rättvis fred och jämlikt medborgarskap. Som profetrösten i öknen har han utmanat orättfärdighet och hyckleri, men aldrig genom att demonisera den andre.”

Ärkebiskop Antje Jackelén 
”Biskop Younans vision av fred förenas med tanken om Guds rike här och nu. Kristnas längtan efter Guds rike kan beskrivas som en reflektion i en spe-gel – i den reflekteras Guds rike som det är här, hos oss och just nu. Det är ett rike där det finns plats för dig, för mig och för våra grannar samt för systrar och bröder från olika religiösa samfund där vi med rätt-visa villkor blir delaktiga i medborgarskapet.”

Direktor, docent Maria Leppäkari,  Svenska Teologiska Institutet, Jerusalem

BOKENS TEXTER är ett urval av Biskop Munib A. Younans många tal runt om i världen. Urvalets tema är religionens roll i arbetet för fred utifrån ekumenisk och interreligiös samverkan. 

SAGT OM TIDIGARE BÖCKER MED TEXTER AV BISKOP MUNIB YOUNAN:
”Biskop Munib Younan engagerar 
sig varhelst mänskliga rättigheter 
inte följs. Han vill skapa rättvis fred 
för sitt palestinska folk men också 
för alla andra folk som inte lever i 
fred. Han lever med en passionerad 
rättskänsla för kyrkan och världen.”

Pastor Martin Junge,  Lutherska världsförbundets 
generalsekreterare 

”Biskop Younans erfarenhet av och 
förespråkande av icke-våld är ett 
viktigt exempel för oss alla. Inbäd-
dad i Mellanösterns oroligheter är 
han en profetisk röst som manar till 
icke-våld som vägen till fred.”

Biskop em Mark S Hanson,  Evangelisk Lutherska kyrkan i Amerika
Tillsam

m
ans för rättvisa och fred

M
unib A

 Younan
TIDIGARE UTGIVNINGAR: 
Witnessing for Peace: In Jerusalem  
and the World (Augsburg Fortress, 
USA 2003), Our Shared Witness:  
A Voice for Justice and Reconciliation 
(Lutheran University press 2012) och 
The Augsburg Confession in Arabic 
(Emerezian Est., Jerusalem 1993).

Munib A Younan
Tillsammans för rättvisa och fred

Texter om ekumenisk och interreligiös samverkan 

Förord av Ärkebiskop Antje JackelénIntroduktion av Teol Dr Maria Leppäkari
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Muren vid Cremisanklostren 
– hur gick det sen?
Vid vår påskresa till det Heliga landet detta år passade vi också på att 
göra ett besök vid Cremisanområdet, för att njuta av den vackra kloster-
trädgården och handla i butiken där de säljer olivolja och de prisbelönta 
kvalitetsvinerna, allt ur egen produktion. Vi ville också se hur det blivit 
med det murbygge som diskuterades mycket för några år sedan (Se denna 
tidskrift årg. 2015 nr 1 och nr 3). 

För att sammanfatta historien beslöts redan år 2006 att separationsmuren mellan Isra-
el och de palestinska områdena skulle förlängas så att den band samman den större 
bosättningen Gilo, strax söder om Jerusalem med den mindre bosättningen Har Gilo. 

Denna mursträckning skulle leda till att vägen från Beit Jala skars av och sale-
sianordens två kloster, ett för nunnor och ett för munkar, skulle hamna på den 
israeliska sidan av muren. 

Mot detta protesterade först nunnorna därför att deras skolbarn då skulle bli 
avskurna från sin skola. Senare anslöt sig även munkarna till protesten. 

Förslaget ändrades då så att muren skulle gå mellan de två klostren. 
I ett tredje förslag skulle muren gå så att båda klostren hamnade på palestinska 

sidan men jordbruksmarken där munkarna 
odlar vin och oliver skulle komma på den 
israe liska sidan. Dessutom skulle ett antal 
familjer i den närbelägna byn Walaja skäras av 
från sin jordbruksmark. 

Motorvägen – och därunder muren som byggts trots Högsta domstolens beslut att inte 
bygga den. Foto: Christina Norin.

