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Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit
verksam i Jerusalem och Betlehem genom
skolor och sjukhus.
I dag driver föreningen Den Gode
Herdens skola för drygt 300 palestinska
flickor och några pojkar från förskola till
studentexamen. Mer än 60 procent av
driften betalas via gåvor från enskilda
givare, stiftelser, fonder, kollekter och
faddergåvor.
Föreningen äger också det största
regionsjukhuset i Betlehemsområdet, en
fastighet som hyrs ut till det palestinska
hälsovårdsministeriet.
Biskop emeritus Jan-Olof Johansson,
Växjö, är ordförande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per
år. Den skickas till präster och diakoner i
Svenska kyrkan samt till den som gett en
gåva till Svenska Jerusalemsföreningen.
Adressregistret används enbart för
Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet.
Du som inte får tidskriften hem
till dig men vill ha den kan meddela
sydvind@gmail.com eller sätta in en gåva
till Svenska Jerusalemsföreningen på
Bg 401-3330 och på talongen ange ”ny
medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150kr/år eller livslångt
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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Ordföranden har ordet

Se, vi gå upp till
Jerusalem
Se, vi går upp till Jerusalem igen i heliga fastetider, fast vi är många som inte kommit dit som vi
önskat på över ett år. Det känns som vi står och
stampar på väg upp till den heliga staden utan att
komma någon vart.
Det är nu precis ett år sedan mejlet kom från
rektor Aida på Den Gode Herdens skola att vi
inte kunde komma dit som planerat då en pilgrimsgrupp som bott på ett hotell i Beit Jala blivit
sjuka i covid-19 när de kom hem till Grekland.
Och så ställdes det ena efter det andra in och
pilgrimsresor som var planerade kunde inte
genomföras. Resten är historia som man brukar
säga men är dessvärre fortfarande en verklighet.
Här hemma börjar barnfamiljerna att tröttna
på skogsutflykterna med korvgrillning varje helg
och äldre far illa av ensamheten. Allt detta och
mer därtill känner vi till.
Och i Betlehem är livet mer isolerat än vanligt
och arbetslöshet och tristess drabbar många och
vi vet från tidigare isoleringar, inte minst den
första initifadan med många skolstängningar, att
barnen får betala ett högt pris.
Därför är det glädjande att skolan trots allt kun- Pilgrimsungdomar på morgonnat hålla öppet och vara igång under detta läsår. jogg runt stadsmuren i
När nu muterade virus blivit konstaterade i Betle- Jerusalem. Det var den senaste
hem är vår innerliga förhoppning att skolgången gruppen biskop Johansson ledde
inte ska störas.
hösten 2019 innan planerade
Det är känt att staten Israel ligger i framkant resor fick ställas in.
av olika anledningar när det gäller vaccinering.
Detta gäller dock inte folket i Betlehem och övriga Palestina. Där väntar man fortfarande på vaccin. Hoppet står ju även här som hos oss till att vaccinet ska återföra
livet till det mer eller mindre normala.
I över trettio år har jag åkt till Stockholm en av de sista helgerna i januari för att
vara med på Svenska Jerusalemsföreningens årsmöte. Så inte i år. Jag satt kvar vid
mitt skrivbord på södra Öland och ledde årsmötet därifrån på digitalt vis. Om detta
berättas på annat ställe i tidskriften.
Det som påverkat föreningen och därmed skolan i Betlehem mer är att många
av de kollekter som brukat samlas in under julhelgen i våra kyrkor har uteblivit
eller blivit betydligt mindre. Detta för att inga gudstjänster firats i kyrkorna utan
endast på internet.
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Minskningen av kollektgåvor är nära en miljon kronor, vilket är nästan 75% jämfört med samma tid förra året. Tack vare ökat antal enskilda gåvor är minskningen
av alla gåvor 100 000 kronor mindre, totalt 900 000 kronor (se sid 30).
Vi har märkt att när tidskriften kommit ut har gåvor kommit in. Även om vi nu
i ett år bett om extra insatser så gör vi det även nu. Vi har en reserv som vi sparat
ihop under goda år men den räcker inte särskilt länge och något annat stöd än från
er som givare och förespråkare har vi inte.
Uppmaningen att hålla ut har vi hört om och om igen och det tröttar, men uppmaningen gäller fortfarande.
Tack för ni inte sviker nu utan att vi tillsammans kan verka för att medel ska
strömma in och Den Gode Herdens skola leva vidare!
Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
Jerusalemsföreningens årsmöte:

Mitri Raheb om skolan och det amerikanska
presidentvalet
- Den Gode Herdens skola har en fantastisk historia och är fortfarande
en viktig resurs för att utbilda palestinska flickor och numera också pojkar. Men i dessa pandemitider har vi det svårt med pengar, arbetslösheten
är rekordhög och turister lyser med sin frånvaro.
Prästen Mitri Raheb är grundare för Dar al-Kalima-universitetet för konst och kultur i Betlehem. Han är numera också ordförande i den lokala skolkommittén för
Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem.
Vid Jerusalemsföreningens digitala årsmöte i januari var Raheb inledningstalare:
- De närmaste två åren kommer vi på skolan att satsa mer på kultur och sport,
även om vi kommer att behålla den akademiska höga nivån. Men i dessa tider när
så många är rädda och ensamma kan kultur bidra till ökat självförtroende.
Raheb kommenterade också valet av Joe Biden som USA: s president och de förändringar han förutser när en ny administration tillträdde den 20 januari.
- Den nya Biden-administrationen kommer inte att kunna avsluta den amerikanska partiskheten mot Israel, eftersom denna partiskhet är systemisk, går över de
republikanska och demokratiska partierna. Den är förankrad i amerikansk kultur,
med hjälp av den starka israeliska lobbyn.
Bistånd kommer tillbaka
Däremot tror Raheb att det finns saker som den nya Biden-administrationen kommer att kunna göra för att förbättra fredsmöjligheterna. Han förväntar sig att det
humanitära biståndet till palestinierna, avskurna av Trump-administrationen,
kommer att återställas mycket snabbt. Han sade att det amerikanska konsulatet
kommer att öppnas igen i östra Jerusalem och den palestinska delegationens
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kontor kommer att öppnas igen i Washington, D.C, så att USA:s dialog med den
nuvarande palestinska ledningen återinförs.
- Viktigast av allt, sade Raheb, är att USA kommer att ändra det team som ansvarar för israelisk-palestinsk och Mellanöstern-politik. Palestinska ledare har varit
kritiska till den roll Trumps USA-ambassadör David Friedman och Trumps svärson
Jared Kushner har spelat för att iscensätta den mest betydande förändringen i den
amerikanska politiken mot Israel och mot palestinierna på 50 år.
Ambassaden blir kvar i Jerusalem
Raheb säger att vissa förändringar som Trump-administrationen gjorde på bekostnad av det palestinska folket inte kommer att kunna raderas. För tre år sedan
gladde president Trump Israel och retade upp palestinierna genom att flytta
ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Denna åtgärd satte igång globala diplomatiska larm och utgjorde betydande skada för den amerikanska trovärdigheten som
medlare i Mellanöstern samtalen.
I januari 2020 släppte Trump-administrationen sin fredsplan, som har förkastats
av palestinier på grund av dess stöd för framtida israelisk annektering av mark för
bosättningar på Västbanken och kontroll över ett "odelat" Jerusalem. Sedan 1967
har alla tidigare amerikanska förvaltningar behandlat Västbanken och Golan som
ockuperat territorium.
Raheb är säker på att den nya Biden-administrationen kommer att välja en Mellanösternpolitik som inte kommer att krypa inför de högerextrema krafterna i Israel.
En annan positiv aspekt av det amerikanska valresultatet, sade han, kommer att
vara det försvagade inflytande högerkristna sionister i USA kommer att få. Ett antal
andra kristna kyrkor, till exempel episkopala, katolska och evangelisk-lutherska, är
mer välvilligt inställda till palestiniernas situation, samtidigt som man håller med
om att Israel har rätt att existera med säkerhetsgarantier.
Schweizerost
En ytterligare avgörande förändring i USA:s politik kommer att vara motstånd
mot israelisk annektering av Västbanken. Han jämförde annekteringsplanen med
schweizerost. "Israel får osten, det vill säga resurserna, och palestinierna skjuts ut
och får hålen," sade han.
Raheb sade den nya Biden-administrationen inte kommer att kunna lösa den
israelisk-palestinska konflikten, inte kommer att kunna avsluta den israeliska
ockupationen, men USA kommer att gå tillbaka till läget att "hantera konflikten."

