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MENINGER
Gravlund
Bruk av historien i Bibelens land
Vi ser en gryende debatt rundt forslaget
om å etablere en ikke-kristen gravlund i
tilknytning til kirkegården ved Alstadhaug kirke. Det er en debatt som bør legges død før den får utarte – av den enkle
grunn at dette er lite å debattere.
Påstanden om at det er fremmedartet å

tillate en «muslimsk kirkegård» ved
Alstadhaug kirke har riktignok noe rett
i seg, i den forstand at dette så langt har
vært ukjent i vårt fylke, men samtidig
føyer etableringen seg inn i en godt over
hundre år gammel nasjonal tradisjon.
At enkelte bruker begrepet «kirkegård»
om en ikke-kristen
gravlund, underLEDER
streker på sitt vis at
mange har problemer
med å sette ting i riktig kontekst.

Den første ikke-kristne,

offentlig godkjente
gravlunden i Norge
Frihet også ble anlagt i utkanten av det som den
i døden en
gang var Sofienberg
selvfølge.
kirkegård på Oslos
østkant før forrige
århundreskifte. Få år
senere skjedde det samme på Lademoen
i Trondheim. Den kristne kirkegården
på Sofienberg er for lengst historie og
omgjort til park, men den vesle jødiske
gravlunden består – og er i dag et viktig
monument over både norsk innvandringshistorie og Norge som gryende
«multikulturelt» samfunn.

De første muslimer som døde i Norge
oppfattet seg som gjester i landet, og
ville helst ble sendt hjem til sitt opprinnelige hjemland for begravelse der. Det
var forståelig – samtidig som det var
forutsigbart at dette kun ville gjøre seg
gjeldende i en overgangsperiode. I Oslo,
som har hatt en voksende muslimsk
befolkningsgruppe i godt over 40 år, er
det for lengst etablert gravlunder for
muslimer – på samme måte som andre
ikke-kristne livssynssamfunn har tilsvarende for sine medlemmer. Nå kommer
dette til Nord-Trøndelag.
Det er en grunnleggende menneskerett

å kunne tro – eller ikke tro, og ethvert
anstendig demokrati har plikt til å sørge
for at grunnleggende interesser blir
ivaretatt, for majoritet så vel som for
minoriteter. En gravlund for muslimer
i Nord-Trøndelag er en selvfølge fra
samme øyeblikk som det er behov for
den, på samme måte som det er naturlig
at det etableres gravfelt for andre konfesjoner.

At dette legges til en eksisterende kirke-

gård er i det alt vesentlige i tråd med
norsk tradisjon, og handler ikke minst
om å ivareta praktiske hensyn for det
offentlige, som har tilsyn med alle gravlunder.

I døden er vi på sett vis alle like, men ri-

tualene rundt livets slutt er forskjellige
fra kultur til kultur. Vi hadde en periode
på mange hundre år hvor det offisielt
sett ikke ble foretatt ikke-kristne begravelser i Nord-Trøndelag. De begravelser
som ikke har båret kirkens velsignelser
etter at det ble slutt på norrøne gravferder, har vært samiske – og var i sin
tid henvist til hemmelige ritualer i
utmarka. I dag har vi heldigvis kommet
dit hen at enhver har frihet, ikke bare i
livet, men også i døden.

n kronikk
Torleif Elgvin
Professor
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serie «Verdens hellige skrifter». Han har siden
1990-tallet pendlet mellom Jerusalem og Oslo i
sitt akademiske arbeid.

Hanan Ashrawis besøk på Stikle-

stad i sommer vakte oppmerksomhet. Ashrawi har uttalt at
hun som palestinsk kristen er
etterkommer av de første kristne og at Jesus ble født i Palestina. Er det palestinsk misbruk
av historien?

Både for israelere og palestinere
er historien og historiske røtter
viktig. Fra begge sider legger
en vekt på egne røtter og minimaliserer den annens røtter i
landet. Også i norsk Midtøstendebatt vises det flittig både til
gammel og moderne historie,
mens den historiske presisjon
ikke alltid er like tydelig.
Jesus ble ikke født i Palestina.

Han ble født i Judea, som betyr
judeernes land, jødeland. Palestina (som kanskje betyr Filisterland) brukes noen få ganger
av gresk-romerske skribenter
i århundrene f.Kr., men da mer
allment om området innerst i
Middelhavsregionen. Da romerne knuste det jødiske opprøret
i 70 e.Kr., slo de seiersmynter
med ordene «Judea Capta» – Judea erobret. Men etter det neste
jødiske opprøret i årene 132–136
e.Kr. valgte keiser Hadrian å
kalle provinsen Palestina, for å
«glemme Judea» og nedtone jødenes røtter i landet. Historisk
sett ligger det altså noe antijødisk i å bruke «Palestina» om
landet, ikke minst for det første
århundre. Kart i klasserom og
Bibler med tittelen «Palestina
på Jesu tid» er historisk misvisende.

Både jøder og palestinere har

røtter tilbake til det jødiske folk
på Jesu tid. Undersøkelser viser
at de fleste jøder har genetiske
trekk som går tilbake til israelittene i gammel tid. Samtidig
har det hele tiden kommet nytt
blod ved at ikke-jøder gikk inn i
det jødiske folk.

