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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 150 kr/år, eller livslångt
3 000 kr.

Swish
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en
gåva till Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem. Om du har swish, så kan du
swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23.
Skriv ”Gåva till skolan”!
Autogiro
Du kan bli regelbunden gåvogivare
genom att ansöka om Autogiro. Med
Autogiro dras varje månad det belopp
som Du önskar ge.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom
skolverksamheten:
• stärka kvinnans ställning genom att
erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i
det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor
i Betlehemsområdet undervisning. Om
flickor har varit bänkkamrater i upp till
tolv år, menar Jerusalemsföreningen,
att man därmed har byggt broar över
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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Nu är det jul igen – och ingenting är längre som förut!

DIN JULGÅVA TILL BETLEHEM
behövs bättre än på länge för att garantera eleverna på Den
Gode Herdens skola fortsatt undervisning och en god grund för
sin framtid i Fredsfurstens egen födelsestad.
Ge dem hopp genom att swisha din julgåva nu på 123-218 27 23. Du behöver
inte meddela något – alla pengarna går till skolan. Eller på Svenska Jerusalemsföreningens bg 401-3330 eller pg 2069-3

Julkollekt till Betlehem

(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

Dagens Betlehemsbarn hoppas på fred!
På Den Gode Herdens skola i Betlehem går närmare 350 barn 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 omvärlden då Betlehem idag ligger
bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel. Idag är Betlehem dessutom mycket
påverkat av Corona-krisen. Men skolarbetet fortsätter digitalt när skolan inte kan
hållas öppen.
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 Alingsås i advent 2020
Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Anna Hjälm
sekreterare

Kollekten kan sättas in på
Svenska Jerusalemsföreningens
konto: Bg 401-3330 eller pg 2069-3

Göran Rask
kassaförvaltare
Du som deltar digitalt i gudstjänster kan swisha din kollekt
direkt till 123-218 27 23.
Du behöver inte meddela något
– alla pengarna går till skolan.

Elever och lärare i morgonbön i
Coronatid före dagens lektioner.
Bilden tagen den 18 november i år.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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Ordföranden har ordet

Annorlunda Jul
Man är inte förvånad i Beit Jala, den del av Betlehem som vår skola ligger i, att Maria och Josef
inte fick något anständigt rum att bo i när de
kom till Betlehem.
Det är typiskt Betlehemsbor, säger man, att inte
kunna ordna ett rum åt ett par vars barn kan
födas när som helst. Hade de bara kommit till
oss i Beit Jala hade vi givetvis sett till att de fått
ett rum att sova i och inte kört ut dem i ett stall!
Gästfriheten är en dygd här och den hör också julen till. När julen kommer vill vi
bereda både väg och rum. Vi samlas och vi bäddar sängar och lägger ut madrasser
på golvet åt barn och barnbarn som kommer hem. Trångt och mysigt med värme
från ljusen och doft av julgran och pepparkakor.
Allt vill vi ska vara som det alltid varit.
Men inte i år…
Men i år är det inte som det varit. Bered inte bara väg för Herran utan bered er på
att det blir annorlunda i år på grund av pandemin är budskapet. Det är smärtsamt.
Men julen handlar inte bara om att skapa en god och varm stämning utan om
solidaritet. Gud föds som ett barn och blir en av oss som lever i kärlek till andra.
Allt det vet vi.
Och vi vill uttrycka vår uppskattning och kärlek till andra med gåvor och julklappar och genom att vara tillsammans. Men i år krävs ett annorlunda uttryck
– att hålla avstånd och till och med avstå från att träffas. Det är onaturligt men ett
nödvändigt uttryck för omsorg för att vi gemensamt ska kunna bekämpa viruset
som är vårt öde nu.
Skippa önskelista om presenter – skriv upp vem du vill ringa!
Många råd och knep hur vi ändå kan få till det får vi från olika håll. Sprid ut julfirandet på flera dagar – från julafton blir det fyra lediga dagar för många. Gör inte
bara en önskelista över det du vill ha utan en önskelista över dem du vill ringa i
jul, inte minst dem som är ensamma.
Och även om vi tror att det alltid har varit som det varit, så är det väl inte så.
Varje jul har det gått ett år till på både gott och ont och vi får göra annorlunda och
utveckla våra traditioner.
Kanske kommer det fram något gott denna jul också – som en överraskning.
Något nytt föds på ett sätt och ställe som vi inte alls väntat oss. Nästan som ett barn
i en krubba. Något annorlunda kan alltid hända. Kärleken tar ny gestalt.
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Nya former för julfirande
I detta nummer av tidskriften kan du läsa om hur det är just nu i Betlehem och hur
man tvingas också där till att hitta nya former för julfirandet. På skolan blir det
troligtvis flera julfester istället för en enda stor som det brukar vara.
Det är nu i tredje numret av tidskriften i år som vi får be om extra gåvor på grund
av de konsekvenser, framför allt arbetslösheten, som Covid-19 fört med sig i Betlehem. Men vi gör det med frimodighet igen.
En julgåva till Den Gode Herdens skola i Betlehem är särskilt välkommen i år! Vi
tackar för alla gåvor små som stora och ser framåt och hoppas på ett Gott Nytt År
för våra elever och lärare i Betlehem!
Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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Covid-19-anpassad undervisning
Den Gode Herdens skolas rektor Aida abu Mohor berättade om skolans
anpassning till Corona-pandemin för Ulla-Stina och Göran Rask i ett
video-samtal den 14 november.
Varje morgon står George vid skolgårdens grind och kontrollerar allas
temperatur och hälsa, samt att eleven
och läraren bär munskydd, säger rektor Aida och betonar hur viktigt det
är att följa dessa regler. Bara om man
är fri från feber, inte är förkyld och
har munskydd får man komma in i
skolan.
- Dessutom har vi halverade klasser,
fortsätter hon. Ena halvan är i skolan Varje morgon står vaktmästare George Safar
tre dagar och hemma två dagar av vid skolgrinden och mäter temperatur på
veckans fem studiedagar, och nästa såväl elever och föräldrar som lärare och
vecka är det den andra halvans tur att rektor Aida och kollar att de bär munskydd.
vara i skolan tre dagar. Detta gäller för
de lägre klasserna från förskolan medan de äldre delas upp på förmiddags- och
eftermiddagsundervisning. Lärarna får därför undervisa samma sak två gånger.
- Det är inte enkelt men vi har anpassat vår undervisning till reglerna från den
Palestinska myndighetens undervisningsdepartement. Vi har också digital undervisning för dem som inte kan vara i skolan.
Raster vid olika tidpunkter
- Vi rengör klassrummen särskilt noga varje dag och har någon glömt sitt munskydd får man ett av skolan – vi har ett extra lager. Dessutom har jag ordnat, berättar rektor Aida, ett schema för när och vilka som har rast, så att det inte är så många
på skolgården samtidigt. Klasserna börjar och slutar olika tider, med cirka tio
minuters mellanrum, så att det inte blir trångt när de kommer och lämnar skolan.
- Vi har ingen på skolan som nu är sjuk. Men i några av elevernas familjer finns
det de som är drabbade av Covid-19. Då måste eleven vara hemma i två veckor
och får inte återkomma förrän den har med sig ett läkarintyg om ett negativt test
för Covid-19. Alla dessa regler hjälper oss så att vi kan fortsätta undervisningen.
Rektor Aida är inte så lite stolt över hur de hanterat den uppkomna situationen,
då det inte är så för alla skolor och inte var så i början av hösten.
I september var hon själv sjuk i Covid-19, vilket informerades om i förra numret
av denna tidskrift. Hon berättar att det tog en månad innan hon blev helt frisk. Att
hon nu har tillbaka sina krafter märker vi som mött henne tidigare. Det är samma
kraft och entusiasm, för skolan och flickornas undervisning som skiner i ögon och
hörs i rösten nu i videosamtalet, som vid besöken på hennes rektorskontor i skolan
i Beit Jala/Betlehem.
- Corona-pandemin finns i Betlehemsområdet och flera skolor har stängt
6
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Regeringsskolorna är stängda
Bland annat är regeringsskolorna stängda nu i två veckor. Många som är sjuka i
Betlehemsområdet testar sig inte utan stannar bara hemma, men ca 80- 100 nya
fall rapporteras dagligen. Lyckligtvis är det inte många som avlider, en eller två
per dygn och totalt cirka 100 dödsfall. Däremot drabbas yngre. Det är obligatoriskt
med munskydd överallt när man är ute, även i bilen, men det finns inga restriktioner för antal besökare i kyrkor eller shoppingcenter etc. Har man inte munskydd
kan man få böta 100 shekel (ca 200 kr).
- Borgmästaren meddelade i veckan att det blir julfirande med att klä julgranen
med musik etc, inklusive julmarknad med försäljning på Krubbans torg i Betlehem
första advent om än i mindre omfattning.
- Däremot vet jag ännu inte hur vi ska ordna med skolans julfirande. Vi kan inte
alla vara tillsammans samtidigt, så antagligen får det bli ett par, tre julfester på
skolan denna jul. Vi är ju nästan lika många som tidigare år, bara något färre – 334
mot förra årets 343.
Svårt att få in skolavgiften
- Det svåra – och det är mycket svårt – är att samla in skolavgiften. Vi begär nu att
halva avgiften betalas innan terminens slut. Hälften av skolans utgifter för löner
etc bekostas av bidrag från Svenska Jerusalemsföreningen medan resterande kommer från skolavgifter. Vi behöver, om möjligt, ett ökat bidrag för att klara samma
undervisning även nästa termin, avslutar rektor Aida vårt samtal.

