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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jeru-
salem 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 30 i detta nummer!)

Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
•  stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor och 

rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•  bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i Bet-

lehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater 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

Plats för drömmar om fred
Den misstänkte orientalisten heter en 
nyutkommen bok som recenseras i detta 
nummer av tidskriften. 

Den är skriven av Bengt Knutsson, docent i semi-
tiska språk i Lund men framför allt mångårigt 
verksam i flera länder i Mellanöstern som orien-
talist och en språkmänniska av sällan skådat slag.

Det är många som har honom att tacka för den 
väg han banat in i Orientens mystik och högst 
verkliga värld. Jag är en av dem.

Redan titeln avslöjar att Mellanöstern är ett 
område där man lätt bli misstänkliggjord. Man 
kunde tänka att språkkunskaper i både arabiska 
och hebreiska och andra semitiska språk och dialekter borde undanröja misstankar 
om ens avsikter och ursprung. 

Men det kan snarare vara tvärtom. Därav titeln.
Det kan verka misstänkt att man lärt sig dessa svåra språk? Vad är man ute efter? 

Spionage? Och på vems sida står man egentligen? 
Jag har själv utsatts för sådana misstankar om än i mindre skala och inte bero-

ende på en överdriven kunskap i semitiska språk. Snarare tvärtom. 

Kan du fiendens språk – eller …?
Ett uttal på det ena språket kan avslöja att man kan det andra, fiendens språk. 
En del av räkneorden på arabiska och hebreiska är snubblande lika varandra och 
i köpslåendet av en vara kan tungan slinta och man låter som en israel när man 
försökte låta som en arab. Eller tvärtom.

Men det som slår mig när jag läser boken Den misstänkte orientalisten, både 
underhållande och intressant, är att om man engagerar sig i en verksamhet i Mel-
lanöstern så får man räkna med att bli både ifrågasatt och misstänkt för det man 
minst anade. 

Det är ett konfliktfyllt område man verkar i. Och ett område som så stora delar 
av världen och så många människor gör anspråk på i olika avseenden. Ett område 
som är föremål för djupaste känslor av längtan, tro, kärlek och passion.

STI i rampljuset
Det pågår en debatt om Svenska teologiska institutet i Jerusalem vilket ägs av 
Svenska kyrkan. Bengt Knutsson var för övrigt verksam där som direktor i början 
på 1970-talet och hans fru Birgitta som husmor. Debatten handlar om vilka krafter 
som är verksamma där och som ligger bakom det hela. 

Även om vår verksamhet inte är föremål för någon likande debatt så kommer 
frågor om hur vi förhåller oss till konflikten mellan israeler och palestinier och hur 
vi kan vara en skola för fred i en omgivning där våldet exponeras alltmer tydligt 
och där våldslösningar tycks var det enda man tror på.
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Vi har tagit upp detta tidigare och i detta nummer skriver vi mer om denna utma-
ning som det är att vara Skola för fred i Betlehem idag. 

Fem regimer har vi arbetet med
Svenska Jerusalemsföreningen har varit verksam i Det heliga landet i snart 120 
år. Fem olika regimer har man haft att förhålla sig till och ett antal krig har man 
genomlevt. 

När elever talar om att skolan är platsen där drömmen om fred väckts och att 
deras ”vapen” är utbildning, och när lärarna talar om Jesu uppmaning att älska 
sina fiender och be för dem som förföljer en, stärks lusten att arbeta för Den Gode 
Herdens skola.

Krafter vill misstänkliggöra ideella organisationer …
Det finns många krafter i denna konflikt som vill misstänkliggöra och försvåra för 
humanitära och ideella organisationer som arbetar för fred och försoning. De har 
inte blivit färre de senare åren och svårigheterna att bedriva fredsarbete har ökat. 

Men vi vet utifrån historien att situationen plötsligt och oväntat kan förändras 
och andra krafter träda till. 

… men under har skett förr i denna delen av världen
Detta är en del av världen som inte är helt ovan vid att under kan ske!

Vi gläder oss nu över att gåvorna under julen ökat betydligt sedan förra året. Ett 
stort tack till er alla som har bidragit till detta och som stöder Den Gode Herdens 
skola – en skola för fred i Betlehem idag. 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, Biskop emeritus 

Biskop Jan-Olof med skolbarnen runtom sig. Foto: LM Adrian.
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Tre artiklar om läromedel 
i Israel–Palestina:

Rabbiner och palestinier granskar läroböcker
Svenska Jerusalemsföreningen har fått frågor om vilka läromedel som 
används på Den Gode Herdens skola. Frågorna har ställts med anled-
ning av skriverier om att det på palestinska skolor används litteratur som 
skulle vara våldsbejakande.

Därför kan det också vara på sin plats att ånyo uppmärksamma den brett upplagda 
läroboksundersökning som gjordes år 2013. Undersökningen var initierad av insti-
tutet CRIHL (Council of Religious Institutions of the Holy Land).

CRIHL är ett institut grundat 2005 bestående av israeliska överrabbinatet, 
palestinska myndighetens minister för religiösa frågor, armeniska och latinska 
patriarkerna i Jerusalem liksom biskoparna för de lutherska och anglikanska 
kyrkorna.

492 israeliska böcker och 148 palestinska granskades
Totalt 492 israeliska och 148 palestinska böcker analyserades av en grupp forskare 
under ledning den israeliske professorn Daniel Bar-Tal och den palestinske profes-
sorn Sami Adwan, båda allmänt erkända för sin kompetens inom läroboksanalys, 
och var och en med ett team av forskare som alla talade flytande både arabiska och 
hebreiska. Gruppen hade därtill stöd av en internationell rådgivande panel med ett 
tjugotal experter inom skolboksanalys från Israel, Palestina, Tyskland och Förenta 
staterna.

Det viktiga med denna undersökning var panelens stora bredd och att läromedel 
från båda sidor analyseras. Undersökningen har tidigare presenterats i Svenska 
Jerusalemsföreningen tidskrift 2014, nr 4. Det skall nämnas att det nu gått fem år 
sedan undersökningen gjordes, ändringar kan ha skett, men det finns ändå skäl att 
på nytt nämna de viktigaste iakttagelserna.

Ovanligt med demonisering
(1) Avhumaniserande och demoniserande beskrivningar av ”den andre” var 
mycket sällsynta i både israeliska och palestinska böcker. Sådana uttryck kan vara 
”blodtörstiga araber” eller att palestinierna kallar det israeliska förhörsrummet 
”slakthuset”. Men som nämnt var den typen av karaktäriseringar ytterst ovanliga. 
Gruppen fann bara sex sådana uttryck på nära 10 000 textsidor.

Ensidiga beskrivningar på båda sidor
(2) Alla böckernas gemensamma problem är att de presenterar historien och den 
nutida situationen ur ett ensidigt perspektiv. Det finns betydligt flera negativa än 
positiva bedömningar av ”den andre”. I statliga israeliska skolor är ungefär en fem-
tedel av alla bedömningar av ”den andre” positiva. I ultraortodoxa och palestinska 
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skolor är de positiva bedömningarna väldigt få, men i de palestinska skolorna är 
också de negativa bedömningarna få.

Båda gruppernas böcker vill kriminalisera den andres närvaro genom en kombi-
nation av negativa beskrivningar och brist på information om den andres historia, 
religion, kultur och lidanden. För det mesta beror denna kriminalisering av den 
andres närvaro inte på historiskt felaktiga uppgifter, utan är ett resultat av vilka 
händelser i historien som rapporteras och vad som utelämnas.