Karta över tänkta sträckningar av muren innan 
Isradels högsta domstol beslöt att muren inte skulle 
byggas.
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Israels högsta domstol avslog …
Den katolska människorättsorganisationen St Yves Society gjorde rättssak av det 
hela och till mångas glädje fattade Israels högsta domstol ett beslut den 2 april 
2015 om att ingen mur skulle byggas i detta område. Men detta var inte sista ordet. 
Beslutet tolkades så att det bara skulle gälla området närmast de båda klostren.

Hur blev det då? När vi kom upp till Cremisanområdet, som ligger någon kilo-
meter väster om Beit Jala, en grannstad till Betlehem, märke vi i förstone inget 
speciellt. Det såg ut som förr. Vi tog några bilder men någon mur i nära anslutning 
till klostren fanns inte att se. I detta avseende har de israeliska myndigheterna levt 
upp till domen från den 2 april 2015.

Det var först när vi en annan dag promenerade på den gata som går öster om 
kvarteret där Sira-skolan ligger, som vi i morgonljuset tydligt kunde se muren som 
sträckte sig under den stora bilbron och vidare upp mot Cremisandalen.

… men muren finns där ändå
Då började vi fingranska bilderna vi tagit tidigare och visst ser man muren både 
nedanför (öster om) klostret och ovanför (väster om) detsamma. Muren finns där. 

Den går genom ett område med olivträd som ägs av Beit Jalas innevånare. Många 
flerhundraåriga träd revs upp. Det berättades att ägarna inte ens gavs tid att plocka 
oliverna innan träden förstördes.

Nu har naturligtvis varje land eller person rätt att bygga en mur runt sitt område 
om man anser att det behövs, men då måste man bygga den på egen mark, d.v.s. 
längs den s.k. gröna linjen. Inte som här ett gott stycke in i ”grannens trädgård”, 
med detta väcker ingen världsopinion.

Vid ett besök i Lutherska kyrkan på långfredagen utgick predikan från Jesu ord 
på korset ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig”

På samma sätt kan många människor känna idag. Men Gud överger inte. Kristus 
uppstod på tredje dagen, det finns alltid ett hopp. 

Stig och Christina Norin

Klostret med muren i bakgrunden. Foto: Stig Norin.
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Kvinnokraft i Jubbet adh Dhib
Kvinnorna dukar fram varmt, hembakat bröd direkt från ugnen, hum-
mus, oliver och andra godsaker som vi äter tillsammans med hett, sött te, 
när vi besöker dem i byn strax utanför Betlehem.

Som ekumenisk följeslagare har det fallit 
på min lott att speciellt följa utvecklingen 
i byn Jubbet adh Dhub och den kvinnorö-
relse som tar allt fastare form.

I dag skiner solen efter stormen igår. 
Kvinnorna berättar stolt att elektriciteten 
fungerade hela tiden. Däremot såg de att 
det var mörkt i andra byar i närheten. 
Byn fick tillbaka sina solpaneler för några 
månader sedan och kvinnorna tar tag i 
nya projekt för att utveckla byn.

Bosättningen nära byn. Foto: Gudrun Ahlgren.

Gudrun Ahlgren har ett engagemang för 
mänskliga rättigheter, icke-våldsarbete och 
kvinnors och barns situation. De synpunkter/
reflektioner som uttrycks i följeslagarnas rese-
rapporter är personliga och delas inte nödvän-
digtvis av uppdragsgivarna.
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Tre kvinnor har börjat ta 
körkort, vilket FN:s MR-kon-
tor kommer att finansiera. De 
ska snart ha teoriprov, och för-
hoppningen är att ska det bli 
körkort för dem så småning-
om. 

Det finns planer på att köpa 
en bil till byn. Vi får höra att en 
annan av kvinnorna också vill 
börja med körkortslektioner, 
men hon får vänta. 

En av kvinnorna, Njassar 
Umm Jihad, berättar stolt att 
hon har fått jobb som skol-
vaktmästare på rekommenda-
tion av Jubbet adh Dhibs kvin-
nokommitté.