Rektor Aida brukar stå på trappan och tala till elever som trängs
på skolgården. Nu är det Covid-tider och alla håller avstånd och
bär munskydd.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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Mjölkgrottan i Betlehem
När pilgrimer kommer till Betlehem är det en självklarhet för dem att
besöka Födelsekyrkan och gå ner i grottan där Jesu födelseplats markeras
av en stjärna i silver. År 1717 skänkte det katolska Frankrike en fjortonuddig stjärna i silver med inskriptionen Hic de virgine Maria Jesus
Christus natus est, ”Här födde jungfru Maria Jesus Kristus”.
Gåvan upprörde de ortodoxa som år 1847 stal stjärnan men tvingades av den
regerande turkiske sultanen
att ersätta den sex år senare.
Men den nya stjärnan tillverkades av sämre silverhalt, för något ville man ju
göra för att protestera. Det
är denna senare stjärna som
vi i dag kan beskåda i Födelsegrottan. Somliga vill göra Den stulna stjärnan för platsen där Jesu krubba stod
gällande att originalstjärnan har ersatts av den som syns i dag.
finns bevarad gömd i hemlighet någonstans i grottsystemet medan den vanligaste traditionen uppger att den
ursprungliga stjärnan smältes ner.
Dagens pilgrimer går ofta ut från Födelsegrottan via den romerska-katolska
kyrkan, Sankta Katharina, till krubbans torg. Väl ute på torget svänger många till
vänster för att redan vid nästa gathörn åter igen svänga till vänster.
På den lilla gatans båda sidor ligger mindre och större souvenirbutiker och några
familjeföretag som i hundra år och mer snidat julkrubbor av olivträd. De flesta
pilgrimer kommer inte längre in på gatan än några hundra meter. Går vi bara ett
litet stycke till kommer vi fram till ett kloster byggt ovanpå ett grottsystem med
den intressanta Mjölkgrottan.
Mjölkgrottan en märklig plats
Det berättas att när Josef i en dröm fick höra
att Herodes hade bestämt sig för att söka efter
Jesus förberedde sig familjen på att fly. Herodes kom att inom kort döda alla pojkar som
var två år eller yngre i Betlehemsområdet. För
många som är på flykt är de första dygnen de
farligaste. Fortfarande är de flyende nära dem
som de vill fly från. Det gäller att göra sig så
osynlig som möjlig eller att smälta in så att
ingen blir misstänksam. Det kan inte ha varit
lätt att fly med ett litet barn. Om han sov, var
det kanske inte så farligt, men om han vak8

På flykten undan Herodes tog sig
familjen de 500 meterna till en
grotta för att undkomma förföljarna.
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nade och var hungrig och började gråta kunde detta
räcka för att väcka uppmärksamhet och bli avslöjad.
Den folkliga legenden i Betlehem än i dag berättar
att Maria och Josef inte kommit mer än fem sex hundra meter från Födelsegrottan innan Jesus blev orolig
och började gråta. Risken var stor att Jesu mänsklighet
skulle avslöja att de var på väg. Maria ska då ha dragit
sig ner i grottsystemet för att trösta och amma Jesus.
När hon ammade spillde hon några droppar bröstmjölk i grottan, varför grottan idag har vita väggar.
Vi vet inte hur det kommer sig att grottsystemet, som
består av olika stenarter, att just i denna gotta där
Maria ska ha ammat, består av kalksten och därmed
är vit. Folkfromheteten har sin förklaring. Marias
bröstmjölk droppade på marken när hon ammade vid
deras första stopp under flykten till Egypten.

Mjölken från Marias bröst
har färgat väggarna vita i
denna grotta, i motsatsen
till andra grottor i närområdet. Foto: J-O Aggedal.

Mjölkgrottan – en helig plats
Mjölkgrottan, som ligger tre meter under gatunivån, är idag en helig plats för såväl
kristna som muslimer i Betlehem. Hit kommer främst kvinnor för att be, men även
män och kvinnor tillsammans, särskilt om de har svårt att få egna barn eller att
man har problem med amningen. En gammal kvinna berättade att helst ska paret
skrapa loss en liten flisa av den vita stenen och svälja den som en kur mot sterilitet.
Att göra så är dock strängt förbjudet och kan ge dryga böter. Ändå sker det allt
som oftast.
I grottan har Betlehemsborna bett i generationer. Franciskanerna byggde år 1872
ett kapell med tillhörande kloster, vilket sedan har renoverats i omgångar. Den nya
kyrkan, som vi idag kan besöka tillsammans med ett helt restaurerat och öppnat
grottsystem för den moderne pilgrimen, invigdes den 31 december 2006. Hela klosterkomplexet och kyrkan är helgat åt Maria Theotókos, gudaföderskan, hon som i
Romanos Julhymn sjunger i översättning av Hjalmar Gullberg:
”Ej blott för dig upprinner mjölkens floder
i detta bröst men för en värld i nöd.
I mig har hela jorden fått ett stöd,
en mäklarinna och en modersfamn.
[…]
O, säg dem att jag gav dig dryck och spis,
nyfödda barn, av evighet Gud!”
Mjölkgrottan ingår i dag i ett nunnekloster vars
uppgift är att ständigt be inför sakramentet.
På knä i kyrkan ligger dygnet runt en nunna i
bönetjänst inför hostian. Vi pilgrimer inbjuds att
be med när vi passerar igenom sakramentets
kapell upp till huvudkyrkan.
Jan-Olof Aggedal, Lund
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20

24 timmar om dygnet sitter alltid
en nunna och ber i kapellet som är
byggt ovanför Milkgrottan.
Foto: J-O Aggedal.
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Predika Palestina i Advent
Bön i advent av Jean Zaru, den första kvinnliga kristna ledaren i
Palestina (i modern tid)
Gud, Marias Gud, vi längtar efter fred.
Vi ber om slut på krigen mellan människor och mellan människor och naturen.
Vi ber om hjälp att övervinna rasism, hunger och fattigdom.
Vi ber för flyktingarna spridda över hela jorden.
Vi ber med Jesus om glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och frihet
för de förtryckta.
Heliga Ande, vi ber om rättvisa och ömsesidiga relationer i Palestina, i Israel,
i hela Mellanöstern.
Gör oss av nåd till fredens eldslågor och rättvisans vindar i världen.
Amen.