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123 218 27 23!
Alla pengarna går till skolan.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/21
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Vid det digitala årsmötet för Jerusalemsföreningen i januari deltog både styrelseledamöter
och föreningsmedlemmar. På skärmarna kunde man bland annat se följande personer:
Översta raden fr v: Anna Hjälm, sekreterare, Monica Lövestam Adrian, styrelseledamot,
Lars Micael Adrian, adjungerad, Lennart Hallengren, föreningsmedlem,
Carin Gardebring, avgående styrelsestyrelseledamot, biskop Jan-Olof Johansson, ordförande.
Andra raden: Stig Norin, vice ordförande, Göran Rask, kassaförvaltare, Jan-Olof Aggedal,
föreningsmedlem, Ann-Sofie Nilsson, styrelseledamot, Kristina Lindström, föreningsmedlem.
Tredje raden: Gudrun Norrfjärd, styrelseledamot, Karin Axelsson-Zaar, styrelseledamot,
Kjell Jonasson, styrelseledamot, Johan Lambert, föreningsmedlem, Mitri Raheb, ordförande
skolkommittén, Daniel Uddling, föreningsmedlem, Jonas Agestam, styrelseledamot.
David Wass, styrelseledamot saknas på bilden.
6
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Håkan Sandvik om

”Århundradets avtal?”
Fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinska myndigheter har stått
stilla under många år. Samtidigt har medling till fred i Mellanöstern
varit alla amerikanska presidenters stora dröm.
I januari 2017 förklarade president Trump att USA skulle erkänna Jerusalem som
Israels huvudstad och flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Beslutet kritiserades skarpt, främst i arabvärlden. Palestinierna bröt all kontakt med Trumpadministrationen. Trump svarade med att avbryta allt bilateralt stöd till Palestina
och även bidragen till UNWRA, FNs organisation för palestinska flyktingar. USA
stängde också det palestinska diplomatiska kontoret i Washington.
Trumps ensidiga stöd till Israel
Detta följdes av ett erkännande av Israels annektering av Golanhöjderna samt ett
beslut om att de judiska bosättningarna på palestinskt område inte strider mot
internationell lag. Efter alla beslut som främjade enbart Israel fanns inte mera några
utsikter att få till fredsförhandlingar mellan Israel och palestinska myndigheter.
I stället satsade USA på att förhandla med arabländer med syfte att de skulle
erkänna Israel. Ett antal amerikanska team reste runt i arabvärlden och Nordafrika
med erbjudanden om kompensation för normalisering av relationen med Israel.
Arabländerna har varit bundna av ett arabiskt fredsinitiativ från 2002, då Arab
League (en samarbetsorganisation för 22 arabiska/muslimska länder) stipulerade
som villkor för ett erkännande av Israel att en palestinsk stat skulle etableras enligt
gränserna som gällde före sexdagarskriget 1967.
Israel och arabländers gemensamma fiende
På grund av det arabiska fredsinitiativet har Israel inte kunnat ha några öppna
förbindelser med medlemmar av Arab League (Egypten och Jordanien undantagna). Men mycket har hänt i Mellanöstern sedan 2002. Under åren har Israel
och vissa arabländer fått allt fler gemensamma intressen, som överskuggat Arab
Leagues beslut. Främst har ekonomiska intressen styrt allt mer men också den
gemensamma fienden, Iran, har förenat tidigare fiender. Israel har under lång tid
haft goda relationer främst till Arabemiraten. Det har skett handelsutbyte, främst
av högteknologi men även sportutbyte.
I januari 2020 presenterade den amerikanska administrationen en fredsplan och
ett hjälpprogram för Israel och Palestina. Enligt de flesta bedömare var Trumps
plan orimlig och omöjlig. Israel fick alla fördelar medan palestinierna inte ens
hade varit med i diskussionerna. Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu
godkände det mesta i planen men deklarerade också att Israel kommer att annektera Jordandalen och de judiska bosättningarna på Västbanken. Det skulle senare
visa sig att detta var ett taktiskt drag för att ha förhandlingsutrymme i de fortsatta
samtalen med arabländerna.
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Arabemiraten
I september 2020 kungjordes att Arabemiraten
hade gått med på att
normalisera relationerna
till Israel. Mycket av
avtalet innehöll aktiviteter som redan fungerade
mellan länderna i flera
år men som nu kunde
ske offentligt. Det var en
formalisering av något
som redan fanns: handelsutbyte och utbyte
av underrättelseinformation. Det nya var att
öppna ambassader och
att etablera direktflyg
mellan Israel och Emiraten. Fram till slutet av
januari, då pandemin
stoppade resandet, hade
130 000 israeler rest till
Emiraten. Som ”betalning” för avtalet fick
Emiraten löfte om att
köpa F-35 stridsplan från
USA, något som Israel
tidigare motsatt sig. Israel å sin sida lovade att
inte annektera Jordandalen och de judiska bosättningarna på Västbanken. Detta
var viktigt i Emiratens information till sitt eget folk och Arab League; det framstod
som om Emiraten hade att välja mellan normalisering av relationerna till Israel
eller att Israel skulle annektera de palestinska områden. Så avtalet var egentligen
en hjälp till palestinierna…
Bahrain
Snart efter att Emiraten skrivit under normaliseringsavtal med Israel följde Bahrain
efter. Orsaken till att Bahrain förenade sig med, som det kallades, ”Abrahamavtalet” var enligt emiren att “stärka Bahrains säkerhet och ekonomiska stabilitet”.
Majoriteten av befolkningen i Bahrain är shi´iter medan landet styrs av en sunnitisk
klan. Det betyder att relationen till Iran är speciellt känslig just i Bahrain. Under
den ”arabiska våren” var det stora demonstrationer i Bahrain och rädslan för Irans
inflytande är stor. I de övriga emiraten har det varit ytterst svaga protester mot
”Abraham-avtalet” men i Bahrain var protesterna så starka att man måste skjuta
upp förhandlingarna.