Kartor utan gränser i både israeliska och palestinska skolböcker
(3) Kartor utan gränser finns både i israeliska och i palestinska skolböcker. I pales-
tinska böcker hade 48 av 83 kartor, dvs 58% inga gränser utsatta, men i de israeliska 
böckerna hade så mycket som 196 av 258 kartor, dvs c:a tre fjärdedelar inga gränser 
mellan israeliska och palestinska områden utsatta. På 20 av kartorna från de ultra-
ortodoxa skolornas böcker benämns Västbanken som Judéen och Samarien och så 
sker också på 8 kartor från de statliga skolorna. Detta är ett tydligt sätt att markera 
dessa områden som en del av staten Israel.

Inga uttryck för judehat i palestinska skolböcker
Utredarna bedömer den första punkten som mycket viktig. Förnedrande beskriv-
ningar av ”den andre” som finns i läroböcker i andra delar av världen saknas här. 
Vi kan därmed konstatera att det som vi ibland hör om att palestinska skolböcker 
är fulla av judehat, bestämt kan dementeras.

I övrigt handlar det om ensidig presentation av historia och nutid. Ensidigheten 
finns i hela materialet men den är något mindre i böcker från de statliga israeliska 
skolorna och utredarna har också ett par kommentarer till detta.

Staten Israel hade vid utredningen funnits i 65 år och forskare har noterat fyra 
generationer skolböcker med en gradvis förändring mot mera självkritik och mera 
positiv bild av palestinierna. Palestiniernas skolböcker började publiceras omkring 
år 2000 och befinner sig i den första generationen. De är därför mera jämförbara 
med äldre israeliska böcker.

Utredarna nämner också att den svagare parten i en konflikt ofta har en skarpare 
nationell berättelse. I det här fallet är det palestinierna som har större ekonomiska 
problem, högre arbetslöshet, flera dödsfall i konflikten, som också mera präglar det 
dagliga livet, med begränsad rörelsefrihet och annat.

Vi kan alltså till sist konstatera att utredningen visade på både ros och ris. I den 
bästa av alla världar skulle vi önska att skolböckerna vore så skrivna att de skulle 
kunna fungera både i israeliska och palestinska skolor. Låt oss hoppas på en sådan 
framtid. 

Stig Norin, professor emeritus Uppsala

Fotnot:
Utredningen är på 57 sidor. Den finns inte längre tillgänglig på Internet men om 
någon vill ha den sänder jag gärna över den per e-post. Maila till: stig@norin.in
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Skola för fred i Betlehem i dag
Den Gode Herdens skola är en kristen friskola i Betlehem. Den palestin-
ska skolmyndigheten anger de ramar som friskolor har att verka inom. 
(Jämför med förhållandet i Sverige). Det innebär att skolorna är skyldiga 
att följa den läroplan som fastställs av den palestinska skolmyndigheten 
och använda de läromedel som anvisas.

Men det är den lokala skolkommittén och rektor som ger skolan den inriktning den 
har som en kristen skola. De driver skolan därefter, under de förutsättningar som 
råder. Det är att vara en skola för fred där eleverna fostras till fredstänkande och 
icke-våld som konfliktlösning. 

Under åren 1990–2000 när fredsutsikterna var mer hoppfulla hade kristna 
palestinska skolor kontakt med israeliska skolor på olika sätt och gemensamma 
seminarier för israeliska och palestinska lärare ägde rum. Med växande politisk 
polarisering, isolering av Västbanken, våld och terror avstannade det mesta av 
dessa kontakter. 

År 2005 bildades Council of Religious Institutions of the Holy Land (CRIHL). Det 
är ett rådgivande organ där de högsta religiösa institutionerna är representerade, 
kyrkorna, israeliska överrabbinatet och det palestinska ministeriet för islamisk tro.

Ett projekt som drevs av CRIHL var att analysera hur palestinska och israeliska 
läroböcker framställer sin granne. Resultatet publicerades 2013 med titeln (i svensk 

2 

En skola för fred – Den Gode Herdens skola genomsyras av en kristen människosyn. 
Foto: LM Adrian.
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översättning) ”Offer för våra egna berättelser: Bilden av den Andre i israeliska och 
palestinska skolböcker” (se ovan s 5-6). 

Ingen berättade om den andres religion
Studien visade att information om andra religioner än den egna saknades i läro-
böcker från alla grupperna. Alla såg staden Jerusalem som exklusiv bara för den 
egna gruppen. Samexistens betonades inte och det fanns inga försök att jämföra de 
motstridiga berättelserna varken från israeliskt eller palestinskt håll.

CRIHL har som ambition att ge både israeliska och palestinska barn en mer kor-
rekt och hoppfull bild av en framtid i fredlig samexistens.

Biskop emeritus Munib Younan var som biskop ledamot i CRIHL och är ord-
förande i den lokala skolkommittén på Den Gode Herden skola. Han skriver om 
CRIHL på sid 69-70 i sin senaste bok på svenska, Tillsammans för rättvisa och fred. 

Frågan om återvändande är komplicerad, känslig och svårlöst – men att tala om 
återvändandet är inte kontroversiellt och står inte i motsats till en tvåstatslösning. 

Rätten att återvända
FN:s generalförsamling antog 1948 resolution 194 som erkänner flyktingarnas rätt 
att återvända. 

Från Svenska kyrkans håll beskrivs i Hållbar fred mellan Israel och Palestina – Posi-
tion för Svenska kyrkans internationella arbete att Svenska kyrkan vill se ”en av kon-
fliktens parter framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning på konflikten 
med utgångspunkt i en tvåstatslösning utifrån de internationellt erkända 1967 års 
gränser. […] 

Det innebär också ett erkännande av de palestinska flyktingarnas rätt till åter-
vändande i enlighet med relevanta FN-resolutioner och en framförhandlad perma-
nent lösning på flyktingsituationen.”

Kartor är alltid ett urval
Angående kartor som finns avbildade i olika skolors klassrum och som anses ge 
en felaktig bild av läget i området är kartor som bekant inte är en avbildning av 
verkligheten utan alltid ett urval. 

Vi kan vara skeptiska eller till och med kritiska till det urval som görs – men att 
dra slutsatsen att detta skulle vara ”bevis” på att inte erkänna Israels existens eller 
rätt till existens finns det ingen bäring för. Officiella kartor som används i skola 
och utbildning bör porträttera de internationellt erkända gränser som finns mellan 
länder. I frågan om Israel och Palestina uppstår då bland annat frågor kring hur 
man skall kartera israeliska bosättningar som, i strid med folkrätten, byggts på 
ockuperat land. 

Undervisningen bedrivs ju inte i ett vakuum, utan hänger samman med den 
politiska diskursen och den polarisering som råder på båda sidor. 

Genom den påverkan kristna skolor har genom sin betoning på t ex kultur och 
skapande, musik, drama och hantverk utövar och bidrar de till ett humanitärt tän-
kande och med ett människorättsperspektiv som är hållbart för framtiden.

En skola för alla
På Den Gode Herdens skola i Betlehem utbildas elever av olika ursprung, olika 
religiös tillhörighet och numera också både flickor och pojkar. 
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Belägen i Palestina måste alltså skolan följa den palestinska läroplanen. Men sko-
lan arbetar på kristen grund, aktivt för fred, samförstånd och jämlikhet. Att stödja 
sådana goda krafter i ett samhälle som på många sätt är hårt utsatt är inte lätt men 
av yttersta vikt. Vi är förvissade om att några av de barn som utbildas på Den Gode 
Herdens skola idag kommer att vara en del av en rättvis och hållbar fred imorgon. 

Svenska Jerusalemsföreningen tar självklart avstånd från all form av våld och 
extremism och har alltid inte minst genom sin tidskrift lyft fram både israeliska och 
palestinska goda krafter som verkar för fred och försoning. 

Jan-Olof Johansson
Ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen

Kristna organisationer granskar 
i de palestinska områdena
Skolornas betydelse för den unga generationen är avgörande för en demo-
kratisk utveckling i alla länder, inte minst i Mellanöstern.