I år sammanföll Första advent med Förenta Nationernas dag för internationell solidaritet med det palestinska folket. Hela Advent manar de palestinska kristna kyrkorna runt världen att komma ihåg dagens Palestina,
dagens Nasaret, dagens Betlehem, dagens Jerusalem.
Det rop om hopp som palestinska kristna uttryckte i somras (se www.cryforhope.
org) ljuder starkt även nu inför julen.
Det finns många förtryckta folk i världen. Palestinierna är inte ensamma om att
vara berövade sina mänskliga, medborgerliga och nationella rättigheter.
Vad är det som gör att kyrkorna runt världen är särskilt förbundna med det
palestinska folkets situation?
Låt mig få besvara den frågan på tre olika sätt:
1. Det Heliga Landet har en särskild plats i frälsningshistorien
Hela vår bibel skildrar människors vandringar kors och tvärs i det område som vi
kommit att kalla Det Heliga Landet. Det börjar med Abraham, en Guds pilgrim och
invandrare som lyssnar till kallelsen att vara Guds folk på jorden.
Det fortsätter med Sara och Hagar, Rebecka och Mirjam, Judit, Hanna och Rut.
I Marias ja till Guds ängel Gabriel förtätas mysteriet och Gud själv blir människa
i Jesus Kristus.
Det Heliga Landet är ett land, en mark, en plats som känner Jesu fötter, med det
lätta steget hos ett barn, med det tyngre steget hos den vuxne mannen. Vi vandrar
med honom genom olika årstider och olika geologiska formationer.
Denna plats, denna mark. Här sker det som vi med ett teologiskt ord kallar
inkarnationen. Gud själv blir människa och avslöjar mysteriet att ingen plats är
utan Gud. Marken är en källa till kraft för Jesus också i den yttersta utsattheten.
Då han i Getsemane faller till marken växer modet. Marken ger kraft och mod,
så som det palestinska folket i dag talar om somoud, att låta sig så rotas i marken
10
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att uthållighet och resiliens blir resultatet. Kyrkorna i världen är för evigt, liksom
det judiska folket, förbundna med denna plats, denna mark, denna del av världen.
Därför berör oss Det Heliga Landet. Därför kan vi inte helt frikoppla oss själva
från vad som händer med det palestinska folket, med det moderna Israel och
Palestina, för det berör en plats som bär spåren av Guds kallelse och Guds frälsningsmysterium.
Ett andra skäl till varför vi bryr oss särskilt om palestinierna är följande:
2. Palestinierna förvaltar det kristna arvet i Det Heliga Landet
Den äldsta kyrkan i Det Heliga Landet är den ortodoxa kyrkan. Flera är de nutida
palestinska ortodoxa som kan säga: min familj har sina rötter i den första Pingstdagen, kyrkans födelsedag.
Lika sant som att evangelierna har sin bakgrund i judisk tro, lika sant är det att
de palestinska kristna förvaltar kyrkans historia i Det Heliga Landet.
Am haaretz, landets folk, utgör en kontinuitet i Det Heliga Landet där kyrkorna
varit en viktig del av mosaiken. Förbundenheten med platsen är också en förbundenhet över tid där världens kyrkohistoria inte kan skrivas utan det palestinska
folket.
I Sverige månar vi om den historia från bland annat 1000-talet då Olof Skötkonung och hans dotter Ingegerd som blev Anna av Novgorod döptes.
Men vår historia som kyrka börjar med ett språkunder i Jerusalem där även
arabiskan känns igen. Den första pingstdagen är kyrkans födelsedag för kyrkan i
hela världen.
I dag är de palestinska kristna en skugga av sitt forna jag. De kristnas andel
av befolkningen har minskat på grund av omöjliga livsvillkor, krig, ockupation,
emigration.
Det är hög tid att vi som kyrkor i världen ger dem allt tänkbart stöd att fortsätta
vara del av landets folk och den kristna trons minnesbärare i Det Heliga Landet.
Det är hög tid att än noggrannare teckna deras historia för att så också möjliggöra
deras framtid.
3. Inget folk är fritt förrän alla folk är fria
Nelson Mandela uttryckte det explicit. ”Vi vet att vår frihet är ofullständig om inte
palestinierna blir fria”.
Vid flera tillfällen upprepade Nelson Mandela sitt stöd för palestinierna. ”De för
samma kamp som vi, för nationellt självbestämmande.”
Alla folk som upplevt att deras självbestämmande svikits dem, känner igen sig
i palestiniernas situation. Ibland sägs att Palestinakonflikten är den sista koloniala
konflikten. Det palestinska folket har erfarit att deras land koloniserats.
Även om de flesta idag talar om illegala bosättningar på ockuperad mark så
används inte minst på engelska uttrycket kolonier om bosättningarna.
Ett litet land som Sverige har ingen tydligt erkänd kolonial historia och den
historia vi har är från kolonialmaktens perspektiv. Både i förhållande till utländska
kolonier (Delaware t.ex.) och i förhållande till kolonisationen av Sápmi och det
samiska folket. Vi har själva en historia av förtryck i Sverige. Den vitbok i två tjocka
band som Svenska kyrkan tagit fram över sin historia i förhållande till det samiska
folket är ett viktigt steg på vägen till försoning.
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Det börjar med att kännas vid de oförrätter som har begåtts.
Kanske kan Svenska kyrkan vara en förebild för det israeliska civilsamhället att
våga skriva fram åtminstone en del av den koloniala historia som Israel har i förhållande till palestinierna? Att erkänna oförrätter som har begåtts är ett nödvändigt
första steg på all väg till försoning.
Kyrkor som vill delta i frihetsrörelsen som leder till alla folks frihet kan delta på
olika sätt beroende på sin historia.
Samtidigt som vi av de palestinska kristna inbjuds att visa kreativt motstånd mot
ockupationen och står upp för rätten för de palestinska flyktingarna att återvända,
ska vi också arbeta för att den historia som skrivs handlar om hur det palestinska
folket berövas sitt land och sin mark.
Inget folk är fritt förrän alla folk är fria. Det gäller i vårt land det samiska folket
och det gäller palestinierna i Palestina och Israel.
Tveka inte att predika Palestina i Advent. Det finns minst tre goda skäl till varför
palestiniernas rop om hopp har en särskild resonans i den världsvida kyrkan.
Anna Karin Hammar
präst och teologie doktor

Foto: Freepik.com

Fotnot: För inspiration till predikan, se också betraktelser om söndagarna i advent
och jul i Kairos Christmas Alert 2020, www.kairospalestine.ps
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Betraktelse i juletid