8
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Sudan
Det tredje landet som beslöt att normalisera sina relationer till Israel var Sudan.
Symboliskt är fred med Sudan betydelsefullt för Israel. Det var i Sudans huvudstad Khartoum som Arab Leage 1967 beslöt om de ”tre nej”: nej till fred med Israel,
nej till erkännande av Israel och nej till förhandlingar med Israel. Sudan är kanske
det land som ”fått bäst betalt” genom Abraham-avtalet. USA lovade att stryka
Sudan från listan över terroristländer och att efterskänka ett krav på c 300 miljoner dollar som ersättning för Sudans påstådda stöd av Al-Qaida och inblandning
i attacken i USA den 11 september 2001. Utöver detta har USA lovat bistånd på
1,2 miljarder dollar till Sudan. Den politiska situationen i Sudan har varit mycket
orolig med regimskifte. Om Sudan kommer att öppna diplomatiska relationer med
Israel är ännu osäkert.
Marocko
Före 1948 fanns det mellan 250 000 och 350 000 judar i Marocko. Idag finns det bara
cirka 2 000 judar kvar men många israeler har sina rötter i Marocko. På samma sätt
som Emiraten har haft breda informella relationer till Israel under en längre tid har
det också funnits relationer mellan Israel och Marocko till och med på lägre diplomatisk nivå. Men Marocko är medlem i Arab League och har också sänt soldater
till de krig som rasat mellan Israel och arabländerna. Marocko ställde som krav för
att normalisera relationerna till Israel att USA skulle erkänna Marockos suveränitet
över Västra Sahara, som för en självständighetskamp mot Marocko. Hur relationerna skall se ut är ännu inte klart men samtal pågår.
Saudiarabien
Saudiarabien har inte gått med i Abraham-avtalet men finns utan tvekan med
bakom kulisserna. Bahrain skulle till exempel aldrig kunna ingå ett avtal utan
Saudiarabiens godkännande. Saudiarabien gav också tillstånd för israeliska flyg att
flyga över Saudiarabiens luftrum till Bahrain. Så länge som gamle kungen Salman
lever kommer Saudiarabien knappast skriva på något avtal. En skillnad mellan
Saudiarabien och Emiraten är att risken för allvarliga protester och uppror är långt
större där än i Emiraten.
Flera länder
Diplomatin från USAs sida om normaliseringsavtal med Israel har varit aktiv också
i andra arabiska och muslimska länder; Oman och Mauretanien har nämnts, till och
med Libanon har vagt uttryckt möjligheter att ansluta sig till Abraham-avtalet. Som
icke medlem i Arab League men muslimskt land skrev Kosovo på avtal med Israel
i januari. Indonesien världens största muslimska land är också aktuellt.
De enda länder, förutom Palestina, som uttalat sig skarpt emot Abraham-avtalet
är Turkiet, Iran och Qatar. Men Turkiet har nyligen på nytt bemannat sin israeliska
ambassad som varit stängd under flera år.
Arab League har hållit flera möten kring Abraham avtalet men något formellt
uttalande mot avtalet har, till palestiniernas ilska, inte gjorts. Man har dock uttalat
att man även i fortsättningen kommer att att stödja kampen för Palestinas självständighet.
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Palestina
Abraham-avtalet är ännu en spik
i kistan mot en palestinsk stat. Att
ett sådant avtal gått igenom är
ett tydligt tecken på att Palestinafrågan inte mera ligger högt på
de övriga arabländernas agenda.
Trots försäkringar och löften är
det ingen som tror att Abrahamavtalet kommer att främja kampen för en palestinsk stat. Under
en längre tid har flera uttalanden
från Saudiarabien och Emiraten
uttryckt frustration över de palestinska myndigheterna: ”De tar nog
emot våra pengar men våra råd tar
de inte emot”, säger en minister.
Efter allt det som skett i Mellanöstern under de senaste decennierna – inte minst Irans ökande
inflytande – har den palestinska
situationen fallit allt mer i dimma.
Palestina är inte mera, för de muslimska ländernas ledare, en sym- Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider.
bol för västvärldens förtryck. Eko- Utsikt från Olivberget. Foto: J-O Johansson
nomiska och politiska realiteter är
mycket viktigare. Samtidigt finns alltid risken för folkliga protester, som synts i
lindrig form i Bahrain, Sudan och Marocko. Men med kaoset i Syrien och Irak är
risken ganska liten för några uppror kring Abraham-avtalet. Palestinierna får ännu
en gång finna sig i att Mellanösterns karta är förändrad och att de har hamnat allt
djupare i skuggan. Marwan Bishara, journalist på Qatarstyrda al-Jazeera kommenterar: ”Arabemiraten har stiftat fred med Israels krig mot Palestina”.
Ett försök från palestinsk sida att förbättra situationen är att förrätta val till både
presidentposten och parlamentet. Den 15 januari kungjorde president Mahmoud
Abbas att val till parlamentet skall hållas den 21 maj och presidentval den 31 juli.
Det har inte hållits några val sedan 2006. Många gånger har val utropats men alltid inställts. Också de västländer som stöder palestinierna har
krävt att val skall hållas men en vanlig orsak till att ställa in
valen har varit att Israel inte tillåtit palestinier som bor i Jerusalem att få rösta i ett palestinskt val. Det är inte klart hur det
blir denna gång.
Men med hopp om att den nya administrationen i USA skall
vara mera intresserad av palestiniernas situation än vad den
föregående adminsitrationen varit finns möjlighet att Israel kan
fås att kompromissa.
Håkan Sandvik
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Internationella Brottmålsdomstolen
(ICC) fattar historiskt beslut
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC)
offentliggjorde den 6 februari 2021 ett beslut av domare att de ockuperade
områdena Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza, dvs Palestina, står under
domstolens jurisdiktion. Efter ett års utredning fattades beslutet att domstolen kan döma om krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts
och begås i de ockuperade områdena. Romstadgan, som styr domstolens
uppdrag, innefattar flera brott mot mänskligheten varav apartheid är ett.
Om domstolen bestämmer sig för att ta upp krigsbrott i Gaza och apartheid på Västbanken, i Östra Jerusalem och Gaza kan ansvariga ställas till
svars. Domslutet innebär även att Palestina, som anslöt sig till ICC redan
2015, betraktas som full medlem.
Israel och USA har gjort invändningar mot domstolens beslut, men de
flesta länder i världen har välkomnat beslutet.

B’Tselem fastställer apartheid
B’Tselem, ett israeliskt informationscentrum för mänskliga rättigheter, publicerade ett nytt positionsdokument den 12 januari
2021. Titeln på det 8 sidor långa dokumentet är A Regime of
Jewish Supremacy from the Jordan River to the Mediterranean
Sea: This is Apartheid.
Dokumentet fastställer hur en folkgrupp, den judiska, ständigt utövar
makt över en annan folkgrupp, den palestinska, genom separation och
överhöghet. Apartheid har länge varit en term använd av folkrättsforskare
för att beskriva situationen i Palestina på Ockuperade områden, såsom
Västbanken, med sina av bosättningar och bosättarvägar söndertrasade
landområden. Den sydafrikanske folkrättsjuristen John Dugard jämte den
svenske folkrättsjuristen Pål Wrange hör till dem som benämnt Apartheid
som del av Västbankens folkrättsliga status. Det nya med B’Tselems rapport är att även själva Israel betraktas som styrt av apartheid. Även här är
folkgruppen palestinierna, som utgör 17 procent av befolkningen i själva
Israel, dvs de israeliska palestinierna, systematiskt berövade lika rättigheter i jämförelse med judiska medborgare. B’Tselems rapport har mottagits
med allvar och sorg runt världen. Den är tillsammans med andra rapporter i Israel ett starkt stöd för den kritik av apartheid som det palestinska
civilsamhället, inklusive Kairos Palestina, länge vädjat till omvärlden att
se, erkänna och fördöma.
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Nicolas Poussin: Förstörelsen av templet i Jerusalem
Jerusalem under belägring

Rapport från en stad i skuggan av Covid-19
Jerusalem har en lång historia av belägringar. Listan över främmande makter
som intagit staden - assyrier, babylonier, romare, korsfarare – sträcker sig ända
in i våra dagar. Vissa menar att staden i princip alltid har varit under ockupation.
Berättelsen ändrar sig så klart beroende på med vilka ögon man ser.
Oavsett med vilka glasögon man läser historien, står det klart att Jerusalem är en
stad som gång på gång upplevt belägring, konflikter, krig och våld. Invånarnas
möjligheter och rättigheter har gång på gång beskurits, människor har dött av
svält och fattigdom och man har fått finna sig i att främmande makter styrt över
ens tillvaro.
Alla skulle kanske inte beskriva det som staden upplevt under det senaste året
som en belägring. Men viruset som drabbat människorna här, och i resten av
världen, liknar på många sätt en ockupation: Många har fått sin tillvaro begränsad – borta är den frihet och rörlighet man tidigare tagit för tagit för given. Många
har förlorat jobb och inkomster och därmed hamnat i fattigdom och utsatthet och
många är de människor som mist nära och kära till följd av virusets ”belägring”.
Skillnaden den här gången, jämfört med tidigare belägringar, är att vi inte ser
någon fysisk, konkret erövrare eller fiende. Inte heller har belägringen varit våld12
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sam – åtminstone inte på ytan – och den har drabbat alla oavsett namn, inkomst,
social, religiös eller kulturell tillhörighet. Ingen tycks riktigt veta vad den nye
härskaren har för planer, och därför undrar alla – VAD VILL DU?
Av stadens tidigare erövrare har inte alla sett sig som ockupanter. Många är de
som betraktat sig som dess befriare och vars syfte varit en ny och bättre ordning
– visserligen ofta genomförd med både våld och tvång. Denna nya ordning har
manifesterats bland annat genom storstilade byggen av kyrkor, tempel, moskéer,
minareter, kloster och synagogor. Man skulle kunna säga att hela staden vilar på
olika ockupanters behov av att sätta sina spår och av att få uttrycka sina idéer och
ideal.
Även det senaste årets belägring av staden har satt sina spår: Tidigare livfyllda
restauranger, caféer, och butiker gapar numera tomma. I skolorna har det länge
varit tyst och öde. Människor har rört sig inom begränsade områden och för picnicen i parken har bara tillåtits ett fåtal deltagare. De kulturella institutioner där
människor tidigare mötts över gränser för att dela upplevelser av konst, musik
eller litteratur har tvingats stänga. Borta är de tusentals turister som förut myllrat
genom stadens gator och gränder, och bakom den obligatoriska ansiktsmasken
göms leenden och chanser till nya möten.
Staden är tom och öde.
Vem är den nya makthavaren?
Så vad är meningen med den här ockupationen? Vem är den nye, osynlige makthavaren? Är det en belägrare eller en befriare vi har att göra med?
Vi vet ännu inte svaret. Men vi ser att någonting har hänt i skuggan av belägringen: Luften har blivit klarare och himlen mera blå; I stället för trafikbuller och
flygplansmotorer hörs nu fågelsång och i avsaknad av trängsel och köer känns det
för ett ögonblick som om man hade staden för sig själv. I tystnaden som uppstått
träder omvärlden fram med tydligare och skarpare konturer. Som den minimala
Palestinasolfågeln – vanligtvis för snabb för att upptäckas i stadsvimlet.