De verkar där i en miljö av ökad radikaliseringen i samhället med konservativa 
politiska och religiösa krafter med ökad rasism och extremism. 

De kristna skolorna i Palestina arbetar med en pluralistisk och öppen hållning i 
sin undervisning. Detta gör också den Den Gode Herdens skola och övriga kristna 
skolor i regionen som alla är medlemmar i de kristna skolornas samarbetsråd. 

Samarbetsrådet driver den kristna och ekumeniska profilen tillsammans med ett 
interreligiöst arbete för öppenhet tillsammans i samhället.

Sverige finansierar genom sitt stöd till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyk-
tingar (UNRWA) läromedlen i flyktingskolorna i hela regionen och de är granskade 
och ska numera vara rensade från antisemitism. 

Sverige ger inget direkt stöd till den Palestinska myndigheten utan stödet går till 
Världsbanken, EU eller FN-organ. 

Sabeel har på regional nivå arbetat med läroplaner
Sabeel är en kristen ekumenisk solidaritetsorganisation med bas i Jerusalem. 

Sabeel, som på arabiska betyder ungefär vägen och även vattenkälla, bildades 
av anglikanska präster och lekmän. En partner är presbyterianska kyrkan i USA. 
Sabeel har avdelningar i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, 
Irland,. Frankrike, Tyskland och Österrike. 

Organisationen arbe¬tar bland annat för att öka kunskapen om de kristna i de 
palestinska områdena. 

Problemet med enkelspåriga läroplaner finns på många håll i Mellanöstern, inte 
bara i Israel och Palestina. Sabeel vill lyfta ekumeniken och frågan om samexistens. 
De vill stu¬dera bibeln utifrån ett mångfaldsperspektiv och etablera detta i de 
kristna skolorna för att sedan sprida metoden som goda exempel i övriga skolor. 
Svenska kyrkan har beslutat att stödja detta arbete. 

Carin Gardbring
SENIOR ADVISOR, Kyrkans Hus, Uppsala

3
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Påskelden och ”Ljusets lördag” i Beit Jala
Den ortodoxa kyrkans påskafton kallas också ”Ljusets lördag”. Om denna 
dag kan man säga att den är något alldeles speciellt. En folkfest utan like. 
För att uppleva något av detta tog vi oss i fjol vid påsken upp till den 
ortodoxa Mariakyrkan i Beit Jala.

Bakgrunden är ljusmiraklet i Jerusalem. Omkring klockan 14 på påskafton tänds 
utan mänsklig medverkan en eld i den grotta som utgör Kristi grav. Först under-
söks graven av israelisk militär och graven förseglas. Den ortodoxe patriarken kläs 
av så att han bara har en vit dräkt på sig. Det hela skall garantera att ingen tändare 
eller liknade skall vara insmusslad. 

Det är viktigt att denna undersökning sker av opartiska personer. Förr var det 
turkar nu är det israeler. Dessa blir 
samtidigt en symbol för de romerska 
soldaterna som förseglade och vaktade 
Jesu grav så att ingen skulle kunna 
ta bort kroppen och säga att han var 
uppstånden.

Den ortodoxe patriarken Diodoros i 
Jerusalem (1980–2000) som varit med 
om detta ett tjugotal år berättar vad 
som sedan händer.

Miraklet med ljuständning
”Framför graven ber jag några böner som 
vi fått i arv genom många hundra år. Och 
sedan väntar jag. Ibland tar det några 
minuter, men oftast sker undret omedelbart 
efter det att jag läst bönerna. 

Från själva stenen där Jesus låg kommer 
ett odefinierbart ljus. Själva bottenfärgen 
är blå, men där finns många skiftningar, 
mest rött. Det går inte att beskriva med 
ord. Ljuset stiger liksom ut ur stenen, som 
dimma kan stiga ur en sjö – det ser närmast 
ut som om stenen täcktes av en fuktig sky, 
men på samma gång är det ett ljus. 

Det ljuset rör sig varje år på olika sätt. 
Ibland täcker det bara stenen, ibland kan 
det lysa upp hela graven, så att också de 
som står utanför graven och ser in i den 
kan se hela graven uppfyllas av ljus. Det är 

Pelaren som sprack när påskelden gick ut 
ur den. Foto: Stig Norin.
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något helt annat än vanligt ljus från en oljelampa. Det brinner inte – det har aldrig tagit 
eld i mitt skägg på alla de 22 år som jag har varit patriark i Jerusalem och tagit emot den 
heliga lågan. Efter en stund samlas ljuset som i en pelare, och då ändrar det karaktär så att 
jag kan tända mina ljus på ljuspelaren.

Patriarken kommer ut ur graven, och alla de närvarande som väntat i flera tim-
mar i kyrkan tänder sina ljus. Sedan förs påskelden ut till olika ortodoxa kyrkor i 
området.

Utanför Mariakyrkan i Beit Jala var mycket folk församlat. Ja hela gatan var full-
proppad. Unga män åkte omkring i små jeepar smyckade med Kristusbilder och 
blomsterklädda kors. Många säckpipor var det också. 

Vi som var utlänningar fick varsin liten lykta att bära hem påskelden i. Lokal-
befolkningen hade med sig egna eller massor av ljus. Utanför kyrkan fanns en 
storbildsskärm uppsatt så man kunde se vad som hände i gravkyrkan i Jerusalem.

Ljuset förs ut över hela världen
Och mycket riktigt, strax efter kl 14 kunde man se hur elden var tänd och hur de 
närvarande i Jerusalem tände sina ljus. Sedan fördes elden bl.a. till Beit Jala. Den 
fördes i procession vägen upp från Betlehem till kyrkan där vi befann oss och vid 
16-tiden var den där och fördes in i kyrkan.

Sedan följe en ortodox liturgi på arabiska som vi faktiskt avstod från. I stället 

Ortodoxa Mariakyrkan i Beit Jala tar emot ljuset. Foto: Stig Norin.
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begav vi oss hemåt med våra små lyktor och uppfyllda av ett av kristenhetens 
största under.

Det berättas också att det fanns en period i gamla tider när de ortodoxa inte hade 
tillgång till den heliga graven. Då slog elden istället ut från en pelare till vänster om 
ingången till Gravkyrkan. Pelaren sprack och en muslim som stod i en minaret såg 
undret och blev genast kristen. 

Men andra muslimer kastade ner honom från minareten så att han dog, Så blev 
han martyr och helgas som sådan.

I västvärlden är ljusundret inte så känt och särskilt vi lutheraner har ofta litet 
svårt för mirakler. Ibland verkar det som om Gud är litet närmare i de orientaliska 
kyrkorna.

En symbol för Kristi uppståndelse
Ljusmiraklet är en symbol för Kristi uppståndelse. Det är också en manifestation av 
Guds närvaro Guds kraft och Guds kärlek. Gregorius den store (530–604) skriver: 
“Gud kallas ljus, därför att han omfamnar sin kärleks lågor – de själar i vilka han tagit sin 
boning.” Mose mötte Herrens ängel i en eldslåga som slog upp från en buske utan 
att busken tog eld. (2 Mos 3:2) Vid pingsten är elden ett uttryck för den helige Ande. 
”De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem” (Apg 2:3).

Vid de små ljuslyktorna vi fick var fästade små kort. På ena sidan stod det på 
arabiska: Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden. På den andra sidan stod 
det: Jag som är palestinier kan inte be i Jerusalem. Du som är turist, tänd detta ljus 
för mig. Så fick vi en uppgift med oss hem. Att tänka på våra palestinska vänner 
och be för fred i Det Heliga Landet. 

Stig och Christina Norin

Påskelden kommer till Mariakyrkan. Foto: Christina Norin.



Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/19 13

Eleverna på Den Gode Herdens skola har framtidstro:

Här ska vi stanna och bygga upp vårt land!
– Vi vill stanna kvar och bygga upp vårt land när vi studerat färdigt. 
Kanske studerar vi utomlands, men vi kommer tillbaka. Detta är vårt 
land.

Hind Qaraqeh, 16 år, Zain Rahhal, 16 år, och Karmel Odeh, 15 år, är tre av knappt 
360 elever på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem.

De är alla muslimer och deras föräldrar har aktivt sökt sig till skolan för sina 
barn. Jag frågar varför?

Alla tre svarar:
– Därför att detta är den bästa skola i hela området. År efter år ligger den i topp 

på alla tester
Vad beror det på?
– Här är lärarna kompisar med elever. Vi kan gå till rektor Aida med alla våra 

problem, vare sig de är skolrelaterade eller privata och hon hjälper oss att lösa dem, 
och tillägger:

– Dessutom är klasserna mindre och lärare är riktigt duktiga på att lära ut.

Hind Qaraqeh, Zain Rahhal och Karmel Odeh kommer alla från muslimska familjer och de 
har aktivt sökt sig till den kristna Den Gode Herdens skola: Självklart är vi med och ber 
morgonbön, säger de. Foto: LM Adrian.
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Men varför söker sig muslimska familjer till en kristen, svensk skola?
– För mig är det oviktigt vilken religion vi har. Vi är alla kompisar. Min bästa 

tjejkompis är kristen, säger Zain.
Men hur hänger det ihop med att det är kristen morgonbön varje dag?
– Jag deltar och ber med. Och vi firar de kristna högtiderna jul och påsk. Det 

tycker jag är fint, fortsätter Zain.

Aktiv fritid
Hind betonar att skolan satsar på olika bollsporter och låter eleverna också tävla i 
dem mot andra skolor. Stolt visar Hind upp två pokaler som hon vunnit för skolans 
räkning i ping-pong.

Zain är aktiv både i en politisk ungdomsgrupp, Fatah, och dansar dabkhe-dans 
två gånger i veckan, tillsammans med både pojkar och flickor.

– När vi kommer hem, äter vi lite, sover en stund och sen börjar läxläsningen, 
säger de alla tre.

Medan mycket tid går åt för Karmel att ta hand om sina sex småsyskon, har de 
andra två mer tid för att vara med kompisar.

Förälskelse smusslas det med
Men att umgås på tu man hand med pojkar är inte aktuellt.

– Nej, vår kultur präglas av ett helt annat synsätt än ni har i väst. Även om jag 
skulle bli kär i en pojke, så visar jag det inte. Det går inte här. Inte ens på universi-
tetet. Vi får vänta tills vi är utbildade, säger Zain, och skrattar.

Vad händer om du skulle kyssa en pojke?
– Det vore en skam för hela familjen om det kom fram. Vårt palestinska samhälle 

är fortfarande präglat av det ni i väst kallar hedersförtryck, säger Hind.
I Betlehem finns ingen biograf. 

Men ungdomar träffas på caféer 
framför allt på helger. Men då är 
det många samlade, inte bara två, 
dvs inte bara en flicka och pojke.

Hinds äldre syster studerar på 
Bir Zeit-universitetet i Ramallah. 
Resan dit tar tre timmar genom tre 
israeliska check-points. Det blir sex 
timmar resa varje dag. 

Jag frågar varför hon inte kan 
hyra ett rum i Ramallah.

Alla tre skrattar.

Dåligt rykte
– Hyra rum. Som ensamstående 
tjej? Nej, det går verkligen inte. 
Då måste någon familjemedlem bo 

Zain menar, att det inte spelar någon 
roll vilken religion kompisarna har.
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med henne. Hon får dåligt rykte om 
hon bor själv, säger Hind.

Både Hind och Zain har gjort 
många utlandsresor till Marocko, 
Rumänien, Dubai, Egypten och 
framför allt till Jordanien. Men till 
Jerusalem får de inte åka. Och i 
Medelhavet har de inte badat, efter-
som de inte har israeliskt tillstånd.

– När jag ser den frihet som mina 
jämnåriga har i andra länder, kan 
jag börja gråta. Men vi är inte där 
än, säger både Hind och Zain.

– Det som skrämde mig när min 
familj och jag åkte till Italien och 
Rumänien var att man vid grän-
sen betraktade oss som terrorister 
bara för att vi har ett palestinskt 
resedokument. Är det så ni ser på 
oss palestinier i Europa?, frågar sig 
Hind.

Hind ska studera till civilingenjör 
efter studentexamen. Både Zain och Karmel skall läsa medicin, Karmel med sikte 
på att bli kirurg

– Jag hade gärna studerat utomlands, säger Karmel, men mina föräldrar har inte 
råd. Och de är lite konservativa, så jag vet inte om de skulle tillåta mig åka utom-
lands själv, även om de skulle ha råd.

De båda andra menar att deras föräldrar kommer låta dem studera i Tyskland 
eller i Turkiet.

Kommer ni inte stanna där då?
– Nej, aldrig! Detta är vårt land. Vi vill hjälpa till att bygga upp landet, även om 

vi ibland förlorar hoppet om att ockupationen nånsin ska upphöra.

Motsägelsefullt
– Allt känns som hinder här ibland. Jag är så kluven. Ibland blir jag nästan desperat 
när jag tänker på muren och alla begräsningarna. Då känns allt som hinder. Men 
nästa dag kan jag se tecken på att det går mot ljusare tider, samhället utvecklas och 
de konservativa värderingarna luckras upp, säger Zain.

– Vi har aldrig levt annorlunda. Vår släkt har levt under ockupation i 70 år nu. 
Här har jag min släkt och mina vänner. Och visst, det vore på ett sätt trevligare 
att känna också frihet att röra sig, frihet att inte alltid Israel ska bestämma allt, till 
och med över vårt skattesystem. Men vad kommer jag att förlora och mista om jag 
emigrerar, som många av våra vänner har gjort, säger Hind med stor eftertänksam-
het, och fortsätter:

– De har förlorat oss, sitt land. Det vill inte jag!
– Tack vare den här skolan har vi fått den grund och den utbildning – ja det syn-

sätt som gör att vi känner oss starka, säger de alla tre, Hind, Zain och Karmel. 
Lars Micael Adrian 

Hind är glad över att Den Gode Herdens skola 
så aktivt deltar i olika regionala idrottstävlingar. 
Foto: LM Adrian.
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Födelsekyrkan nyrenoverad 
till julfirandet 2019
Födelsekyrkan i Betlehem genomgår en stor renovering, vilken är välbe-
hövlig då nästan inga renoveringar genomförts under de senaste hundra 
åren. Några jordbävningar har skadat byggnaderna, vatten har trängt in 
genom murar och tak, vilket gjort att en del av byggnadskomplexet riske-
rade att kollapsa. 

Sedan september år 2013 har ett team av italienska och palestinska specialister 
arbetat i Födelsekyrkan. Om tidsplanen håller ska allt vara klart till julfirandet i 
år 2019. Nytt tak med nya balkar har satts in. Stenväggarna har restaurerats och 
säkrats för framtiden. Fönster och dörrar har renoverats och allt i kyrkorummet är 
eller kommer att rengöras. 

125 kvadratmeter väggmosaiker
Under de senaste åren har främst konservatorer arbetat med att ta fram vägg- och 
golvmosaiker; somliga har inte varit synliga för besökarna på hundratals år. Enligt 

Intåget i Jerusalem. Foto: J-O Aggedal.
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de italienska specialisterna har mosaikerna, vilka är gjorda av bladguld som fogats 
mellan glasplattor, aldrig rengjorts eller reparerats. Bristen på underhåll har dolt 
mosaikerna under ett tjockt lager av damm och sot främst från rökelse. De har 
förstörts av regnvatten som runnit ner genom väggar och tak. 