Jag tänker ofta på de tre vise männen
Jag tänker ofta på de tre vise männen. Återkommer till dem och funderar. Det
finns något där, något som gnisslar eller inspirerar.
Jag läser Matteus igen och hittar tecken på vad det är som skaver. De må vara
kloka, de vise männen, men helt konsekventa är de inte. I inledningen till det
Matteus berättar, framkommer att herrarna sett ett himlafenomen som fått dem att
söka sig till Jerusalem och kungens palats. De söker upp Herodes och ställer den
i sammanhanget kanske oväntade, men för kungen framför allt oönskade frågan
”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för
att hylla honom.” (Matt 2:2) De har följt stjärnhimlens tecken och kommit hit, det
är så de beskriver saken.
Herodes blir upprörd och ger nya instruktioner till de tre vise, som inte verkar ha
några invändningar – gå och ta reda på allt om det här barnet, kom sedan tillbaka
och berätta för mig. Och Matteus tydliggör: ”Efter att ha lyssnat till kungen gav
de sig i väg…” (Matt 2:9). Ny instruktion, samma mål. I Bethlehem får de så möta
Jesus. Jubel och hyllningar. Men också nya instruktioner – denna gång, får vi väl
anta, från Gud. ”I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes,
och de tog en annan väg hem till sitt land.” (Matt 2:12)
Kontraorder, kan man säga. Och det är här som känslan av inkonsekvens blir
tydlig. Dessa vise män följer först ett himlafenomen, sedan den världsliga makten
och slutligen Gud. I valet mellan kungens instruktioner och Guds verkar de förvisso inte tveka – de lämnar platsen utan att återvända till Herodes. De tar, enligt
Matteus, till och med en omväg ut ur landet. Får man tro den lokala palestinska
traditionen valde de en östlig rutt ut ur Betlehem, antagligen genom Wadi el Nar,
Eldens dal, och stannade till där St. Theodosius-klostret nu ligger.
Genom årtusendena har de tre vise männen porträtterats och analyserats. Mängder
av altaruppsatser, julkort och träslöjdsalster avbildar scenerna där de antingen i
siluett rider fram mot en fond av kvällnande himmel, eller där de klädda i dyrbara mantlar överlämnar gåvor till den nyfödde. Så kanske finns det inget nytt
att komma med här, mer än detta: de tre vise männens öden och äventyr känns
bekant. Precis som vi, ställs de hela tiden inför ett myller av påbud, instruktioner,
motbud och ambitioner. Inga enkla svar, inga raka vägar. Och bara en stjärnas ljus
att navigera efter.
Den som lämnar Betlehem genom Wadi el Nar får bereda sig på en väg som är både
krokig och brant. Jag vet inget om hur dromedarer rör sig i utförsbacke, men någon
angenäm ridtur var det knappast. Ett besök vid krubban planade inte ut stigen för
de vise männen, och antagligen inte heller för oss. Men genom årtusendena tycker
jag mig höra dem sjunga i natten, allt medan dromedarerna lämnar staden och blir
till siluetter i fjärran, ”Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem”.
Anna Hjälm
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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Trotjänare på
Jerusalemsföreningens sjukhus
Helfrid Jönsson föddes den 2 november 1873 i Christinae församling i
Göteborg. Hennes föräldrar hette Abraham och Hulda Jönsson. Helfrid
var äldsta barnet och hennes syskon hette Agnes och Ivar. Ivar avled vid
endast fem års ålder. I ungdomen reste Helfrid i Europa och engagerade
sig i olika typer av välgörenhetsarbete och i KFUK.
1904 anlände doktor Gustaf Ribbing tillsammans med sin familj på uppdrag av
Svenska Jerusalemsföreningen till Betlehem för att inrätta ett sjukhem och på så sätt
bedriva läkarmission i Palestina.
Sjukhemmet började som en enkel klinik där Ribbing arbetade tillsammans med
den svenska sjuksköterskan Ester Carlsson. På kort tid kom arbetet på kliniken att
bli omfattande, och sjukhemmets verksamhet utökades snabbt.

Dagens ögonklinik på Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus. Foto: LM Adrian.
Man kom att specialisera sig på ögonsjukdomar, men behandlade alla typer av
åkommor. Nya medarbetare kom att engageras vid sjukhemmet, både lokala läkare
och sjuksköterskor från Sverige. Sjukhemmets första föreståndarinna hette Fanny
Andersson men av hälsoskäl tvingades hon avbryta sin tjänst efter kort tid. Därför
efterlystes 1908 i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift en ny husmoder till sjukhemmet. Husmodern förväntades kunna stanna i tjänsten i minst tio år och skulle
sköta bland annat hushållssysslor och bokföring.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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Helfrid blir sjukhusets husmor 1908
Denna efterlysning når Helfrid Jönsson, som varit medlem i föreningen sedan
1904. Helfrid är då 35 år gammal och har ingen egen familj. Helfrid erbjuder sig att
inträda i tjänsten som husmoder genom ett brev till biskop Knut Henning Gezelius
von Schéele, grundare och dåvarande ordförande i föreningen.
Biskop von Schéele svarar Helfrid:
”Vi ha nu haft sammanträde i Svenska Jerusalemsföreningen och beslutat att: Taga Eder
till den ifrågavarande platsen i Betlehem. Med tacksamhet hava vi förnummit Edert erbjudande att tjäna Herren och oss på denna plats utan annan lön, än den som ligger i hvad
man kallar ’allt fritt’”.
Helfrid kommer i rollen som husmoder vara arbetsledare för hushållssysslor
såsom matlagning, tvätt och städning samt bokföring.
Hon har ingen formell erfarenhet av sjukvård men von Schéele menar i ett brev
att det viktigaste är att fröken Jönsson inte vantrivs vid dylikt arbete eftersom hennes arbetsuppgifter även kommer att innebära ”allmän sjukvård och kloroformering”. von Schéele avslutar sitt brev med att uppmuntra Helfrid att vända sig till
honom i förtroende när hon behöver det, då han och styrelsen har förtroende för
henne ”såsom en Herrens tjänarinna”.
Kontakten mellan Helfrid och biskopen kom att fortsätta i många år och han
anförtror henne flera av föreningens angelägenheter och ber om hennes infallsvinkel i frågor angående nyanställningar och dylikt.
Efter att ha genomgått en kurs i bokföring påbörjar alltså Helfrid Jönsson sin resa
till Palestina och tjänsten vid sjukhemmet i Betlehem.