Ett önskemål är datorer till 
alla familjer i byn, tolv styck-
en och dessutom två laptops. 
Hamed Qawasmeh från FN:s 
MR-kontor får dem att förstå 
att det måste få ta tid. Han 

kan erbjuda två laptops till att börja med, en för att underlätta kvinnokommitténs 
arbete och en för studenterna i byn. Det är viktigt, för annars skulle de behöva 
flytta för studiernas skull. 

Skolan, som är gemensam för byn och grannbyn Zatara, behöver också datorer, 
men det får vänta. Hamed menar att det är viktigt att alla önskemål går via kvin-
nokommittén för att stärka dess betydelse.

Vi pratar också om kliniken, som finns i provisoriska lokaler nu, men som kom-
mer att finnas i bottenvåningen till ett av husen i byn. 

En mobil läkarmottagning, Palestinian Medical Relief Society, PMRS, kommer till 
byn en gång i veckan. I de nya lokalerna kommer det att finnas ett undersöknings-
rum med en dörr som går att stänga, vilket känns bra, tycker kvinnorna. Att kunna 
få medicinsk hjälp hemma i byn för bara tre shekel, mot 150 shekel i Betlehem är 
en klar förbättring.

Vi får också höra att två familjer har flyttat tillbaka till byn sedan elektriciteten 
installerades. 

Som avslutning på festen hos kvinnokommittén får vi lov att fotografera dem, 
vilket de gärna ställer upp på. 

Det är fantastiskt att möta de här starka och kreativa kvinnorna och höra om 
deras planer och idéer för att förbättra livet i byn. 

Gudrun Ahlgren

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/kvinnokraft-i-jubbet-adh-dhib/

Fatima Al Wash, Fadia Umm Ibrahim och Amina 
Umm Musab från byns kvinnokommitté. 
Foto: Gudrun Ahlgren.
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Dubbelt förtryck av kvinnor i Palestina
De palestinska kvinnorna lider under ett dubbelt förtryck. I den tredje 
artikeln i serien Palestinska bilder möter Stefan Eklund Amal Abusrour 
och Amani Aruri som jobbar för en palestinsk kvinnoorganisation.

Det palestinska samhället har starka patriarkala strukturer. En undersökning visar 
att ungefär var tredje palestinsk kvinna har utsatts för våld.

Trots att universitetsutbildningarna till 60 procent består av kvinnliga studenter 
har bara 19 procent av de palestinska kvinnorna ett arbete.

I Ramallah träffar jag Amal Abusrour och Amani Aruri som arbetar för organi-
sationen Women center for legal aid and counselling. De säger att de patriarkala 
mönstren i Palestina oftast har sin grund i religiösa lagar. 

– Koranen tolkas patriarkalt här, säger Amani Aruri. Men det är fel. Koranen ser 
oss alla som jämlikar.

Organisationen kämpar bland annat för lika löner, för höjd giftasålder till 18 år 
(det är 14 år idag) och för att kvinnor som släpps ur israeliska fängelser inte ska 
bli stigmatiserade.

– Män som är dömda för politiska brott är hjältar när de kommer hem. Kvinnor 
blir utstötta, säger Amal Abusrour. Undantag finns, men då beror det på att kvin-
norna tillhör familjer som är politiskt eller finansiellt inflytelserika. 

Hemliga gömställen för kvinnor
Women center for legal aid and counselling har också hemliga gömställen för 
kvinnor som misshandlats och lever under dödshot. De företräder kvinnor vid 
skilsmässoförhandlingar, som sker vid religiösa domstolar, muslimska eller kristna 
beroende på vilken trostillhörighet paret har. Mannen har betydligt större möjlig-

heter att med stöd av lagen 
få vårdnaden av barnen vid 
en skilsmässa.

Amal Abusrour och 
Amani Aruri berättar att de 
motarbetas av konservativa 
moskéer vars imamer ofta 
anklagar dem för att ha en 
dold agenda, att de vill föra 
in en främmande kultur i det 
palestinska samhället.

Amani Aruri och Amal Abus-
rour jobbar för den palestinska 
organisationen Women center 
for legal aid and counselling. 
Foto: Stefan Eklund.
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Männens frustration går ut över kvinnorna
Den israeliska ockupationen gör heller inte deras arbete lättare. De tusentals 
palestinska män som arbetar i Israel och under förnedrande former tvingas vänta 
i timtal vid gränspassagerna låter ofta sin frustration gå ut över kvinnorna när de 
kommer hem.