Från att vara på väg att förstöras har de nu räddats till kommande generationer. 
Fukt finns fortfarande i väggarna bakom mosaikerna, men väggarna torkar sakta 
och varje liten bit rengörs med omsorg av specialister.

Några av väggmosaikerna som nu kan beskådas i all sin glans berättar fräls-
ningshistorien, med början i förbundet mellan Gud och Abraham (1 Moseboken 
17) och leder fram till Jesu uppståndelse och möte med lärjungarna (Johannese-
vangeliet 20). 

Däremellan framställs Moses som leder sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten, Betle-
hem som kung Davids stad och Jesu födelsestad samt Jesu intåg i Jerusalem. Franciska-
nerna som ansvara för de heliga platserna i Betlehem framhåller gärna att mosaikerna 
är ekumeniska eftersom de har inskriptioner såväl på grekiska som på latin.

Ekumeniska mosaiker
Pater Raynald berättar, att ”teologin som visas i dessa mosaiker är ekumenisk. 
Vissa inskrifter är skrivna på latin, andra på grekiska”. 

Han berättar vidare, att ”basilikan med dessa mosaiker är ett viktigt exempel 
på den höga konstnärligheten under korsfarartiden, vilken uppstod genom mötet 
mellan byzantinsk konst och korsfararnas västliga konst. Mosaikerna visar kyrkans 
sanna ekumeniska ansikte, enhet mellan de östliga och västliga kyrkorna”.

Märkligt nog var det den byzantinska kejsaren i Konstantinopel som år 1169 beställ-
de, planerade och betalade för dekorationerna i vad som då var en latinsk kyrka. 

Kejsarens avsikt var att läka tidigare sår och förena den kyrka som splittrats i en 
östlig och en västlig del år 1054. 

Att det är så framgår av den grekiska inskriptionen som finns på väggen precis 
bredvid ikonostasen i dagens kyrka. Inskriptionen lyder: ”Detta arbete färdigställ-
des av munken Ephrem, historisk målare, hantverkare och mosaikmästare under 
regimen av den stora kejsaren Manuel Porphyrogentius Comnenus, och vid tiden 
för biskopen Roul Ralf i Betlehem, år 1169”.

Jesus i mosaiken
En av de frågor som den tidiga kyrkan brottades med handlade om Jesu natur. 
Frågan var om Jesus är både Gud och människa eller om han bara är människa? 

De tidiga ekumeniska koncilierna kom fram till att Jesu är både Gud och män-
niska, så som den nicenska trosbekännelsen uttrycker det: ”Gud av Gud, ljus av 
ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. 

Mosaikerna framställer Jesus som både Gud och människa i samma person. Pater 
Raynald och andra forskare som studerat mosaikerna menar att dessa mosaiker i 
en av världens främsta kyrkor, platsen där Jesus föddes, inte endast har tillkommit 
för att berätta frälsningshistorien utan också för att klargöra kyrkans kristologi och 
ecklesiologi, såväl för den latinska som för den ortodoxa kyrkan.

Mosaikerna berättar genom sina färger
När vi betraktar mosaikerna ser vi färger, personer, landskap och sammanhang 
som berättar en historia. 
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I en av de mest välbevarade delarna av mosaiken finns scenen där Jesus rider in 
i Jerusalem. Konstnärens färgsättning är välgenomtänkt. Valet av färger fördjupar 
berättelsen. Här ser vi Jesus som sitter på åsnan, hans kläder är huvudsakligen blå 
på samma sätt som ett av de barns som lägger sin mantel på vägen. 

Den blå färgen är himmelens färg men även vattnets färg som står för trans-
parens. Personen som går bredvid Jesus och flera av de andra personerna på 
mosaiken bär röda eller svagt röda (rosa) kläder, kärlekens färg, den gudomliga 
kärlekens färg. 

Personen som går bredvid Jesus kan förstås som den Heliga Anden eller som 
lärjungen Petrus, han som är klippan som Gud bygger sin kyrka på (Matteus-
evangeliet 16:18). Ibland har den rosa färgen tolkats som en kärlek i vardande eller 
som en spegling av nattens ljus precis innan gryningen, hoppet om en ny dag, en 
ny framtid. 

Barnet, som bär blå dräkt med röd kant, lägger en röd och rosa mantel med blå 
bård framför Jesu fötter. 

Färgsymboliken hos honom kan tolkas utifrån den blå himmelska färgen att ”den 
som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in” (Markusevangeliet 
10:15) och utifrån hans röd/rosa mantel att han bär på en kärlek till Jesus. 

Det andra barnet som bär en rosa dräkt med en halsringning av guld lägger en 
grön mantel med guldinslag framför åsnan. Den gröna färgen vittnar om liv, växt 
och fruktbarhet. Det guldiga inslaget pekar på Gud, att han är ett Guds barn som 
älskar Gud eftersom han är älskad av Gud. Ännu är det en kärlek som söker sin 
väg och sin styrka, vilket den rosa färgen pekar på. Den rosa färgen finns även 
på vägen. Åsnan är på väg att sätta ner sin hov på den. Mannen som går bredvid 
åsnan har redan sin fot i kärlekens färg, i gryningens färg. 

Tomas och Jesus efter uppståndelsen. Foto: J-O Aggedal.
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Mitt i bilden växer livets träd, 
paradisets träd som fanns i begyn-
nelsen och som ska blomma i him-
melen. I horisonten framträder en 
syntes mellan det jordiska och det 
himmelska Jerusalem och vid porten 
möter den palmviftande skaran av 
unga och gamla, kvinnor och män.

Tomas möter Jesus
I en annan välbevarad mosaikdel 
möter Tomas den uppståndne Jesus. 
Tomas får tillfälle att göra det han 
önskade för att våga tro, att det som 
de andra lärjungarna berättade om, 
att Jesu uppståndelse är sant: ”Om 

jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka han-
den i hans sida, tror jag det inte” (Johannesevangeliet 20:25). På mosaiken tar Jesus 
ett fast grepp i Tomas arm och för hans finger in i såret i sidan. Även här berättar 
färgsättningen en underliggande historia. Jesus bär en blå dräkt med en guldigt 
grön mantel över. Tomas bär en rosadräkt med en grön mantel över. 

Golvmosaikerna
Även golvmosaiker har tagits fram, rengjorts och lagts på plats bit för bit. Nu 
framträder golvet i all sin glans så som det gjorde på 400-talet. Mosaikgolvet ligger 
omkring 40 centimeter under dagens golvnivå. 

När allt är återställt kommer besökarna endast att kunna se en liten bit. Mer-
parten kommer att täckas av ett trägolv lagt på en ramkonstruktion för att bevara 
mosaikgolvet till kommande generationer och för att de dagliga processionerna 
ska kunna fortgå. 

Pater Raynald påminner om att Födelsekyrkan i första hand är ett levande guds-
tjänstrum som påminner oss om ”Ordet som blev kött”, inte ett museum. Samtidigt 
är han glad över att vi kan njuta av det vackra mosaikgolvet. ”Skönhet är Guds 
gåva till oss”, därför menar han att vi stolt ska bevara och vårda vår materiella 
historia.

Restaureringen av Födelsekyrkan har fram till nyår 2018/2019 kostat 7,8 miljo-
ner USD och innan allt är färdigt kommer ytterligare minst 6,6 miljoner USD att 
behövas. 

Den palestinska myndigheten är den största finansiären. Flera europeiska länder 
liksom privata donationer har bidragit med stora belopp. Dyrt tycker en del. Vik-
tigt menar andra. 125 kvadratmeter, av vad som en gång var 2 000 kvadratmeter av 
glittrande guld och glas, har konserverats och bevarats. 

Ett världsarv som räddas, platsen för Jesu födelse kan leva vidare och besökas av 
kommande generationer. 