Familjen Ribbing och personalen på sjukhemmet. Helfrid Jönsson är andra sittande personen från vänster.
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Med båt, tåg och åsnekärra till
Betlehem
I en artikel i Göteborgs StiftsTidning 1915 beskriver hon
resan som bar genom Tyskland till italienska Trieste och
sedan vidare med ångbåt till
Jaffa. Mellan Jaffa och Jerusalem fanns tågförbindelse. Helfrid skriver i artikeln: ”Att se
namnet ’Jerusalem’ skrifvet på en
järnvägsstation väcker underliga
känslor, men det är ju godt och
praktiskt att något af de modärna
kommunikationsmedlen äfven
nått dessa gamla platser”. Den
korta resvägen mellan Jerusalem och Betlehem görs i vagn
dragen av åsnor.
Helfrid kom att trivas i Betlehem och med arbetet där.
Berättelser och minnen från
hennes tid i Palestina finns
bevarade genom brev hem till
systern Agnes och i artiklar till
Hilma Andersson och Helfrid Jönsson
diverse tidskrifter.
På sjukhemmet arbetade,
förutom Helfrid och doktor Ribbing, en underläkare och mellan två och fyra sjuksköterskor, både svenska och arabiska. Dessutom arbetade några betlehemsbor
med bland annat matlagning och trädgårdsskötsel. Personalen, inklusive Gustaf
Ribbing och hans fru Elsa med fyra barn, bodde i samma byggnad som sjukhemmet.
Tillvaron i Betlehem var präglad av hårt arbete men skildras bland annat i brev
från Gustaf Ribbing som en tid av gemenskap och djup vänskap mellan medarbetare och i mötet med lokalbefolkningen.
Man gjorde också sitt bästa för att upprätthålla svenska traditioner och firade jul
och andra högtider som hemma i Sverige, även om Helfrid i en artikel i Svenska
Jerusalemsföreningens tidskrift menar att det är svårt att få till riktigt julstämning.
Helfrid kunde sedan tidigare tala och skriva på engelska och tyska, och lär sig
under tiden i Palestina även tala arabiska.
Under åren i Palestina företar Helfrid och vännerna vid sjukhemmet flera resor
i området. Bland annat reser de till Jeriko, Döda havet och till Baalbek i Libanon.
Vart hon än reser samlar Helfrid minnen i form av pressade blommor, stenar och
souvenirer.
Redan vid ankomsten till Betlehem 1904 hade Gustaf Ribbing velat få till stånd
ett modernt sjukhus som bättre kunde möta lokalbefolkningens behov av läkarvård. Det skulle dröja till 1913 innan första stenen till det nya sjukhuset lades.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20
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All personal tillbaka till Sverige
Vad personalen vid svenska sjukhemmet i Betlehem inte visste då de firade starten
för bygget av det nya sjukhuset var att de alla ett år senare skulle befinna sig i Sverige, och att nästan ingen av dem skulle återse Det Heliga Landet.
I början av 1914 får Helfrid Jönsson tillåtelse av Svenska Jerusalemsföreningens
styrelse att resa hem till Sverige för ett halvår. Därhemma väntar systern Agnes
barn och Helfrid planerar att förutom att passa på att vila upp sig föreläsa om
arbetet i Betlehem. Tillståndet i Europa blir dock mer och mer oroligt och hemresan
skjuts ständigt på framtiden.
Den 3 augusti får Helfrid och sjuksköterskorna vid sjukhemmet veta att Tyskland
förklarat Frankrike och Ryssland krig. Familjen Ribbing befinner sig tillfälligt i
Sverige, så när som på femårige sonen Hans Lennart och familjens barnflicka Tilda
Jansson, som stannat i Betlehem.
Sjukhemmet har hållits stängt över sommaren och personalen ska just till att
öppna upp verksamheten igen inför hösten. Men i och med krigsutbrottet försvåras
postgången och i Palestina stänger alla banker.
Missionsstyrelsen i Sverige kan inte längre skicka pengar till verksamheten i
Palestina och läget blir mer och mer oroligt.
På bara några dagar förändras livet för svenskarna i Betlehem. I arbetet har man
haft nära kontakt med både tyska och brittiska församlingar och missionsverksamheter. Tyskarna kallas nu till krigstjänst, turkarna börjar mobilisera och än vet inte
Helfrid och kollegorna vad Sverige kommer att inta för roll i kriget.
Sköterskorna öppnar sjukhuset på eget bevåg
Utan pengar och med doktor Ribbing i Sverige står sjukhemmets personal handfallna. Brunnen är utan vatten och underläkaren doktor Kattán kallas till militärtjänstgöring. Men behovet av läkarvård för Betlehems sjuka är fortfarande lika stort
och därför beslutar sjuksystrarna att öppna kliniken igen för att ge enklare vård för
dem som behöver.
Flera veckor går utan att de får höra något från Sverige. Ryktet säger att sista
båten mellan Jaffa och Port Said i Egypten ska avgå 7 september. Kvinnorna vid
sjukhemmet befarar att de glömts bort och tillbringar tiden med att sy patientkläder och dukar till det nya sjukhuset medan de väntar på något slags besked eller
pengar till att ta sig hem.
I slutet av september får de svenska sjuksystrarna äntligen ett telegram från
Sverige. De får veta att de genom svenska konsulatet ska få hjälp att ta sig till Port
Said. Där väntar pengar för att fortsätta resan hem. Den svenska personalen får fyra
dagar på sig att stänga igen sjukhemmet, packa ihop sina liv och ta farväl av sina
vänner i Palestina.
Helfrid åker till Sverige över minerat Nordsjön
En strapatsrik färd med många hinder väntar kvinnorna. Efter många om och men
lyckas sällskapet, som består av Helfrid, syster Greta Boustedt, syster Ruth Berthelius, Emma Eriksson som arbetat i köket på sjukhemmet samt lille Hans Ribbing
och Tilda Jansson, få tag på de två sista lediga hytterna på sista båten över Medelhavet. De reser via Gibraltar till London och sedan över ett minerat Nordsjön. Den
3e november når de äntligen Göteborg.
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Precis som många andra förväntade man sig inte att kriget skulle bli långvarigt,
och hemma i Sverige planerar man för att kunna återgå till arbetet i Palestina så
fort kriget tagit slut.
Helfrid Jönsson ägnar sig åt att hålla föreläsningar och utställningar om livet i
Palestina och samlar på så sätt in pengar till missionsverksamheten.
Under föreläsningarna använder hon sig av de föremål hon samlat och säljer
även vykort av handkolorerade fotografier från Palestina. 1916 ger hon ut en liten
skrift kallad ”I Jerusalem och Betlehem vid högtiderna” som hon säljer till förmån
för föreningens missionsarbete. Samma år mottar hon även medaljen Illis Quorum
för sitt arbete vid sjukhemmet.
1923 öppnade sjukhuset igen
År 1918 avlider Gustaf Ribbing i spanska sjukan. Inte förrän 1923 kan föreningen
anställa en ny missionsläkare till sjukhuset i Betlehem. Redan två år senare tvingas
sjukhuset stänga till följd av ekonomisk kris i föreningen. Efter många turer bedrivs
idag sjukhuset som regionsjukhus i Betlehemsområdet.
Av de svenskar som tjänstgjorde vid sjukhemmet i Betlehem vid krigsutbrottet
verkar ingen av dem ha återvänt. Genom bevarad korrespondens mellan Helfrid
och hennes före detta kollegor förstår man att längtan tillbaka och saknaden var
stor.
Sjuksköterskan Ruth Berthelius ville återvända till sjukhuset i Betlehem men på
grund av oroligheter i området reste hon aldrig tillbaka utan anslöt sig 1920 till den
svenska läkaren Fredrik Kugelbergs missionssjukhus i Tirupputtur i Indien. Ruth
sörjde att hon aldrig kom tillbaka till Palestina och skriver till Helfrid från Indien i
januari 1921: ”Min Palestinakärlek får jag gömma nederst nere i mitt hjärta, men där kommer det alltid att finnas.” Bara fem månader efter sin ankomst till sjukhuset i Indien
insjuknar Ruth i lunginflammation och avlider efter några dagar.
Brevväxling med Lewis Larsson
Helfrid lever återstoden av sitt liv med systern Agnes Wikströms familj i Göteborg.
Hon ägnar mycket tid åt sina föreläsningar om Palestina – så mycket att hon 1923
blir sjuk av överansträngning. Helfrid bevarar många av de kontakter hon knutit
under åren i Palestina. Efter hemkomsten till Sverige brevväxlar hon bland annat
med Lewis Larsson, som kom till Palestina som en av Jerusalemsfararna från Nås
i Dalarna och som blivit känd för sina fotografier av Det Heliga Landet. Han efterträdde år 1921 Gustav Dalman som svensk generalkonsul i Jerusalem. Även Gustav
Dalman och Helfrid har nära brevkontakt under flera år.
Nu finns hennes samlingar på Landsarkivet i Göteborg
Helfrids minnen av tiden i Palestina finns bevarade i den stora samling av souvenirer, hantverk, stenar och pressade blommor som hon tog med sig hem till Sverige.
För varje plockad sten finns en liten handskriven lapp om var hon hittat den. Detta
blev ett sätt för henne att vid sina föreläsningar kunna illustrera livet i Palestina och
de från Bibeln välbekanta platserna. Förmodligen var samlingen även till stor del
hennes eget sätt att bevara minnet av denna betydelsefulla tid och vänskapsbanden som knutits. I en artikel i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4 år 1943
skriver Helfrid om en resa hon företog sig 1911, till de heta källorna i Hammam ez
Zerka, öster om Döda havet.
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”Alla levde där om varandra i bästa endräkt. Så gick dagen, medan de enkla
sysslorna för livets nödtorft omväxlade med baden och vilan, och natten kom med
de tindrade klara stjärnorna på det mörka fästet. [---] Men gärna tänker jag tillbaka
på färden till de heta ödemarkskällorna och låter blicken vila på några små runda
stenar, som jag medtog såsom minnen därifrån; de äro på en sida ljusgula med en
turkosfärgad ring omkring samt blankslipade. Och hela färden står åter så levande
för mitt minne.”
Helfrid Jönsson avled 1951. Hennes samlingar från Palestina, som också innehåller hundratals brev och fotografier finns bevarade på Landsarkivet i Göteborg.
Uppgifterna i texten är hämtade främst från brev i Helfrid Jönssons arkiv, GLA.
Greta Boustedt har skrivit en utförlig skildring av resan till Sverige efter krigsutbrottet i
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4 1914.
Karin Hultin Bäckersten
Karin Hultin Bäckersten, bor i Uppsala och har en mastersexamen i musei- och kulturarvsvetenskap. Under en praktik
på Landsarkivet i Göteborg sammanställde hon underlaget
till en utställning om Helfrid Jönsson. Helfrid Jönsson var
hennes mormors moster.

Skribenten som är
Helfrids systers
barnbarnsbarn.