Mandelblom och
taggtråd.
Foto: Karin Ekblom
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Graven är tom. Foto: Karin Ekblom
Den tomma graven
Att leva i skuggan av en pandemi, i Jerusalem eller var helst i världen just nu,
innebär att leva i ovisshet och utan vetskap om morgondagen. Men under ockupationen och belägringen som viruset skapat har vår blick förändrats. Med erfarenheter av både sorg och glädje, av desperation och hopp, ser vi nya möjligheter och
kanske t o m en annan, ny ordning ta form. En ordning där fåglarnas sång överröstar dieselmotorer, där mandelblommorna trotsar taggtråd och hinder, där graven
gapar tom och blottar trons under tydligare än någonsin: Livets seger över döden.
I det hoppet lever vi och verkar i väntan på den dagen då Svenska Teologiska
Institutet (STI) åter får öppna de dörrar som vi tvingats stänga, dagen då Beit Tabor
på nytt fylls med gäster och besökare från världens alla hörn, med röster och ljud,
bön och sång, måltider och samtal – dagen då huset fylls med liv.
Jerusalem, februari 2021
Karin Ekblom
Karin Ekblom är sedan augusti 2020 präst för
Svenska kyrkans församling i Jerusalem.
Hon arbetar även med Svenska kyrkans ekumeniska och
pastorala närvaro i regionen och den interreligiös dialogen
vid Svenska teologiska institutet, STI.
14
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Signe Ekblad – rektor vid Svenska Jerusalemsföreningens svenska skola i Jerusalem
Signe Ekblad var under 1920- till 1940-talet rektor på en privat skola för
fattiga muslimska, judiska och kristna barn i Jerusalem, som då var under
brittiskt styre. Hon var anställd av den kristna biståndsorganisationen
Svenska Jerusalemsföreningen.
Signe Ekblad föddes 1894 och var första barnet i en medelklassfamilj som bodde
på Frösängs gård utanför Ödeshög i Östergötland. Familjen flyttade till Stockholm vid sekelskiftet 1900. Uppväxten tillsammans med sex syskon präglades av
föräldrarnas engagemang i den tidens förnyelserörelser inom Svenska kyrkan,
nyevangeliska rörelser som ivrade för mission, bildning och ett aktivt kristet liv.
Dock var de nedärvda patriarkaliska strukturerna i kyrka och samhälle påtagliga
för henne. När Signe Ekblad ville ta studentexamen hänvisade fadern henne till
folkskolelärarinneseminariet i Stockholm, eftersom det var en utbildning förenlig
med samtidens kvinnosyn.
I likhet med flera andra som då studerade till folkskollärare blev Signe Ekblads
studier på lärarseminariet 1912–1915 en klassresa. Folkskollärarna var en yrkesgrupp på offensiven som formade sig i föreningar, engagerade sig i politiken, i sociala rörelser och i närsamhället. För Signe Ekblad tog sig detta under seminarietiden
uttryck i engagemang inom ”hemgårdsrörelsen” som hade en bas i Birkagården i
Stockholm, inspirerad av den engelska settlementrörelsen. Senare fördjupades hennes sociopolitiska engagemang genom kontakter med Oxfordgrupprörelsen som
hade devisen ”en personlig och social kristendom i evangeliets anda”.
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Kvinnosakskvinna
Parallellt med sin första folkskollärartjänst i Torshälla, 1915–1920, tog Signe Ekblad
studentexamen i Uppsala och påbörjade semitiska studier vid Uppsala universitetet. I Torshälla var hon också politiskt aktiv i kampen för kvinnors rösträtt, bland
annat genom att hålla offentliga föredrag i ämnet.
År 1920 antogs Signe Ekblad som missionär av Svenska Jerusalemsföreningen
med uppdraget att vara rektor för ”svenska skolan” i Jerusalem. Skolan hade grundats 1903 och låg då vid Damaskusporten. Det var inte en skola för svenska barn
utan ett slags kristet biståndsprojekt för fattiga barn i staden.
Som förberedelse för uppdraget reste Signe Ekblad till London och läste tre terminer på The School of Oriental and African Studies. Vistelsen i London gav henne
också inblick i de livliga brittiska diskussionerna om nationalism, kolonialism och
krig, vars konkreta verklighet hon senare mötte i det brittiska mandatet Palestina,
som hade upprättats efter första världskrigets slut.
Mandatsystemet hade skapat nya gränsdragningar i hela regionen. Det Osmanska imperiet hade efter 400 års styre krossats och en judisk invandring till Palestina
ökade markant. Svårtolkade löften från britterna om en judisk stat fanns (Balfourdeklarationen), vilket gav upphov till spänningar och senare våldsamma sammanstötningar mellan judar och araber.
Kallelse från Gud
Signe Ekblad såg uppdraget som rektor i detta sammanhang som en kallelse från
Gud. När hon tillfrågades om vad som drev henne, svarade hon med ett citat från
Heliga Birgitta (Birgitta Birgersdotter): ”Jag är bara en budbärare från en stor och
mäktig Gud. Han är ansvarig för uppdragen jag får och vart han skickar mig. Jag
har bara att lyda honom.”
År 1922 kom Signe Ekblad till Palestina och Jerusalem. Hon var då 28 år. Föreningens styrelse hade gett henne i uppdrag att utveckla den svenska skolan.
Redan första året kartlade hon verksamheten och skrev brev till styrelsen i
Sverige med omfattande förslag om förändringar av ekonomin och verksamheten för
skolan. När första läsåret var
slut hade verksamheten vuxit
med en ny skolklass vid sidan
av de två förskoleklasserna,
och Signe Ekblad hade infört
skolavgifter. År 1926 flyttade
verksamheten till en nyinköpt
större byggnad med tomt i
Musrara, på gränsen till det
växande judisk-ortodoxa Mea
Shearimområdet. Två år senare invigdes en ny ändamålsenlig skolbyggnad och lekplats
på tomten. Allt hade prägel
av Signe Ekblads övertygelser Signe Ekblad vid grundstenen för den svenska skolan
i Jerusalem
och ambitioner.
16
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Eleverna vid den svenska skolan lär sig stryka.
Undervisning på arabiska
Skolan skilde sig i flera avseenden från andra privata skolor i Jerusalem. Först och
främst genom att undervisningen var på arabiska och inte på engelska, franska
eller tyska som på de andra utländska skolorna. Eleverna var både judar, kristna
och muslimer. De kristna var i majoritet och kom främst från melkitiska (katolskortodoxa) familjer. I kontrast till det brittiska och arabiska skolsystemet gick pojkar
och flickor tillsammans i samma klass.
När fattigdomen ökade under 1930-talet hade den svenska skolan soppkök –
kallat ”Gröna hallen” – och lärarna gjorde besök i elevernas hem. Detta var sociala
insatser som traditionellt inte förknippades med skolor. Dessutom engagerades
skolans elever i soppköket och det var öppet även för elevernas föräldrar. Signe
Ekblad utvecklade den svenska skolan till det som i nutida biståndsarbete kallas
för lokalt ägarskap, vilket anses kunna bryta med koloniala maktordningar och ge
hjälp till självhjälp.
Fokus i skolverksamheten låg på barn med sociala svårigheter och funktionsnedsättningar. Under Signe Ekblads tid utvecklades skolans pedagogik, inte minst
kring lek, estetik och ”syklasser” för de fattigaste flickorna. Som mest hade skolan
250 elever och ett tiotal anställda.
God vän med Jerusalemsfararna …
Rektorsbostaden, som var inrättad i det gamla skolhuset, blev under 1930- och
1940-talen en omtyckt mötesplats för lokala eller besökande vänner till Signe
Ekblad. Flera av gästerna kom att stå henne särskilt nära, i synnerhet journalisten
och författaren Märta Lindqvist och den finlandssvenska antropologen och palestinaforskaren Hilma Granqvist. En annan betydelsefull person för Signe Ekblad var
den svenske honorärkonsuln Hol Lars (Lewis) Larsson, en av ”Jerusalemfararna”
från Nås i Dalarna. Han stödde skolverksamheten och bidrog aktivt i arbetet med
att skaffa nya lokaler.
På våren 1948 meddelades Signe Ekblad, via telegram från Svenska Jerusalemsföreningens styrelse, att hon måste åka hem till Sverige. Skolbyggnaderna
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hade hamnat inom den del av Jerusalem som
tillhörde den nybildade staten Israel, och flertalet av eleverna fanns i den del som ingick i
kungariket Jordanien. Verksamheten kunde
därför inte fortsätta. Året därpå åkte hon dock
tillbaka till Jerusalem, men fick resa hem igen
eftersom det inte gick att finna någon öppning för fortsatt verksamhet. Då var dessutom
Signe Ekblad svårt påverkad av cancer.
… och med STI:s grundare
De sista åren i Jerusalem umgicks Signe Ekblad
med missionären Greta Andrén, utsänd 1946
av Svenska Israelsmissionen för att grunda ett
svenskt teologiskt institut med inriktning på
studier av judendom. Innebörden av kristen
mission och religionsmöten hade varit ett
återkommande tema i Signe Ekblads reflektioner kring den svenska skolan. Kanske bidrog
Signe Ekblad också till övergången från ”judemission” till dialog mellan judendom och
kristendom som blev kännetecknet för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Institutet
grundades 1947 och sedan 1951 är det inrymt i
den kulturmärkta fastigheten Beit Tavor i Västra Jerusalem, inte långt ifrån Svenska skolans
lokaler, som då var konfiskerade. År 1959 tog
dock Svenska Jerusalemsföreningen över en
skolverksamhet i Betlehem – Goda herdens
skola – som än idag drivs av föreningen.
Signe Ekblad gifte sig aldrig; hon såg barnen
i skolan som sin familj. Signe Ekblad avled
på Samariterhemmet i Uppsala 1952. Hennes grav finns på Norra begravningsplatsen i
Solna.
Sune Fahlgren pastor, teol.dr
och författare, Han var under
tiden 2008–2011 direktor för
Studieförbundet Bildas center
i Jerusalem (Swedish Christian StudyCentre). Han är nu
universitetslektorvid Enskilda
Högskolan i Stockholm och docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