Jan-Olof Aggedal, Lund

Den nyrenoverade golvmosaiken.
Foto: J-O Aggedal.
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Besök i Betlehem – en medlem berättar
Allt började till synes av en slump. För många år sedan gick vi på en 
konsert i Storkyrkan i Stockholm med Lill Lindfors som artist. 

Dåvarande domprosten fyllde 60 år och ville på detta sätt fira sin högtidsdag. 
Alla pengar som samlades in under kvällen skulle gå till en flickskola i Betlehem. 
Domprosten berättade entusiastiskt om Den Gode Herdens svenska flickskola och 
tyckte att vi minst skulle skänka ett bidrag till skolan med vad en konsertbiljett 
normalt kostade.

Efter ett antal år skulle min man Per åka till Israel med jobbet. Då kom tanken 
upp att jag kanske skulle åka med. Vi kunde stanna några dagar extra och förverk-
liga drömmen om att få besöka Betlehem och försöka leta rätt på flickskolan, som 
vi i tanken aldrig hade släppt. 

Första gången på andra sidan muren
Efter några dagar i Tel Aviv vid Medelhavet åkte vi vidare till Jerusalem. Det var en 
fantastisk upplevelse att få se alla de bibliska platserna. Vi hyrde sen en taxi för att 

Arikelförfattaren tillsammans med rektor Aida på skolans trappa.
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ta oss vidare till Betlehem och leta reda på skolan, som var målet för vår resa. Det 
var en konstig känsla att ta sig in i Palestina och se alla murar med taggtråd och 
soldater som vi skulle passera. Tänkte då på alla människor i Palestina, som hela 
tiden måste leva med dessa hinder.

Det var inte lätt att hitta. Tack vare att vi mötte Rose i den lilla butiken, som hade 
en väninna som gått där, kunde vi leta oss fram. Så stod vi då där vid porten som 
vi drömt om. Knackade på och en vänlig dam tog emot. 

Vi berättade att vi var från Sverige och att vi var på besök i Betlehem. Damen bad 
oss sitta ned och bjöd på te, som man alltid gör i Mellersta Östern. Allt medan vårt 
svenska kungapar tittade ner på oss från ett fotografi på väggen. Det var samma 
kungaporträtt som vi hade på vårt kontor när vi bodde i Bagdad, så vi kände oss 
riktigt hemma.

Rektor Aida tog emot
Efter en stund hälsades vi välkomna av den kvinnliga rektorn som entusiastiskt 
berättade om verksamheten och visade oss runt. Själv hade hon börjat som elev 
på skolan och såg sig själv, med all rätta, vara ett gott föredöme för eleverna. För 
som hon själv sa, att kunde hon bli rektor, så kunde eleverna också bli vad de ville. 

Med stolthet och även tacksamhet visade hon skolsalarna, de nya bänkarna och 
även några nya datorer. 

Under vandringen genom skolan var det många gånger vi tänkte på hur vi 
hemma i Sverige tar så mycket för givet. Här är flickorna så tacksamma och glada 
att de får möjlighet gå till skolan över huvud taget. Efter några timmar med den 
vänliga rektorn tog vi ett varmt farväl och mycket omtumlade stod vi på trappan 
igen framför den Gode Herdens skola, mitt i ett främmande land med så mycket 
problem. 

Men fortfarande förstod vi inte riktigt vad vi varit med om egentligen. Åter 
skulle det gå ett antal år innan vi tog upp tråden igen. Men nu visste vi att skolan 
drivs av något som heter Svenska Jerusalemsföreningen.

Nu börjar jag förstå…
Åter i Stockholm, och denna gång i Hedvig Eleonora kyrka där Svenska Jerusa-
lemsföreningen skulle ha sin årshögtid i början av året. Innan dess hade jag kontak-
tat föreningens ordförande biskop emeritus Jan-Olof Johansson i Växjö. Jag hade 
anmält mig som ständig medlem och även beställt några böcker för att lära mig 
mer om verksamheten och dess historia. 

Det började med högmässa som hölls av tidigare nämnde biskop. Sedan var det 
kaffe i vanlig ordning efter några stärkande ord i kyrkan. Nu var det inte själva 
kyrkobesöket i sig som drog oss till Stockholm, utan föreningens årsmöte och ett 
intressant föredrag, som skulle hållas av prästen Håkan Sandvik som själv bott 
och jobbat i Palestina. Han talade om dagsläget i Mellersta Östern och beskrev 
upphovet till den konflikt som pågått sedan Ottomanska väldets fall efter första 
världskriget. Äntligen började jag förstå varför det ser ut som det gör i dag med 
stridigheter och flyktingströmmar. 

Signe Ekblad
Och nu kommer jag till själva klon i den här berättelsen: den Svenska Jerusalems-
föreningen öppnade en skola i Jerusalem redan 1902. Tjugo år senare, som flera vet, 
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fick Signe Ekblad, en ung lärarinna från Torshälla, uppdraget att utveckla denna 
skola. Vilket hon sedan gjorde med besked.

Hon var då lärare på Folkskolan i Torshälla, samma skola där jag började mina 
år innan jag kom till flickskolan i Eskilstuna! 

Signe skickades först till London för att studera engelska och arabiska för att för-
bereda sig för uppgiften. Det måste varit en omtumlande upplevelse för den unga 
Torshällalärarinnan att sen bli "nedsläppt" i den för henne helt främmande miljön. 
Jag kan inte låta bli, utan att göra någon annan liknelse med Signe, jämföra hur jag 
som ung, oerfaren och också från Torshälla släpptes ned på samma sätt i Bagdad 
för 35 år sedan, i denna del av världen med ständiga konflikter och krig. 

Skolan stängdes och Signe åkte hem
Signe Ekblad verkade som rektor på flickskolan fram till 1948, då staten Israel 
bildades och krig bröt ut. Nya gränser drogs så att eleverna och skolan hamnade 
på var sin sida. 

Skolan stängdes och Signe blev tvungen att åka hem. Hon hade då verkat i 
Palestina i 26 år. 

Hon gjorde ett kort besök året därpå, men var redan då påverkad av den cancer 
som tog hennes liv i Uppsala 1952. 

Det finns så mycket att berätta om Signe. Hon räddes ingen och kämpade alltid 
tills hon fick som hon ville. Vi måste komma ihåg att kvinnor inte räknades i det 
då så mansdominerade samhället. 

Hon var mycket före sin tid och i dag skulle vi nog kalla henne både feminist och 
kvinnosakskvinna. Dessutom verkade hon i den del av världen, där man tyckte och 

delvis fortfarande tycker att 
det är onödigt att slösa energi 
och pengar på flickor. De ska 
ju ändå gifta sig och har då 
ingen nytta av sin utbildning. 

Men Signe tyckte annor-
lunda, utbildning var det hon 
brann för och hon trodde det 
var lösningen på det mesta. 
Hon vurmade också för de 
mest utsatta flickorna. 

Alla sagor 
ska ju ha ett bra slut
Min egen lilla sammanfatt-
ning handlar om den beund-
ran jag känner för Signe 

Rektor Aida Abumohr talar varje 
dag med alla elever i samband 
med att kvartsrasten är slut.
Foto: LM Adrian.
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Ekblad från Torshälla och alla andra människor som jobbar för det de tror på, trots 
krig och motgångar. Jag hoppas kunna hjälpa till lite grann genom att berätta om 
skolan och om vad som nu händer i Mellersta Östen. Det människorna långt där 
borta är mest rädda för är att bli bortglömda.

Det sker varje stund att kristna förföljs och blir dödade för sin tro. När hör vi om 
detta på nyheterna? Det är sällan eller aldrig ensamma flickor som kommer hit som 
flyktingar, de är ju instängda av fördomar och taggtråd. 