SWISHA
Din gåva på nummer 123-2182723
Till den Gode Herdens skola

Varmt tack!
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Hebreiska och arameiska på Jesu tid
– Bar Kokhba-texternas vittnesbörd
Tio gånger i Nya Testamentet nämns ordet ”Hebreiska”. Samtidigt är det
allmänt känt att hebreiska språket som talat språk var på utdöende efter
judarnas babyloniska fångenskap.
När det Persiska riket tog över blev arameiska officiellt språk i de västra delarna
av riket och spred sig hastigt.
Att arameiska var Jesu modersmål råder det ingen tvekan om, men ordet arameiska nämns aldrig i Nya Testamentet. Allt tyder alltså på att det i de flesta fall är
arameiska som avses när Nya Testamentet talar om hebreiska.
”Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda” (Joh 5:2)
”domartribunen i den så kallade Stengården, på hebreiska Gabbata” (Joh 19:13)
”till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota” (Joh 19:17)
De tre platsnamnen i dessa citat avslöjar sig lätt som arameiska, inte minst
genom det avslutande –a, som är en ändelse typisk för arameiska substantiv (status
emphaticus, ungefär motsvarande bestämd artikel).
Att arameiska var Jesu modersmål framgår också av citat som ”Talita koum”
(Mark 5:41) och “Eli, Eli, lema sabachtani?” (Matt 27:46).
Vi behöver alltså inte tvivla på att arameiska (förutom grekiska) var det dominerande språket i Palestina på Jesu tid. Men hur var det då med hebreiskan? Fanns
det några som talade hebreiska vid denna tid, eller var detta språk enbart ett gudstjänstspråk? Denna fråga har forskarna funderat en hel del över.
I Qumran hittades hebreiska texter
I Qumrangrottorna vid Döda havet har många hebreiska texter kommit i dagen.
Förutom fragment av de flesta bibelböcker har man också funnit en hel del utombibliska texter på hebreiska.
Men betyder det att hebreiska var ett talat språk?
Det har påpekats att alla dessa texter har ett religiöst innehåll och därför skrevs
på ett språk som ansågs heligare än den alldagliga arameiskan. Qumrantexternas
hebreiska har beskrivits som ett försök att efterlikna bibelhebreiskan. Men andra
forskare har pekat på egenheter i språket som talar för att vi har att göra med ett
levande talat språk.
Också den judiska lagutläggningen Mishna som skrevs ner omkring år 200 e.Kr.
är avfattad på hebreiska och det har framhävts att detta inte är en litterär komposition skriven just då, utan ett nedtecknande av en muntlig undervisning som är
betydligt äldre.
Hebreiskan inget vardagligt språk
Detta skulle kunna tala för att hebreiska åtminstone i Judéen förekom som ett talat
språk bredvid arameiskan och grekiskan. Men liksom när det gäller Qumrantexterna rör det sig också här om religiösa texter. Även om hebreiskan kan ha varit ett
talat språk i vissa sammanhang betyder det inte att den var det vardagliga språket.
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Därför är det av största värde att
det i några grottor längre söderut
längs Döda havets kust vid Wadi
Murabba‘at och Nahal Hever finns
ett antal texter som är en frukt av
en helt vardaglig verksamhet. Texterna härrör från Simon bar Kosevas tid.
En judisk revolutionär
Simon bar Koseva var en judisk
revolutionär som år 132 e.Kr. gjorde
uppror mot den romerska ockupationsmakten och under ett fåtal
år lyckades etablera ett litet rike i
Judéen. Om han någonsin lyckades inta Jerusalem är osäkert, men
under en tid knöt judarna stora förhoppningar till hans insats. Rabbi
Akiba, en av judendomens största lärare vid den aktuella tiden,
betraktade Simon bar Koseva som
Messias och ändrade hans namn Karta som visar Wadi Murabba‘at och Nahal
till bar Kokhba, ”stjärnans son”. Hever med Cave of Letters.
Det är också under det namnet han
är mest känd. Senare, när revolten hade misslyckats och det visade sig att han inte
var Messias, kallades han i stället bar Koziba ”lögnens son”.
Men det intressanta för oss är de hebreiska texter från denna tid som upptäcktes i
de nämna grottorna mellan 1950 och 1965. Texterna består dels av kontrakt av olika
slag, dels av brev. En del av dem är på hebreiska, andra på arameiska. På hebreiska
finns det ett tiotal kontrakt med läsbar text och därtill fem brev, som vi nu skall
ge några exempel på. Orden kan ibland tolkas på olika sätt så detta är förslag till
översättningar.
Marken arrenderas ut
Följande arrendekontrakt (Murabba‘at 24B) handlar troligen om mark som romarna tidigare konfiskerat och som Simon efter befrielsen tagit makten över och nu
arrenderar ut till sina undersåtar. Kontraktet är daterat till den tjugonde i månaden
shevat, som är den elfte månaden i det judiska året, ungefär motsvarande februari.
Vi noterar också att Simon verkar ha haft sitt residens i Herodium.
Det nämns en Hillel ben Garris som troligen var Simons administratör. Samme
Hillel är också den som på Simons uppdrag har undertecknat kontraktet. Ett villkor
för arrendet är att marken brukas. Arrendet gäller fram till ”avskrivningskvällen”,
vilket kan syfta på sabbatsåret (5 Mos 15:1–9). Avgiften utgörs av ett ”tionde” men
är ändå specificerat till en bestämd mängd vete, c:a 1500 liter eller drygt 1000 kg.
Hur stor areal kan arrendet avse? Om 1000 kg är ett tionde borde det vara en areal
som ger tio gånger så mycket. Idag skulle det kunna vara 1–2 hektar, i gamla tider
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säkerligen betydligt mera, kanske fem hektar. Texten är skadad i början av raderna,
Det som står inom klammer är rekonstruerat.
[Den] tjugonde shevat, andra året efter Israels befrielse genom Simeon ben Koseva, Israels
härskare i lägret som är i Herodium.
[El‘asar] silonitens son sade till Hillel ben Garis: Av fri vilja [arrenderar jag] av dig ett
stycke mark [som finns i] Ir Nachash. [Jag arrenderar från Si]meon, Israels härskare för
fem [år].
Om jag inte brukar och ... denna [mark] skall allt återföras och tas bort. Jag arrenderar från
dig från idag till slutet av avskrivningskvällen. Arrendet som jag väger upp åt dig här är
för varje år gott och rent vete, fyra korer och åtta seamått som tionde. Detta är [... tiondet]
som du årligen skall mäta upp på förrådshusets tak i Herodium.
Fastställt av mig med denna lydelse.
El‘asar silonitens son själv.
Simon ben Koseva på hans uppdrag.
Breven kan handla om väldigt vardagliga saker. Följande brev gäller äganderätten till en ko (Murabba‘at 42). Bet Mashiko var troligen en ort i södra Judéen. Två
ledare på denna plats skriver till en militärbefälhavare för att reda ut saken. Brevet
är undertecknat av de två avsändarna, kons försäljare och därtill tre vittnen.
Från Bet Mashikos ledare, Jeshu‘a, och från El‘azar till Jeshu‘a ben Galgula, befälhavare
för hären.
Frid! Du må veta att den ko som Jehosef ben Arsiton mottagit från Ja‘qob ben Jehuda som
bor i Bet Mashiko, hon tillhör honom genom köp. Och om det inte var för att hedningarna är
nära oss så hade jag kommit upp redogjort för dig om detta, så det inte blir något föraktligt
tal att jag inte kommit upp till dig.
Frid över hela Israels hus.
Jeshu‘a ben El‘azar skrev (det).
El‘azar ben Jehosef skrev (det).
Ja‘qob ben Jehuda för egen räkning.
Sha’ul ben El‘azar vittne.
Jehosef bar Jehosef vittne.
Ja‘qob ben Jehosef bekräftar.
Nästa korta brev (Murabba’at 43),
som det här också bifogas en bild
av, är skrivet av Simon själv och är
riktat till samme befälhavare som
brevet ovan. Vad som menas med
galiléerna är osäkert. En del forskare har föreslagit att det handlar
om judekristna, men det är oklart.
Är det flyktingar som skall skyddas
eller fångar som skall bevakas? Vi
vet inte.
Murabba‘at 43.
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23

Från Shim‘on ben Koseva till Jeshu‘a ben Galgula och till folket i fortet.
Frid! Jag tar himmelen till vittne för mig. Håll er borta varenda en av galiléerna som finns
hos er, annars fjättrar jag era fötter som jag gjorde med ben Aflul […].
[Sh]im‘on b[en Koseva själv].
Ännu ett brev från Simon (5/6 Hev 49) innehåller en anklagelse att hans två representanter i Ein Gedi bara latar sig och tänker på sitt eget bästa medan andra lider
nöd En båtlast frukt har blivit liggande olossad. En annan intressant sak i detta
brev är att det talas om skepp och en hamn. Denna hamn kan bara finnas vid Döda
havet, vilket alltså innebar att det vid denna tid förekom sjöfart på Döda havet. Slutet av texten är fragmentariskt men har troligen innehållit ytterligare instruktioner.