– Vi behöver därför också rikta våra insatser mot männen och få dem att bli 
medvetna om de mönster som finns och dess konsekvenser, säger Amal Abusrour.

Women center for legal aid and counselling startade 1991 och finns på flera 
platser i Palestina. Organisationen är förstås också en stark motståndare till den 
israeliska ockupationen. 

– ”Kvinnor i Palestina lyder under ett dubbelt förtryck – av en ockupationsmakt 
och av ett patriarkalt palestinskt samhälle”, säger Amal Abusrour. 

Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö
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Frihetens musikaliska stigar
Jag får tag på min vän och kollega Akram Abdulfattah, palestinsk musi-
ker boende i Israel, på telefon när han kör bil från hembyn Kawkab Abu 
Elhija i Galileen till Betlehem på den ockuperade Västbanken. 

Efter att nyligen ha gjort en konsert med nyskrivet material i Haifa ska han nu delta 
i ett stort projekt med många internationella musiker och producenter. Därefter bär 
det av till Indien för ytterligare konserter. 

Akram och jag är alltid glada för att prata med varandra, oavsett om det rör sig 
om musik, existentiella spörsmål eller bara ömsesidig och något fånig humor.

Det var producenten och slagverkaren Samer Jaradat, hemmahörande i Ramal-
lah, som förde oss samman i slutet av 2014. Ett av Akrams dåvarande band, Awan, 
hade fått ett utmärkelsebidrag för att spela in en skiva plus att göra en serie kon-
serter med ett antal internationella musiker. Lotten föll på gitarristen Mattias Win-
demo, basisten Johan Moir samt mig på trumset. Resten är, som det heter, historia. 

Sedan dess har vi spelat in ytterligare en skiva, gjort flertalet konserter, samarbe-
tat med beställningsverk med mera.

Hanterar flera instrument
Akram föddes i New Jersey då hans palestinske far Mouhamad studerade musik 
för Simon Shaheen i New York. Vid fem års ålder flyttade familjen tillbaka till Israel 
och har bott där sedan dess. Och Mouhamads musikaliska arv och konstnärliga 

Akram Abdulfattah och Per Anders Skytt på scen i Haifa. 
Foto: Nabel Hakim Productions 2017.
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drivkraft har utan tvekan gått i arv: Akram studerade först slagverk, sedan oud 
– en form av luta som är vanlig i arabisk musik – för att till sist landa i fiolen. I 
nuläget är han lika mycket av kompositör som musiker, men vägen dit har gått via 
en ganska intensiv inre brottningsmatch.

I likhet med många andra har Akram en släkt som, i ljuset av Israel-Palestinakon-
flikten, varit föremål för mycket turbulens, våldsamheter, fängslanden med mera. 

Men Akram kände tidigt att de ”accepterade” formerna för den aktivism och 
politiska rättighetskamp som färgat en stor del av hans uppväxt inte gick att inkor-
porera i uttrycksformen för den musik han ville skapa. 

Svårt göra nydanad musik när ens nation är hotad
När en nation är under hot manifesteras ofta motståndet genom att befästa den 
egna kulturen på mest traditionella vis. Personer som på olika sätt och i olika grad 
bryter mot dessa normer upplevs ofta som splittrande moment mot den kollektiva 
kulturen och har ofta svårigheter att bli accepterade i närsamhället. Och vid det här 
laget hade Akram funnit inspiration i den egyptiska musikern Mohammed Abdel 
Wahab som ofta gick emot strömmen genom att komponera instrumental musik 
med bland annat västerländska influenser.

Gränsöverskridande musik
Och det är just i denna gränsöverskridande värld, ledigt rörlig mellan många olika 

Per Anders Skytt är musiker och musiklärare hemmavarande i Göteborg. 
Foto: Henrik Jöhnemar.
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sorters uttryck, som Akrams musik befinner sig idag. Och kanske är detta en av de 
huvudsakliga anledningarna till varför vi trivs så bra med att arbeta tillsammans. 