SIGNE EKBLAD:
1894-05-12 — 1952-11-13
FAMILJEFÖRHÅLLANDEN
Civilstånd: Ogift
Mor: Anna Lovisa Ekblad,
född Samuelsson
Far: Karl Ekblad, tidigare Johansson
Syster: Anna Maria Ekblad
UTBILDNING
Flickskola, Stockholm:
Realexamen, Detthowska skolan,
privatskola
Lärarseminarium, Stockholm:
Lärarutbildning,
Folkskoleseminariet i Stockholm
Läroverk, Uppsala: Studentexamen
VERKSAMHET
Yrke: Folkskollärare
Yrke: Missionär, rektor för svenska
skolan i Jerusalem
Ideellt arbete: Ledamot, Executive
and Educational Committee of the
Missionary Council of Syria and
Palestine
KONTAKTER
Vän: Hilma Granqvist
Vän: Märta Lindqvist
Vän: Greta Andrén
Kollega: Hol Lars, kallad Lewis,
Larsson
ORGANISATIONER
Svenska Jerusalemsföreningen
Medlem, rektor för föreningens
skola t o m 1948
Oxfordgrupprörelsen
(nuvarande Moral Re-Armament,
Moralisk upprustning, MRA)
MEDLEM
Stugrörelsen, Medlem
BOSTADSORTER
Födelseort: Stora Åby
Stora Åby
Stockholm
PRISER/UTMÄRKELSER
Medalj: Illis quorum, 8:e storleken

Artikeln publicerades 2018-03-08 i det internetbaserade Svenskt kvinnobiografiskt Lexikon.
18

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/21

Samuel Rubenson:

Dopet i den tidiga kyrkan
Om man följer vägen längs floden Eufrat österut kommer man strax före
gränsen till dagens Irak till Dura Europos, i århundraden den kanske
viktigaste gränsstaden mellan de grekisk-romerska och de persiska kulturerna.
Vid utgrävningarna av platsen på 1930-talet fann man invid Dura Europos
stadsmur resterna av den äldsta kyrkobyggnad vi känner till och världens äldsta
bevarade kristna målningar inklusive den äldsta målningen av Jesus. Här i rikets
periferi i en mångkulturell och multireligiös miljö uppfattades de kristna tydligen
inte som en alltför radikal utmaning, utan en kult bland andra. Kyrkan begravdes
av jordmassor när den belägrade romerska armén förstärkte stadsmuren i kriget
mot perserna år 255-256. Efter att perserna intagit staden brändes den och kom
sedan aldrig mer att byggas upp.
Den bäst bevarade delen av kyrkan är vad forskningen betecknat som baptisteriet,
ett litet rum i nordvästra hörnet av byggnaden, med väggmålningar med scener
från evangelierna och en dopgrav vid den västra kortväggen.
Dop och död hör ihop
Det som genast slår en när man ser detta rum är hur dopkapell och gravkapell
knappast går att skilja åt. Dopplatsen med sin baldakin över graven och sin väggmålning är slående lik en romersk gravplats, sådan vi finner den i katakomberna,
bara det att där sarkofagen normalt står är uthugget ett kar, som ett litet badkar.
Målningen ovanför, av Kristus som den gode herden, är en av vanligast förekommande vid gravarna i katakomberna i Rom och ser man närmare finns längst ner
på den en bild av paradiset med Adam och Eva och livets träd, också det ett vanligt
motiv vid en grav. Platsen är tydligt en plats där döden övervunnits och paradiset
återvunnits. På väggen till höger, den bevarade norra långväggen finns en rad målningar, i den övre raden helandet av den lame mannen, kvinnan vid Sykars brunn
och Jesus som går på vattnet och under dem, närmast dopgraven en stor målning
av de tre kvinnorna vid graven, här utformad som en väldig romersk sarkofag.
Det är ingen tvekan. Dop och död hör samman, att döpas är att dö och begravas,
men också att uppstå, att välkomnas in i det paradis där livets träd växer och Kristus vallar sina får på gröna ängar. Dopgraven hör samman med Kristi grav, den
som ska döpas går dit som kvinnorna till graven. I den övre radens bilder tolkas
dopet först som ett helande från förlamning, att bli rest upp så att man kan ta sin
säng och gå, sedan som att likt kvinnan vid brunnen få del av det vatten som ger
evigt liv och till sist som att i stormen kunna lita till honom som kan stilla stormen
och gå på vågorna. Den som döps föregriper sin död för att redan här i livet kunna
leva med Kristus, redan här vara fri från dödens makt. Rummet och målningarna
hjälper att tolka och levandegöra de nytestamentliga läsningarna och liturgins ord.
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Tempel- och badområde i Labranda
Hundra år senare börjar de kristna att tillägna sig ett stort förkristet tempelområde
i Labranda, uppe i bergen i västra Turkiet, det gamla kariska rikets nationalhelgedom, dit folk från hela riket
sökte sig för de stora högtiderna,
men också för läkedom och bot.
De stora templen från 300-talet
f.Kr. med mäktiga tillbyggnader
från romersk kejsartid, vittnar om
platsens betydelse genom århundradena. Här bygger de kristna,
medan den gamla tron fortfarande
lever, en anspråkslös kyrka utanför tempelområdet, nere vid porten, för att sedan så att säga inta
badhus och tempel och integrera
dem med större kyrkor och bap- Labranda, kyrkan vid badet.
tisterier.
Foto: Samuel Rubenson
Vägg i vägg med ett romerskt bad ligger östra kyrkan, en relativt stor basilika,
förmodligen platsens huvudkyrka. Det gamla badet ligger precis till höger om
ingången i väster, alltså på kyrkans sydsida, samma sida som vi finner de flesta
baptisterier. Att kyrkan byggts intill badet är inget ovanligt, påfallande många
tidigkristna kyrkor byggdes intill eller över romerska bad. Den självklara anknytningen är naturligtvis dopet. Både orden som används för dop i grekiska och latin,
t.ex. baptizo, piscina, och själva arkitekturen förankrar helt naturligt det kristna
dopet i den tidigare kulturen. Men kopplingen väcker frågor. Var det bara den
praktiska tillgången på vatten som var viktig? Eller hade baden och de tidiga baptisterierna ett djupare sammanhang? Med tanke på att man i regel endast döpte vid
påsk (möjligen även vid jul), kan man undra om de ofta påkostade baptisterierna
bara användes då. Var dopet för de tidiga kristna enbart en engångshändelse? Var
det enbart ett upptagande i kyrkan en gång för alla, eller fanns här ett regelbundet
bruk, en återkoppling.
Vattenledning under kyrkan
När man byggde kyrkan i Labranda nöjde man sig inte
med att bygga med det gamla badet vid ingången, man
förgrenade vattentillförseln till badet och la en kraftig
vattenledning under kyrkan från ingången i väster
längs hela mittgången, under altaret och ut under absiden. Under hela kyrkan strömmade ständigt levande
vatten. Arkeologerna stod förbryllade. Varför? Utanför
kyrkan, där vattenledningen svängde fann man en
möjlig förklaring: stora mängder trasigt glas. Antaganden är att vattnet i altarrummet rann i en öppen ränna
(kanske täckt av ett galler) i vilken man sköljde de kärl
man använde, t.ex. vid eukaristi och vid smörjande.
Några gick sönder och glasbitarna tilläts flyta iväg.
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Labranda, vattenkanal
under kyrkan.
Foto: Samuel Rubenson