Vi måste hela tiden berätta om dem och för dem att vi vet att de finns. Genom att 
vi har varit där och med den här lilla historien bidrar vi på vårt lilla sätt. 

Jag ska nu skriva till flickorna i Betlehem och berätta att det finns en Flicksko-
leförening i Eskilstuna som nu också tänker på dem. Så hjälper vi flickorna orka 
kämpa för en bättre framtid. 

Christina Eckerborn

Fotnot: Det finns en bok som Svenska Jerusalemsföreningen gett ut om Signe 
Ekblad, En svenska i Jerusalem/A Swede in Jerusalem. Den kan beställas genom ordfö-
randen eller sekreteraren; se adress på sista sidan.

Spännande läsning om den förste läkaren
På internetsidan betlehemsdoktorn.se har familjen Ribbing samlat 
material om Seved Gustaf Lindorm Ribbing – Jerusalemsföreningens 
förste läkare – och det är spännande läsning! 

Svenska Jerusalemsföreningen bildades i maj 1900 på initiativ av Knut Hen-
ning Gezelius von Schéele, biskop i Visby. Biskop von Schéele ville med 
föreningen, genom att stödja sjukvård och utbildning, försöka agera mot den 
stora nöd och fattigdom han mött vid ett besök i det Heliga Landet. Till upp-
draget rekryterades en läkare, Seved Gustaf Lindorm Ribbing, som tillsam-
mans med sin familj flyttade till Betlehem 1904. 

Doktor Gustaf och hans familj blev snart kända i trakten av Betlehem där 
sjukvårdsbehoven tycks ha varit enorma. 

Bara under det första året behandlade Gustav 7 360 patienter berättar 
hemsidan. Han såg tidigt behovet av ett sjukhus, inte bara en enkel sjukstuga 
som han inledningsvis ledde, och skrev upprepade gånger till föreningen om 
saken. 

Nästan 20 år senare stod sjukhuset klart, men det hann Gustaf tyvärr aldrig 
uppleva. 

Både praktiskt och emotionellt tycks arbetet ha varit tungt, men med hjälp 
av utdrag ur brev och fotografier berättar hemsidan också om en familj som 
tycks bäras av tro, människokärlek och stark hängivenhet till varandra. 

Svenska Jerusalemsföreningen har Gustaf Ribbing att tacka för mycket och 
för den som vill läsa mer rekommenderas http://betlehemsdoktorn.se/ 

Anna Hjälm
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Bokrecension:

Gåtfulla världar 
av den misstänkte orientalisten
Författaren till boken Den misstänkte orientalisten är nog välkänd för 
många av denna tidskrifts läsare. Vi har här hans vetenskapliga självbio-
grafi eller memoarer om man så vill. 

Den röda tråden genom det hela är författarens dröm om att förändra studiet av de 
semitiska språken från att handla endast om interpretation av klassiska texter, så 
som man studerar latin eller klassisk grekiska, till att också studera språket som ett 
verktyg för kommunikation i tal och skrift idag.

Det började med att författaren som ung teologistudent var stipendiat vid Svens-
ka Teologiska Institutet i Jerusalem år 1958. 

Väl där blev han gripen av det faktum att samma språk som med möda studera-
des i seminarierummet också i stort sett var det språk som talades på gatan utanför. 

Detta fick honom att börja plugga modern hebreiska, och hemma igen efter 
avslutad teologie kandidatexamen växlade han om sina studier till semitiska språk. 
Efter några år var han filosofie licentiat på ett arbete om några arabiska bibelma-
nuskript.

Spionmisstänkt
Men hur skulle han kunna påstå att han var licentiat i arabiska utan att kunna tala 
språket? 

Sommaren 1964 fick han möjlighet att vara guide för ABC-resor i östra Jerusalem 
och Beirut. Detta kombinerades med intensiva språkstudier vilka också fortsatte på 
samma sätt året därpå. 

Det var också då han blev spionmisstänkt, men lyckades övertyga förhörsledare 
att han bara var en oskyldig språkstuderande. Men nu kunde han inte bara läsa 
arabiska och tolka klassiska texter utan också använda språket i möte med arabisk-
talande personer.

Åter i Sverige fortsatte studierna i riktning mot doktorsgraden, som det då hette. 
År 1974 kunde han presentera en avhandling om ett antal manuskript till medel-
tida arabiska översättningar av Domarboken och hur deras språk påverkats av det 
talade språket. 

Men innan dess hade han också fått tjänst som direktor på Svenska Teologiska 
Institutet i Jerusalem. Här kunde han utveckla sina tankar om att studera både 
gamla hebreiska texter och det nutida språket. Institutet knöts också närmare den 
arabiskspråkliga världen.

Åter i Sverige ägnade han sig under ett antal år åt arabvärldskurser av olika slag. 
Den senare delen av hans yrkesliv ägnades åt Svenska Institutet i Istanbul och 

även motsvarande institution i Alexandria. 

Knutsson blev jordansk kommendör
Det senare skriver han inte så mycket om i boken men däremot en hel del om 
de olika turerna kring tillsättningen av en professur i semitiska språk i Lund 
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1986–87. Knutsson var en av de 
sökande men det fanns också 
andra. Samtliga sakkunniga var 
av den gamla skolan. Den mest 
tongivande, Fritiof Rundgren 
(nu salig i åminnelse), som 
visserligen en gång lovprisat 
Knutssons avhandling, var en 
utpräglad grammatisk teore-
tiker och hade ingen förstå-
else alls för att kunskaper i 
det talade språket och dagens 
arabvärld hade relevans för 
en professur i semitiska språk. 

Tjänsten tillföll en filolog av 
gamla sorten. Men som plås-
ter på såren kunde Knutsson 
glädja sig över att år 1989 av 
kung Hussayn av Jordanien 
bli utnämnd till kommendör 
av jordanska Istiqlal (själv-
ständighets-) orden.

Men denna bok är inte 
bara Bengt Knutssons själv-
biografi. 

Boken erbjuder en fängs-
lande läsning om mycket 
som rör det Heliga landet 
och dess omgivningar. Det handlar om Israel i 
forntid och nutid, det handlar om ugaritiska språket, om samaritanerna och om 
qumrantexterna. 

Han kommer också in på Maronitiska kyrkan i Libanon. Han skriver en del om 
Nåsborna i Jerusalem av vilka han träffade ett par av de som i barnaåren följde 
med sina föräldrar från Dalarna i Jerusalem. Vi får lära oss om islamisk och judisk 
tideräkning och naturligtvis en hel del om Svenska Teologiska Institutet där han 
var direktor 1971–1975.

Den som hört Bengt Knutsson föreläsa glömmer det aldrig. Här får vi möta 
denna spränglärde akademiker i skriftlig form. Han insåg att skall ett ämne som 
semitiska språk överleva och växa, måste det förmedla kunskaper som är nyttiga 
även utanför det akademiska rummet. Boken är försedd med ett flertal illustratio-
ner och ett utförligt personregister. 

Stig Norin

Bengt Knutsson: Den misstänkte orientalisten. Ordensprydd språkforskare berättar om 
gåtfulla världar. Carlssons bokförlag, Stockholm 2018. ISBN 978 91 7331 943 0.
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Föredragsturné:

Samma himmel, samma rättigheter 
– men verkligheten ser olika ut
Fastekampanjen pågår och Biskop emeritus från Jerusalem och Lutherska 
världsförbundets förre president Munib Younan besöker Sverige. 

Han turnerar runt i Svenska kyr-
kan 18–28 mars 2019 för att tala om 
Tillsammans för rättvisa och fred, om 
ekumenisk och interreligiös samverkan.

Biskop Munib Younan är en inter-
nationellt välkänd kyrkoledare. 
Oförtröttligt har han rest omkring 
i världen och lyft fram det kristna 
evangeliets betydelse i kampen för 
rättvis fred och jämlikt medborgar-
skap. 