För även om jag själv är akademiskt rotad i en afroamerikansk tradition av jazz, 
så är jag alltid nyfiken på att låta jazzens väsen träda in i rum och ramar där den 
traditionellt sett inte hör hemma.

För mig är Akrams musik som att likt Mussorgskijs Tavlor på en utställning 
förflytta sig från bild till bild, men med den skillnaden att jag i förväg inte vet vad 
som möter mig här näst. Det är en spännande stig att vandra, men det är inte en 
vandring i blindo; på skivan Jawa finns kompositioner som bland annat bottnar 
i längtan efter något som gått förlorat, strävan efter frihet samt önskan om att få 
bli accepterad för den man är – knappast slumpartade ämnen från pennan hos en 
musiker vars vardag är en oskiljaktig del av Israel-Palestina-frågan.

Motsägelsefull situation
Eftersom Akrams bil nu närmar sig en militär checkpoint angränsande till Betle-
hem så måste vi strax avsluta samtalet, men innan dess hinner han berätta om den 
till synes motsägelsefulla situationen för palestinska musiker i Israel kontra de på 
Västbanken och i Gaza. 

”Occupation ticks all the boxes” säger han och menar att trots att livet under 
ockupation är väldigt svårt – detta är något som måste ses med egna ögon för att 
kunna greppas fullt ut – så finns för konstnärer boende i dessa områden betydligt 
större möjligheter till internationella bidrag och stipendier än vad det finns för dem 
i Israel. 

Innanför den gröna linjen faller Akram och hans kollegor kulturpolitiskt sett mel-
lan stolarna i ett samhälle där statens politiska aspiration inte drar jämnt med de 
nationella sammansättningarna hos dess medborgare. För de konstnärer som mot-
sätter sig detta system samt dess statliga anslag – vilket merparten av palestinier 
gör – blir tillvaron svår ifall de saknar den drivkraft som Akram har.

Vi önskar varandra allt gott och lovar att höras snart igen…  
Per Anders Skytt

Fotnot: 
Besök Akram Abdulfattahs hemsida och ta del av hans musikvärld. Där finns även 
en länk till Akrams Youtube-kanal med många videor. 
www.akramabdulfattah.com

Per Anders Skytt är frilansmusiker och musiklärare och bor i Göteborg. Han 
har ett stort rättighetsbaserat engagemang gällande Israel-Palestinafrågan 
och har bland annat varit stationerad i Hebron på Västbanken för Följesla-
garprogrammet. Per Anders har även varit drivande för olika samarbets-
projekt mellan Sverige och Edward Saidkonservatoriet. I grund och botten 
är Per Anders rotad i jazztraditionen och arbetar nu med bland annat ett 
antal beställningsjobb för kommande produktioner med diverse Palestinska 
musiker.
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen 
från den 1 september 2017 till och med den 15 maj 2018
Jämfört med motsvarande period 2016/2017

15/5 2018 15/5 2017
Medlemsgåvor 46 400 56 500
Faddergåvor 183 100 220 837
Gåvor till skolan 626 225 741 396
Skolan, minnesgåvor 73 780 37 840
Skolan, födelsegåvor 23 350 42 306
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 75 850 53 550
Övriga gåvor 55 000 39 000
Kollekter 1 095 723 1 401 407
Summa: 2 179 428 2 592 836

TILL MINNE: 
Ellen Jansson, Bertil Gardell, Ivar Lundmark, Kerstin Fogelquist Mårtensson, Evy 
Flensburg, Bengt Wahlström, Ulla Berglund, Carl-Gustaf Andrén, Per-Åke Löf.

FÖDELSEDAGAR: 
Gunnar Weman, Inga-Lisa Eneroth, Torgny Wirén, Marie Dahlström, Karin Ehrn-
ström, Ebba Zetterquist, Eva-Lena Åkesson, Peter Wänehag, Ingrid Josefsson, Ker-
stin Stene, Thomas Petersson, Bo Johnson, Jan-Olof Johansson, Glenn Håkansson, 
Boo Gunnarsson, Gun Nilsson, Birger Olsson, Berit Hjelm.



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.  
e-post: britt_bergman@outlook.com
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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