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/21

Utgrävningarna av kyrkorna och baptisterierna i Labranda pekar på sammanhang
vi lätt glömmer trots att de även finns i de välkända texterna. När vi ser dopet som
rening tänker vi självklart och ensidigt på rening från synd, på förlåtelse och evig
frälsning. Så var det knappast i den tidiga kyrkan. Genom att den dagliga reningen
från smuts var intimt förknippad med badet – man hade ju inte rinnande vatten
hemma – förbands även baptisterium och dop med det dagliga, synd och smuts
hörde nära samman. Även om själva dopritualet bara genomgicks än gång, finns
det all anledning att tro att bad eller någon form av tvagning hörde till inför varje
kyrkobesök, och att detta skedde i anslutning till kyrkan, kanske i eller vid baptisteriet. Precis som dagligt bröd och vin hörde samman med eukaristin, hörde daglig
tvagning samman med dopet. En rest av detta finns i många kyrkor i traditionen att
doppa fingrarna i vigvattenskålen, en slags minidopfunt, när man går in en kyrka.
Men även här har symboliken ersatt konkret funktion.
Bad handlar dock inte bara om ytlig rening från smuts utan även om hälsa. I vår
tillgång till rinnande vatten glömmer vi lätt att rent vatten och regelbunden tvättning är den viktigaste förutsättningen för hälsa, men det var man klart medveten
om i tidigkristen tid, liksom i de flesta länder i Afrika och Asien idag. Bad och hälsa
hör samman. De romerska baden och senare de turkiska var dåtidens hälso- och
fitnesscentra. Förutom riklig tillgång på varmt vatten var det även här man fann
läkande oljor och salvor av medicinalväxter att smörja sig med. Till badet gick
man inte bara för att bli ren utan också för att bli frisk, för att hålla sig frisk. För
den kristne var det helt naturligt att baptisteriet var en plats inte enbart för rening
utan också för helande, att dopet var läkedom var inte enbart teologi utan självklar
vardagserfarenhet.
Men baden var inte enbart för tvättning och hälsovård, de var också mötesplatser,
platser för avkoppling och ledighet, platser av frihet från arbetsbörda och vardagens smutsiga trångboddhet. Hur mycket av det som följde med in i baptisterium
och kyrka kan man undra, men kanske något. Tertullianus och andra tvingas
återkommande bemöta anklagelser för att de kristna vid sina sammankomster inte
upprätthöll vad moral och anständighet kräver. Kan det ha ett samband med att
baptisterium och kyrka kom att ta med sig något från och delvis ersätta badkulturen? Att här fanns en ny plats och ett djupare sammanhang för behovet av att
lyftas ur vardagen, för andra möten och samtal än därhemma och på jobbet, en
plats där stressen släpper, en plats för glädje och återseende, för tid att bara vara.
Något av det man kan se och uppleva vid brunnen utanför eller på mattan inne i
vilken moské som helst.
Mellan dessa platser, uppe på en liten bergsrygg mellan Aleppo och Antiokia, där
striderna nära den syrisk-turkiska gränsen varit som hårdast, reser sig det som
kommit att kallas Symeonsborgen, Qal’at Sim’an, ruinerna efter det sena 400-talets
mäktigaste kristna byggnadsverk, katedralen byggd över pelarhelgonet Symeon
den äldres pelare. Symeon, som dog år 459, hade redan under sin livstid dragit
till sig stora mängder av nyfikna och pilgrimer som kommit både för att både
se och höra honom, och under årtiondena efter hans död byggdes inte bara den
väldiga korsformade katedralen, och en rad klosterbyggnader och härbärgen både
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på klippan och nedanför, utan även, precis där man kommer upp på klippan om
man följer den gamla processionsvägen, via sacra, från porten nere i byn, ett stort
åttakantigt baptisterium. Baptisteriet är, precis som i medeltida kyrkor, platsen där
man kommer in i det heliga rummet, med den skillnaden att här är hela bergsryggen heligt rum. En bred dekorerad processionsväg leder från baptisteriet i söder
till katedralens huvudport och genom denna till själva pelaren som står mitt i den
korsformade kyrkan.
Placeringen av baptisteriet precis när man kommer upp på bergsryggen, innan
processionsvägen in i kyrkan och fram till pelaren visar sig, gör det till en plats av
förväntan, och antagligen också konkret väntan. Här måste man stanna upp innan
man får gå in. Här får man tvätta av sig resdammet, lägga från sig det man burit på,
förbereda sig för att gå in i det heliga. Även om vi inte kan veta det finns all anledning att tro att baptisteriet var inte bara till för dem som skulle döpas, utan för alla
som kom hit. För den som redan genomgått dopets mysterium var det en konkret,
handfast påminnelse, ja en förnyelse av dopet, en tröskel vid inträdet i det heliga.
Dopet är här väldigt konkret ingången, porten in till det heliga, porten till den plats där
Kristus tagit gestalt i Symeons liv, han som
gav sitt liv att vara ett tecken, ett kors rest i
världens flöde, en förkunnelse om det liv som
inte förgår. Men Symeon är också, i samtidens
poesi och bildkonst, Noa och Moses, hans
pelare både arken och berget Sinai. I baptisteriet går pilgrimen ombord på arken, genom
Röda Havet och får del av de förbund Gud
slöt med Noa och Moses, den uppståndelse
vars förstlingsfrukt är Kristus och den seger
Symeon gestaltar.