Sjöfart på Döda havet verkar lite främmande för oss men har lika fullt förekommit.
Från Shim‘on bar Koseva till folket i Ein Gedi, till Mesabala och till Jehonatan bar Ba‘jan.
Frid! Ni bor bra och äter och dricker från det som tillhör Israels hus, men ni bekymrar er
inte för era bröder på något sätt. Och beträffande skeppen som de inspekterade hos er, så har
ni inte gjort ett dugg. Men ni skall veta att jag skall överväga er sak.
Och beträffande frukten som finns hos er så skall ni ta hand om den och lossa den snabbt
från skeppet ligger hos er…
Vad betyder nu dessa brev för vår kunskap om hebreiska språket på Jesu tid? Vi
har här ett antal texter med vardagligt innehåll från en tid c:a 100 år efter Jesu tid
på jorden. Utan att här kunna gå in på de språkliga detaljerna kan vi konstatera att
såväl skrivsättet, bruket av de olika verbformerna och andra grammatiska fenomen
talar för att vi har att göra med ett levande talat språk. Hebreiska var inte utdött
som talat språk på Jesu tid. Arameiska var det förhärskande språket men det fanns
också grupper i Judéen där hebreiskan levde kvar. Det var en hebreiska starkt
influerad av majoritetsspråket arameiska men lika fullt hebreiska. Det är kanske
begripligt att den judiska revolutionären Simon bar Kochba och hans folk hade ett
intresse i att hålla hebreiskan vid liv, men självklart måste de han skrev till också
ha förstått språket.
Stig Norin
professor emeritus i Gamla Testamentet
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En hjälte i Berlin – belönad med israelisk
hedersutmärkelse
Ett av de allra första uppdragen jag fick när jag började mitt arbete i
Svenska kyrkan var att leta efter en lagfart i arkivet som rörde Svenska
kyrkan i Stettin. Där stötte jag för första gången på prästen Erik Myrgren.
I många olika arkiv, i olika delar av världen, har sedan Erik Myrgrens och mina
vägar korsats. I kyrkokansliets arkiv i Uppsala finns bland annat hans korrespondens till Sjömansvårdsstyrelsen efter att kyrkan i Stettin som han tjänstgjorde vid,
totalförstördes vid ett flygbombanfall av de allierade den 17 augusti 1944.
Där redogör han för hur han försökte rädda föremål ur kyrkan utan framgång.
Allt som dagen efter eldstormen var kvar av den Svenska kyrkan i Stettin rymdes
i en hink.
Perwes flygplan sköts ner
Efter denna dramatiska händelse började han sin hemresa till Sverige som gick
över Berlin. Väl framme i den tyska huvudstaden blev han ombedd att stanna kvar
och ”hålla ställningarna” i kyrkan medan kyrkoherden i Berlin, Erik Perwe, åkte
till Stockholm i ett ärende. Det plan som kyrkoherde Perwe färdades med sköts
dock ner utanför Falsterbo och alla ombord omkom.
Svenska kyrkan i Berlin stod efter Perwes död utan kyrkoherde och ärkebiskop
Erling Eidem ber i detta läge Erik Myrgren att stanna i församlingen och fortsätta
Perwes arbete. Myrgren stannade i Victoriaförsamlingen i Berlin ända fram till
krigsslutet.
Stort hjälparbete bland flyktingar i Berlin
under kriget – byteshandel med Gestapo
I Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin pågick
under det andra världskriget ett stort hjälparbete för att hjälpa förföljda. Hjälparbetet
bestod bland annat i att rädda och gömma
flyktingar samt att hjälpa dem med ny identitet. För att lyckas med denna uppgift var den
byteshandel man hade med Gestapo och andra
tyska myndigheter en mycket viktig del. Med
hjälp av denna byteshandel lyckades kyrkans
personal ibland få vakter och polisbefäl att
släppa fängslade judar. Större räddningsaktioner kunde oftast inte genomföras utan mycket
stora mutor.
Ett av de brev som vittnar om denna handel
är det som Myrgren skrev till sin fru hemma i
Sverige och som är daterat december 1944:
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Erik Myrgren räddade många judar
i Berlin under andra världskriget.
25

”Ta med damunderkläder och silkesstrumpor några omgångar. Jag behöver det
dels som julklappar, dels som betalnings- och smörjmedel”.
I Svenska kyrkan i Berlin stötte jag på ett antal brev som Myrgren skrev till sin fru
vårvintern 1945. De vittnar om den oerhörda press de levde under.
Ur Myrgrens brev till sin hustru Ester:
Berlin 15/4 1945
Detta är troligtvis det sista brev du får på länge. Vi väntar varje dag, att förbindelserna med Sverige helt skall upphöra. - - I morgon bittida går större delen av
kyrkan till Lübeck. Själv stannar jag och likaså Wesslén. Jag kan inte lämna dem
som ännu är kvar här. Jag kan det inte. Jag gör det med full vetskap om de oerhörda
risker som det kan komma att innebära. Enligt de upplysningar jag har fått kommer Berlin inom kort att förklaras som fästning. Det blir m.a.o. fullkomligt avskuret
från yttervärlden, och vi får bereda oss på en belägrings alla fasor. Men mitt liv står
i Guds hand. Jag har ingen fruktan. - - Vid greve Folke Bernadottes sista besök här
bad han mig att bli Röda-Korsdelegat vid interneringslägret för danska och norska
politiska fångar i Neuen-Gamme i närheten av Hamburg. Jag lovade, men inser nu,
hur förhastat det var. Visst vore den uppgiften oerhört intressant och givande, men
hur det nu är, känner jag mig ändå förpliktigad att stanna här på min post.
Berlin 22/4 1945
Jag sitter just nu i beskickningens bunker och lyssnar på kanonaden där ute. Sedan
klockan 12 i går slår ryssarnas granater ner i staden. Det är understundom ett helvetiskt oväsen därute. Strax intill bunkern har tyskarna sitt luftvärnsartilleri, som
nu får tjänstgöra som fältartilleri och som oupphörligen serverar kraftiga salvor i
riktning mot de framryckande ryssarna. Ryssarna står nu i stadens utkanter och
kan när som helst väntas tränga in i staden. - - Berlin ligger nu i själva fronten.
Det märks på många sätt. Oupphörliga larm, dån och brak från kanoneld när och
fjärran. Inget ljus. Ingen telefon. Från och med måndag inget vatten – utom två timmar dagligen. – Förunderligt nog är stadsbilden sig tämligen lik. Folk är i rörelse,
om också i begränsad omfattning. Endast militär får använda spårväg, S-Bahn och
U-Bahn. Andra måste gå eller cykla. För att få behålla cykeln måste man f.ö. ha ett
särskilt intyg. Om man är utan, blir cykeln beslagtagen.
Satt i bunker under slutstriden
Myrgren stannade kvar till krigsslutet och satt under slutstriden av Berlin i den
svenska legationens bunker innan ryssarna övertog staden. Under krigets sista
dagar var artillerielden så pass kraftig att de satt helt instängda i bunkern och det
var endast under en stund på morgonen som det var så pass lugnt att de kunde
lämna den. Efter att ryssarna erövrat Berlin fördes Myrgren via Moskva hem till
Sverige. Han berättade i Göteborgsposten om tågresan hem från Moskva till Sverige efter krigsslutet:
”Gardinerna var nerdragna tills vi kom in i Finland. Vi stannade vid en liten station. Gardinerna togs bort, fönstren drogs ner, ljuset kom in. Vi såg grönskande
björkar och vi hörde en gök som gol. Jag glömmer det aldrig.”