Som profetrösten har han utmanat 
orättvisa och hyckleri. Hans vision 
av fred förenas med tanken att Guds 
rike är här och nu, med plats för alla.

Biskopen kommer att tala om reli-
gionens roll i arbetet för fred och 
rättvisa för alla utifrån ekumenisk och interreligiös samverkan. Hans tal tolkas 
till svenska, förhoppningsvis skriftligt. Tillsammans med honom kommer prästen 
Johan Engvall som är kaplan på Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem för 
att informera om STI. 

Det blir även information om och insamling till årets Fastekampanj.
Platser som kommer att besökas är:

18:e mars: Stockholm och möten med biskop Eva Brunne och deltagare i (eller 
ansvariga för?) det ekumeniska följeslagarprogrammet. 

19:e mars: Föredrag för elever på Hjo folkhögskola och på kvällen möte i Skara 
domkyrka kl 18 och möte med biskop Åke Bonnier, 

20:e mars: Föredrag på Universitetet i Göteborg och på kvällen möte i domkyrkan 
tillsammans med biskop Susanne Rappman.

21:a mars: Trollhättan och Alingsås med bland annat Sabeel vänners Årsmöte.
25:e mars: Möte i Helsingborg med bland annat offentligt möte på kvällen kl 18 i 

Gustaf Adolfskyrkan.
26:e mars: Föredrag på Lunds universitet och på kvällen i Allhelgonakyrkan i 

Lund med bland annat biskop Johan Tyrberg.
27:e mars: Möte på stiftsgården Stjärnholm med bland annat biskop Johan Dal-

man.
28:e mars: Olika möten i Stockholm. 

Biskop Munib Younan gör sverigeturné i mars 
med sin nya bok. Foto: LM Adrian.
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Israel utestänger TIPH från Hebron
Kyrkornas Världsråds (WCC) ekumeniska följeslagarprogram i Pales-
tina och Israel har fattat beslut att ta bort ekumeniska följeslagare från 
Hebronområdet på grund av säkerhetsproblem.

WCCs följeslagarprogram är ett bland flera icke-statliga och fredsskapande projekt 
som nyligen har nått en kritisk punkt. Genom Kyrkornas Världsråd deltar kyrkor 
och organisationer från fler än tjugo länder. Sveriges kristna råd är svensk huvud-
man. Sedan 2002 har 350 svenskar deltagit i följeslagarprogrammet.

Bland de grupper som lämnar Hebron-området finns också den tillfälliga inter-
nationella närvaron i Hebron (TIPH), i detta fall till följd av ett beslut från Israels 
regering att inte förnya TIPHs mandat.

TIPH står för Temporary International Presence in Hebron
TIPH grundades för över 20 år sedan för att skydda palestinier i Hebron-området. 
Nu kommer Israel inte att förlänga mandatet för den internationella observatörs-

styrkan.
TIPH består av 64 obeväpnade observatörer från Turkiet, Danmark, Norge, Sve-

rige, Italien och Schweiz. 
Premiärminister Benjamin Netanyahu säger:
– Vi kommer inte att tillåta närvaron av en internationell styrka som opererar 

mot oss.
TIPH har varit i Hebron sedan 1997. Mandatet förlängs var sjätte månad och 

nästa förlängning skulle ske den 31 januari 2019.

TIPH har varit på Plats i Hebron i 20 år. Nu stoppar den israeliska regeringen dem för att 
de anses vara pro-palestinska. Foto: LM Adrian.
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De alltmer intensifierade trakasserierna av WCC: s program och andra icke-stat-
liga organisationer hotar att eliminera internationell övervakning och skyddande 
närvaro i en av de mest utsatta orterna i de ockuperade palestinska territorierna, 
detta i en tid då visionen om en säker och hållbar fred i regionen verkar mer avläg-
sen än någonsin.

WCCs generalsekreterare, den norske prästen, Dr Olav Fykse Tveit, vädjade 
om en rättvis fred i området och uttryckte hopp om att ekumeniska följeslagare 
insatser och andra internationella övervaknings- och skyddsåtgärder skulle kunna 
återupptas så snart som möjligt.

– WCC-följeslagare förhindras för närvarande från att uppfylla sin roll som en 
fredlig skyddande närvaro för invånare i Hebron, säger Tveit, och fortsätter:

– Vi måste stärka vår beslutsamhet att sträva efter fred, och inte tillåta trakas-
serier eller hot mot oss på grund av denna strävan.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sade den 28 januari att han skulle 
ta bort den internationella närvaron det tillfälliga internationella närvaron i Hebron 
på den ockuperade Västbanken, detta efter att ha anklagat TIPH för anti-israelisk 
verksamhet.

WCC-följeslagarprogrammet är ett svar på ett specifik begäran från palestinska 
kyrkliga ledare i regionen. 

Liknande program har prövats i samband med inrättades för att ta itu med 
omständigheter som är specifika för regionen, även om en liknande metod har 
prövats i samband med konflikt och omfattande kränkningar av de mänskliga rät-
tigheterna i Colombia. 

Lars Micael Adrian

Hebron – den avstängda spökstaden. Tusentals palestinier utestängs från centrala Hebron 
där det bor cirka 500 israeler skyddade året runt dag och natt av tusen israeliska soldater. 
Foto: LM Adrian.
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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.

Jerusalemsföreningens årshögtid

Vid årsmötet, som 
traditionsenligt hölls 
i Hedvig Eleonora 
församlingshem i 
slutet av januari, 
informerades det om 
TIPH:s verksamhet 
i Hebron (se artikel 
ovan). Kyrkoherde 
Sven Milltoft hälsade 
välkommen. 
Foto: LM Adrian

Så här ser styrelsen ut efter årsmötet; fr v Gertrud Norrfjärd, Monica 
Lövestam-Adrian, Jan-Olof Johansson, Anna Hjälm, Kjell Jonasson, Jonas 
Agestam, Carin Gardbring och Stig Norin. Foto: LM Adrian. På fotot saknas 
Göran Rask. 

Samtidigt avtackades Britt Bergman efter 30 år i styrelsen som ansvarig 
för fadderbarnsverksamheten. Fadderansvarig är nu Ulla-Stina Rask.
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet 
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1)  Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
 2)  Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
 3)  Fyll i talongen och skicka den i brev till  

Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Vid frågor: kontakta Göran Rask, 
0703-73 40 88, goran.rask@gmail.com

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
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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 Ulla-Stina Rask (adress se sista sidan). Hon kom-
mer då att ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

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

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

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

Minne:
Karl-Uno Sjöberg, Irja Lönnberg, Egon Johansson, Rut-Maj Ordell, Göran Ljungberg, 
Ethel Gardmar, Mauritz Mabbe Johansson, Inger Wallin, Bengt Linvall, Gösta Larsson, 
Bengt Karlsson 
Födelsedag:
Ursula Gottschalk, Janet Ogden, Lars Aldén, Sonja Hyltén, Gunnar Weman, Linnéa 
Petersson, Bengt Fischer, Elisabeth Stripple, Anna-Lena Ziegler, Ulla Löfgren, Kerstin 
Pettersson 
Övrigt:
Michael Hoff, tack från EFS i Arild, Emma Stene Jernqvist, prästvigning

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från september 2018 till och med januari 2019
Bör vara Jämfört med motsvarande period 2017/2018

31/1 2018 31/1 2019
Medlemsgåvor 32 650 36 500
Faddergåvor 106 550 119 995
Gåvor till skolan 320 717 271 748
Skolan, minnesgåvor 40 220 15 496
Skolan, födelsegåvor 11 800 16 100
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 25 550 800
Övriga gåvor 105 000 20 000
Kollekter 872 245 1 336 553
Summa: 1 514 732 1 817 192



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 fadderbarnsverksamhet, 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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