Dopgraven i Simeonbaptisteriet.
Foto: Samuel Rubenson

Det universella frälsningshistoriska dramat blir särskilt tydligt när traktens biskop,
Theodoretos, i sin skildring av Symeons liv, beskriver hur människor i otroliga
mängder från alla delar av riket strömmar till platsen som floder som från alla håll
flyter samman till ett hav, och i sin förundran över pelarhelgonet får höra om hur
Gud blivit människa, brutit dödens makt och öppnat vägen till gudslikhet, till frihet från fruktan för död och förintelse. Det är som vid pingstdagen, alla folk och
tungomål strömmar samman och blir i ett enda dop en enda gemenskap. Här är
inte judar eller greker, perser eller romare, kretensare eller araber, alla är de ett.
Symeonsklippans baptisterium och pelare förkunnar det dop som är porten inte
bara för några likasinnade och samhöriga, utan verkligen för alla, den porten leder
till en delaktighet i Kristus, inte primärt en gemenskap med varandra. Här, långt
från närmaste stad och församling, döptes tiotusentals människor på 400- och
500-talet. Här förvandlades deras liv. Församling och gudstjänst fick de själva leta
upp senare. Kyrkan är här större än summan av dess församlingar. Dopet är ett dop
in i Guds rike, inte en lokal gemenskap.
22
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Vad, om något, kan vi lära oss från denna resa för vår doppraxis och dopteologi
idag?
Det som blivit tydligast för mig är hur isolerat dopet är i våra kyrkor och vår tradition jämfört med den tidiga kyrkan och de platser vi besökt, isolerat till det privata,
isolerat till en engångshändelse, isolerat från vardagen, isolerat i kyrkorummets
gestaltning och isolerat från det regelbundna gudstjänstlivet. Kanske vi kan lära
oss att vi behöver bryta denna isolering, ja kanske t.o.m. att vi kan få hjälp att göra
det.
Låt oss börja med privatiseringen, dopet som en kyrklig förrättningsservice för den
som önskar. Att döma av det material vi har från den tidiga kyrkan utvecklades en
tradition att dop i huvudsak skedde i två olika sammanhang, båda väldigt publika.
Antingen i församlingens kyrka under påsknatten eller möjligen vid jul eller annan
stor högtid. Det var en stor händelse under kyrkoåret, en som involverade många
i församlingen, som var väl förberedd och pågick under en längre tid, en som leddes av biskopen och utmynnade i en stor festeukaristi. Eller så firades dop vid de
stora pilgrimsmålen, en biblisk plats, eller platsen för ett martyrium. Här fanns
möjlighet för den pilgrim, främling, som driven av andlig hunger genom en lång
vandring förberett sig och i längtan sökt upp den heliga platsen att vid tröskeln
tillsammans med andra pilgrimer motta dopets sakrament. Här var man på helig
mark, som gäst innesluten i en i regel monastisk gemenskap. Det privata hade man
lämnat bakom sig, var man redan avklädd, som pilgrim var man ett med alla andra
vandrande sökande.
Är det dags att lyfta dopet ut ur den privata sfären. Inte bara genom att fira dop
mitt i den söndagliga gudstjänsten, i konkurrens med eukaristin eller någon annan
del, men som en egen stor och gemensam händelse i församlingens liv gärna
anknuten till en eller flera av de stora händelserna? Är det dags att skapa dopplatser vid de stora pilgrimsmålen där dopet kan få bli den tröskel man når fram till
efter en lång vandring, andligt och fysiskt, ett dop i den gemenskap som bildas av
pilgrimer och dem som förvaltar platsen? Ett i sanning ekumeniskt dop. För lika
lite som dopet är privat, lika lite är det lokalt. Det är inte, som man ibland får höra,
in i den lokala församlingen vi döps, det är in i Kristi kyrka, in i en gemenskap
genom tid och rum, in i evigheten.
Låt oss sedan fråga oss hur dopet kan få bli något mer än en engångshändelse, få
bli ett ständigt upprepat mönster i livet, något vi regelbundet påminns om, något
vi självklart om och om igen ger uttryck för, firar, så att det ristas djupt in i våra liv?
Det är kanske mycket enklare än vi tror, ett baptisterium som en enkel dopplats,
omöjlig att missa eller kringgå, där vi vid varje besök i kyrkan påminns om, ja får
ge uttryck för vårt dop i en form, en rit som tydligt anknyter, är lätt att minnas, en
rit som vi bär med oss också när vi reser eller ligger sjuka därhemma.
Än enklare och mer meningsfullt blir det om vi kan hjälpa varandra att knyta an till
vardagslivets erfarenheter, till de dagliga behoven, precis som eukaristins måltid
anknyter till vårt behov av de dagliga brödet. Hur gör vi tydligt att dopets vatten
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är det vatten vi behöver för att överleva, att dopets vatten är det vatten vi behöver
för att vårda vår kropp, för att undvika sjukdom, att dopets vatten är det stormens
vatten som kan dränka oss om vi
inte får hjälp att stilla stormarna i
vårt inre? Kanske vi behöver, som
i Dura Europos, förklara dopets
innebörd i evangelieberättelsernas
bilder, i bilder i baptisertiet, i bilder
vi kan ta med oss, i bilder som kan
genomlysa vardagens vattenbruk
med dopets ljus. Kanske vi kan låta
dopets gudstjänst, liksom doppåminnelsens gudstjänst få bära tydligare drag av vardagens erfarenhet
Dopgraven i Mariakyrkan
av vatten.
Att, som i den tidiga kyrkan, tydligare lyfta fram platsen för dopet i kyrkans arkitektur, i kyrkorummets gestaltning, låta dopet få en helt egen plats, framhävd och
flitigt brukad, borde väl inte vara omöjligt. Kanske behöver vi några stora tydliga
mönsterbildande baptisterier, vid de stora katedralerna, vid de främsta pilgrimsmålen? Under alla omständigheter behöver vi i det regelbundna gudstjänstlivet,
i mässan och andakten, låta dopet, dess innebörd men också dess plats och dess
vatten få vara tydligt närvarande.
I en bok av Alexander Schmemann finns ett samband mellan denna isolering av
dopet och en förskjutning av den grundläggande förståelsen av dess innebörd, en
förskjutning från erfarenheten av dopet som död och uppståndelse till ett fokus på
synd och nåd, att samtidigt som den kosmiska dimensionen fått vika för en privat
ceremoni har den konkreta erfarenheten av dödens makt fått vika för en abstrakt
idé om rening från arvsynd. Idag, när talet om rening från arvsynd för de flesta
saknar referens och mening i det egna livet, har reduktionen fortsatt till en trevligt
gestaltad tacksägelse för det barn man fått.
Det är dags att återknyta till döden, men inte som det kroppsliga livets slut utan
som en pågående verklighet, den andliga kraft som bryter ner själen, som får oss
att fastna i lidelser och lidande, i rädsla, missbruk, girighet, hat, bitterhet och missmod, i sjukliga fåfänga, högmod och maktbegär. Här finns tillräckligt vi behöver
begrava, bli fria från, tillräckligt vi behöver hjälp att besegra. Dopet, för att tala
med bilderna i Dura Europos, som friheten att få resa sig och
ta sin säng och gå, som den röst som stillar stormen, som herdens inbjudan till lek på ängen, till eukaristins bröllopsmåltid.
Dopet som åminnelse av vår egen död och uppståndelse närvarande i den dagliga reningen till kropp och själ.
Samuel Rubenson,
professor i kyrkohistoria, Lund
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Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.
Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?
Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.
Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är,
där skall vi med honom vara.
Sv ps 135
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Ny ekobibel:

Det är dags att reparera världen
Det är allvar nu. Det forskarna varnat för under lång tid sker. Världen som vi känner den plågas av värme, översvämningar och orkaner.
Runt klockan 11 lokal tid, söndagen den 7 februari, lossnade ett enormt
parti från ett berg i Himalaya i Chamolidistriktet i den indiska delstaten
Uttarakhand. Raset skedde från över 5.600 meters höjd, brottytan var
drygt en halv kilometer lång, 550 meter. Sten och is från berget rasade
närmare två kilometer ner i Rishigangaflodens dalgång nedanför. De
senaste åren har 25 procent av istäcket försvunnit. Värmen gör också glaciärisarna instabila. Sådana vattenflöden ger berättelsen om Noa förnyad
aktualitet då livsförutsättningarna och artrikedomen hotas.
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Är trons människor oberörda?
Med de texter och riter vi har där naturens element och människors kultivering
bärs fram så borde svaret vara ett givet nej, men redan Olov Hartman oroade sig i
mitten av det förra seklet. Han skriver i sin självbiografi Fågelsträck: ”Men beträffande frågor om natur och miljö är kyrkan förvånande oberörd.” Han försökte ta
tag i frågan och naturligtvis har en hel del hänt sedan dess. Men trons människor
i Sverige kan knappast sägas ha gått först och ropat högst. Under några år har jag
haft förmånen att arbeta som kaplan på Svenska Teologiska
Institutet i Jerusalem. Många besökare, studenter och pilgrimer, inte minst ifrån Sverige förvånade sig och förfasade sig
över att det var så skräpigt och att sopsorteringen var helt
undermålig i den heliga staden. Därför blev glädjen stor
när jag fick träffa Rabbi Yonatan Neril första gången. Direktor Maria Leppäkari hade berättat om en ung rabbin som
intresserade sig för dialogfrågor och som drevs av att införa
ett ekologiskt medvetande och förändra handlingsmönster
hos trons människor i Jerusalem. Han hade kommit till en
liknande insikt som prästen Olov drabbades av för drygt 50
år sedan.
Rabbi Yonatan Neril
Ord och handling
Hans helhetssyn visade sig när ärkebiskop Antje Jackelén
och kyrkostyrelsen besökte Jerusalem och STI hösten 2018.
Vi besökte hans synagoga för att fira sabbatsgudstjänst och
efter sabbaten intervjuade han ärkebiskopen om ansvaret
som trons människor har för Guds skapelse, vår gemensamma livsmiljö. Tillsammans med sin kollega Rabbi Leo Dee
har de skrivit ECO BIBLE Volume 1: en ekologisk kommentar
över Genesis och Exodus (1:a och 2:a Moseboken). En mycket
intressant och givande bok som kan inspirera till handlingsförberedelse inför de förändringar av såväl tankesätt och
handlingsmönster som behöver ske för att jorden inte ska
brista eller vattenmassorna forsa fram okontrollerat.

Rabbi Leo Dee

EKO-BIBELN – en kort introduktion
EKO-BIBELN går igenom Genesis och Exodus i stort sett vers för vers och kombinerar modern naturvetenskaplig forskning och ekologiska insikter med den andliga visdom och etiska inriktning som återfinns i dessa böcker och i den rika judiska
kommentarlitteraturen. Ett exempel på denna kombinationstionsförmåga är när
man hämtar ett exempel från en 1800 år gammal kommentar till den Hebreiska
Bibeln: Rabbi Shimon bar Yochai beskriver en grupp människor som färdas i en båt.
Plötsligt tar en av dem en borr och gör ett hål. De andra passagerarna frågar: Varför
gör du detta? Den borrande personen svarar: varför bryr du dig? Jag borrar ju bara
under min plats. De andra protesterar: men du ser ju till att båten översvämmas!
Kanske borrade människan för att hen var hungrig? Möjligen varm och ville svalka
fötterna? Men slutsatsen är given. Oavsett skälen att tillfredsställa en persons önskningar så hotar borrandet alla på båten. Rabbi Shimons historia varnar oss för den
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destruktiva kraften av att låta individuella behov och önskningar totalt styra våra
handlingar utan hänsyn till andra. En reflektion som våra moderna ekorabbiner
gör är att förvisso är den borrande personen farlig men omgivningens ignorans är
lika farlig. Om båten sjunker så faller ansvaret både på borraren och på resten av
passagerarna.
Denna uråldriga kommentar får förnyad kraft om vi accepterar bilden av att jorden
är livets skepp (eller ark). Går den sönder hotar förstörelse och död.
EKO-BIBELN gräver fram ekologiska insikter och koncentrerar modern forskning
på ett banbrytande, tankeväckande och fantasifullt sätt. Läser man den kan man
få möta ämnen som veganska krokodiler, den förbjudna frukten och självkontroll,
att göra otjänligt vatten tjänligt, ekologi och moral, Gud i naturen och Noah som
jordens tjänare och många fler. Ytterligare en kvalité är att det finns konkreta tips
och utmaningar för läsaren att ta till sig om man vill gå från ord till handling. Två
exempel:
a) Om du har ätit många måltider med kött och fisk den sista månaden, byt ut ett
mål i veckan till vegetarisk eller vegansk kost. Testa en ny frukt eller grönsak,
eller tillred på ett nytt sätt för ”att ta med något av det som växer i landet” (4:e
Mosebok 13:21)
b) Noas hårda arbete att rädda arternas mångfald hade betydelse för kommande
generationer. Fundera på om en handling, livsstilsförändring som du kan göra
under din livstid som skulle göra skillnad för våra barn och barnbarn.
Ord och handling. Bön och arbete krävs för att laga världen. Kristna, judar och
muslimer i Sverige skulle kunna ha stort utbyte av att studera, diskutera, be och
agera tillsammans med hjälp av denna bok.
Johan Engvall
Tidigare kaplan vid STI i Jerusalem

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 ..................................................................................
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
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 vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad,
till den Gode Herdens skola i Betlehem....................................................kr

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 .................................................................................................................................................

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123 218 27 23!
Alla pengarna går till skolan.
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från 1 september 2020 till och med 15 februari 2021
Jämfört med ungefär motsvarande period 2019/2020
Intäkterna är nästan 1 miljon kronor mindre än förra året!
Se Ordföranden har ordet på sidan 3-4.
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

15/2 2021
37 050
87 825
464 591
114 005
11 075
0
1 900
0
401 142
1 117 588

31/1 2020
38 000
118 620
223 269
115 273
18 050
0
2 300
23 000
1 487 665
2 026 177

Covid-19 har inneburit att SJF fått ca en miljon kronor mindre i gåvor från september till nu. Många församlingar tar i julens gudstjänster upp kollekt till den Gode
Herdens skola i Betlehem. När det inte blev gudstjänst togs det upp färre kollekter
till betlehemsbarnens undervisning. Vanligtvis samlas cirka 30 procent av årets
insamlade medel genom julens kollekter. SJF har en viss reserv för svåra tider, men
den kan snabbt urholkas. Skolan i Betlehem får ca 250 000 kr varje månad till verksamheten från de insamlade medlena. I år när pandemin även drabbar elevernas
familjer i Betlehem kan inte skolan kompensera bortfall från Sverige med högre
skolavgifter. Tvärtom behöver vi från Sverige ge mer i stöd under denna svåra tid.
Tack för Din Gåva!
Göran Rask, kassaförvaltare

Så enkelt är det att ge ett bidrag till
Den Gode Herdens skola i Betlehem:
Swisha till 123 218 27 23!
Alla pengarna går till skolan.
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MINNESGÅVOR
Christer Svensson, Maj Lövestam, Lars Andreasson, Birgit Ribendahl,
John Wanngren, Maj Macklin, Håkan Zetterqvist, Kåre Wennersten,
Povel Sörbris, Lars-Åke Lundberg, Gunnel Jacobsson Kritz,
Elisabeth Hörnlund, Lilian Josefsson, Brita-Stina Jonsson,
Anders Lindberg, Jan Torsten Ahlstrand, Karl-Erik Isaksson,
Olga Sönegård, Kerstin Starke, Birgitta Gustafsson, Gun Boström,
Torsten Hedlund, Rolf Annér, Birgitta Svensson, Gunnar Folkegård,
Marianne Simonsson, Ulla Holm.
HÖGTIDSGÅVOR
Pym Mobrand, Karin Johannesson, Ingela Hedstig, Lena Gustafsson,
Sten Hallonsten, Gunnar Weman, Elof Nelson, Maj-Lis Persson,
Kerstin Andersson.

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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