26

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/20

Myrgren fick israeliska statens utmärkelse i Jerusalem
Nästa gång jag stötte på Erik Myrgren var på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.
I detta arkiv finns brev som Erik skrev på 1980-talet. Över fyrtio år hade hunnit
passera efter de brev jag läst i Berlin. Korrespondensen handlade om den israeliska
hedersutmärkelse Erik Myrgren tilldelades 1987 av den israeliska staten, Righteous
Among the Nations, för sina räddningsinsatser i Berlin under kriget. Utmärkelsen
tilldelas icke-judar som under Förintelsen – utan tanke på någon egen vinning –
riskerade sina liv för att rädda judar.
Enligt Yad Vashem här i Jerusalem (The World Holocaust remembrance center)
är det nio svenskar som fått denna utmärkelse, däribland Raul Wallenberg, Per
Anger och (numera helgonet) Elisabeth Hesselblad. Två av de nio – Erik Perwe
och Erik Myrgren – var präster i Svenska kyrkan som tjänstgjorde i Berlin under
kriget. Vid utdelandet framhölls att detta var den enda kända räddningsaktion som
organiserats av en kyrka.
I jerusalembreven kunde man ana hur hela hans liv hade kommit att präglas av
de upplevelser och ställningstaganden han gjorde i sitt arbete i Berlin under kriget,
och som kom att göra en sådan stor skillnad för så många människor. På olika
platser, sammanhang och delar av världen tycks Erik Myrgrens och mina vägar
korsas. Erik dog 1996 och vi träffades aldrig i verkligheten, men genom brev och
dagböcker kommer man människor nära - ibland närmare än vad man gör med
levande människor."
Susanna Henriksén
Volontär vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem våren 2020
policyrådgivare för Act Svenska kyrkan med inriktning på Afrika
Källor:
Svenska Victoriaförsamlingens arkiv
Svenska Kyrkan i Utlandets arkiv
Svenska Teologiska Institutet i Jerusalems arkiv
Sven Ekdahl (red): Svenska Victoriaförsamlingen Berlin 1903–2003
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Karin Roxman:

Sverige i Jerusalem – Dröm och verklighet
Röster om Jerusalem 1859–1948
Karin Roxmans bok skildrar
Jerusalems utveckling genom
svenska besökares och bosattas
ögon. 4WFOTLBJerusalems
föreningens tillkomst och
verksamhet där beskriv ytterst
sakkunnigt, liksom Nås-%ala
böndernas svensk-amerikanska
koloni i staden. Konflikterna som
till sist ledde till kolonins
upplösning finns också med.
Boken fortsätter med stadens
moderna historia: sionismens
framväxt, striderna som växer till
inbördeskrig, staten Israel utropas,
mordet på Folke Bernadotte och
senare dåvarande utrikesministern
Sten Anderssons freds
ansträngningar, där Karin Roxman
medverkade som generalkonsul i
Jerusalem.

Läsarerbjudande: Signerat ex. till förmånspris! Du får boken för

220 kronor exkl. porto. Och för varje bok donerar Förlaget Bokverket
25 kronor till föreningen. Gå till www.bokverket.com/order.html och
skriv Jerusalemsföreningen i fältet Meddelande.

Nästa år är det 125 år sedan Dalabönderna lämnade sina gårdar.
Jubileet kommer säkert att uppmärksammas. Karin Roxman kan
hålla ett program i din församling om kolonin, föreningen och hennes
personliga upplevelser. Kontakta Bokverket, info@bokverket.com,
tel. 0730-21 56 34.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Svenska Jerusalemsföreningen kallar härmed föreningens
medlemmar till årsmöte lördagen den 16 januari 2021
klockan 13.00.
På grund av rådande pandemi kommer årsmötet att hållas
digitalt via videomötesprogrammet Zoom.
Anmälan till årsmötet sker med e-post till föreningens
sekreterare Anna Hjälm på adress: hjalm.anna@gmail.com
Som bekräftelse på anmälan skickas en länk till det digitala
mötet. Föredragningslista, förvaltningsberättelse och annat
material kommer att skickas på e-post några dagar före
mötet.
Sista anmälningsdag söndag den 10/1. Vid frågor,
kontakta Anna Hjälm på mejl som ovan eller 072-5052798.
Varmt välkommen med din anmälan!

Vill Du bli fadder till en av klasserna 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.
Pengarna går inte direkt till eleverna utan till skolans verksamhet. Du får uppgift om vilken
klass du är fadder för och du kommer att få brev från klassen någon gång i terminen och
kan själv skriva till den.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Ulla-Stina Rask (adress se sista sidan). Hon kommer
då att ta kontakt med dig och ge dig mer information.

Ja, jag vill bli fadder:
Namn .......................................................................................................................................................
Adress ......................................................................................................................................................
Tel ............................................................ E-post ..................................................................................

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från 1 september 2019 till 31 augusti 2020
Jämfört med motsvarande period 2018/2019
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

31/8 2020
70 000
250 820
567 496
146 823
33 900
0
3 600
23 150
1 809 401
2 905 190

31/8 2019
58 250
245 130
727 503
85 546
54 510
0
800
20 000
1 750 631
2 942 370

Gåvor från 1 sept 2020 till och med 16 november 2020
Jämfört med ungefär motsvarande period 2019/2020
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

16/11 2020
6 000
27 300
200 416
95 755
7 775
0
500
123 800
32 416
493 962

30/11 2019
10 850
57 820
83 019
65 595
14 400
0
1 300
23 000
90 007
345 991

Ett stort tack för alla gåvor som gett detta goda resultat
under denna svåra tid!
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MINNESGÅVOR
Ulla Ekman, Alf Johansson, Carl-Olof Eriksson, Gunnar Lundin,
Johan Blix, Anna-Lisa Pettersson, Hans Erbes, Nils-Olof Nordlander,
Lotta Linge, Marie Knutsson, Gunnar Olsson, Mona-Lisa Andersson,
Sonja Nilsson, Göran Jonsson, Ulf Carlsson, John Wenngren,
Per-Åke Andersson, Evelyn Magnusson.
HÖGTIDSGÅVOR
Inga Persson, Arne Johansson, Ebba Svederberg, Kerstin Gerhardsson,
Björn Edström, Solveig Hanna, Ingegerd Ribbfelt, Britt Bergman.
Vid Folkes dop.
Välkomstgåva för kyrkoherde Göran Hansson till Nosaby.
Vigsel: Lili och Mats Bengtsson.

Viktig information till gåvogivare:
Vill du ha gåvobevis med e-post?
Vi är tacksamma att så många sänder
in gåvor för uppvaktning vid högtidsdagar, och i stället för blommor
vid dödsfall! Vid dessa tillfällen postar
vi ett gåvobevis med tack för gåvan.
Glöm inte skriva vart gåvobrevet ska
sändas.
För att kunna ge en bättre och snabbare service, när papperspost tar allt
längre tid, och samtidigt spara utgifter
för porto, kuvert och förtryckta gåvoblanketter, kan vi även sända gåvobevis i pdf-format med e-post antingen
till dig som givare eller till berörda
personer.
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Om du vill att vi sänder gåvobevis med
e-post i stället för papperspost:
Skriv till sydvind@gmail.com och uppge till
vilken e-postadress gåvobeviset ska sändas!
Vi har förtryckta gåvobevis men du kan
också själv formulera en kort hälsning som
vi lägger till, och du får en färdig pdf att själv
skriva ut, eller vi sänder den med e-post till
den adress du önskar. Skriv vad gåvan avser
och vem/vilka som är givare.
Obs att detta bara är ett erbjudande till
den som vill – naturligtvis skickar vi gärna
ut gåvobevis även med vanlig post i fortsättningen! Låt oss också veta om ni vill
att vi bifogar ett nummer av tidskriften till
mottagaren!
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås.

Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!

Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, 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 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 070-213 66 07,
e-post: kristina.lindstrom@aggedal.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Engångsbelopp 3 000 kr.
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