Å føre palestinerne tilbake til filis-

trene er ikke historisk holdbart.
Heller ikke å hevde at flertallet
av palestinerne immigrerte
til landet som følge av den jødiske innvandringen på 1800- og
1900-tallet. Det ser ut til at to
tredjedeler av palestinerne genetisk er «søskenbarn» av jødene.
2,1 prosent av innbyggerne i
Israel og 1,3 prosent på Vestbred-
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den er registrert som kristne, og
kristne palestinere er langt mer
tallrike utenfor landet. Palestinske kristne kan ha et blandet
opphav, med jødekristne fra de
første århundrer som hovedelement, litt iblandet gresk-bysantinsk blod fra tiden med kristne
herrer. De gresk-katolske (melkittiske) kristne i Galilea hevder
selv å være etterkommere av de
første kristne i landet. Her er de
på god historisk grunn – også
David ben Gurion og Israels
andre president Yitshaq ben
Zwi regnet dem som slektninger av det jødiske folk. Når to
tredjedeler av palestinerne står
jødene genetisk nært, tyder det
på at flertallet av palestinske
muslimer er etterkommere av
kristne som ble muslimer under
islamsk press (inklusiv blodige
massakrer på kristne) fra det
10. århundre av. I Hebron er det
muslimske klaner som vet at de
stammer fra jøder som ble islamisert på 1700-tallet.

På Jesu tid bodde nærmere
en million jøder i Judea, og
kanskje fire millioner utenfor
landet. Mange i Judea var jøder
i tredje-fjerde generasjon, slik
som Herodes den store. Idumeerne i syd (Herodes sitt folk)
og itureerne i nord ble tvangskonvertert da nye landområder
ble innlemmet i Judea rundt
100 f.Kr. I periferien av Judea
var det en rekke greske byer
og bystater som også har gitt
sine bidrag til «blodbanken»
i Midtøsten. I perioden 160–63
f.Kr. var Judea en selvstendig
jødisk stat under makkabeiske
prestefyrster. Deretter ble Judea
en vasallstat i det romerske
imperium, sterkest under Herodes den store. I alle århundrer
siden har det bodd jøder i Israels land, men de var bare en
liten minoritet fra begynnelsen
av muslimsk tid og til sent på
1800-tallet.

vanskelig: Et politisk kompromiss mellom Israel og palestinere
punktere en fredsløsning, skriver kronikøren.

Helt fra de mistet sitt tempel og

sin selvstendighet i 70 e.Kr., har
en sentral jødisk bønn vært å
få vende tilbake til landet, få
frihet, selvstendighet og et nytt
jødisk tempel. Moderne israelske politikere har ingen ønsker
om å få tempelet på plass, mens
noen ortodokse jøder og enkelte
kristne sionister gjerne ser et
jødisk tempel der Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen nå står.
Ortodokse jødiske bosettere på
Vestbredden regner seg som
Messias sine forløpere. Ut fra
deres teologi skal hele landet
være jødisk styrt.

På palestinske myndigheters nettside har en kunnet lese at det
aldri har stått noe jødisk tempel
på «tempelplassen» – dette er
et muslimsk hellig sted! Men
det er ingen tvil om at både
Salomos og Herodes’ tempel sto
nettopp her. For muslimene er
«Haram el Sharif» stedet der

Palestinere
og jøder er
genetisk
sett «søskenbarn».

Muhammed hadde sin nattlige
himmelferd. Akkurat dét kan
ikke belegges i Koranen, som
bare forteller at Muhammed
en natt ble ført i ånden til «det
fjerne sted» (al-aqsa), uten å
gi noen antydning om at det
tenkes på et konkret geografisk
sted (17.1).

Jerusalems eneste storhetstid un-

der muslimske herskere var under omajade-dynastiet (661-750).
Omajadene styrte fra Damaskus, og grunnleggeren Muawija
ble utropt til kalif i Jerusalem.
Samtidig styrte en konkurrerende kalif i den hellige by
Mekka. Omajadene brukte
Jerusalem for det byen var verd
i kampen om pilegrimer og hegemoni i de islamske imperier.
Byen ble kalt «Det hellige hus»
(fra 900-tallet al-Quds, «den hellige»). Den første moskeen ble
bygget syd på tempelberget i
660-årene. Omajadenes hoffteo-

vil gå på tvers av prinsippene til religiøst troende på begge sider. Moderate i begge folkeslag tenker annerledes. Men islamister på den ene siden og ortodokse bosettere på den annen vil gjøre det de kan for å
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loger fant gode grunner til å
identifisere Koranens «fjerne
sted» med tempelberget. Moskeen fikk navnet Al-Aqsa, og all
senere muslimsk tradisjon vet
at det var her Muhammed gjorde sin himmelferd. Tradisjonen
var etablert da Klippedomen
sto ferdig i 691 og markerte stedet for himmelferden. Med det
kunne muslimene også matche
jøders og kristnes påberopelse
av Jerusalem som hellig by og
bønnested.

Et politisk kompromiss mellom
Israel og palestinere vil gå på
tvers av prinsippene til religiøst
troende på begge sider. Moderate i begge folkeslag tenker
annerledes. Men islamister
på den ene siden og ortodokse
bosettere på den annen vil
gjøre det de kan for å punktere
en fredsløsning. Og den israelske bosettingspolitikken har i
praksis gjort en tostatsløsning
nesten umulig.

Gjennom islamsk tid har Jeru-

legger av «Rabbis for Human
Rights», kommer med en viktig
formaning: «Både israelere og
palestinere må slutte å se på seg
selv som (det eneste) offer. For
få innser at det som er til beste
for det ene folket, også vil tjene
det annet. Et freds-kompromiss
vil gagne oss begge.» Jeg legger gjerne til: Begge folk bør
innrømme at også det annet har
røtter i landet.

salem vært viktig i teologi og
propaganda i de periodene
ikke-muslimer hadde makten
her (korsfarerne, britene, Israel), mens byen som oftest har
vært forsømt under muslimske
herskere. Men ut fra islamsk
teologi skal Palestina og Jerusalem tilhøre «islams hus», siden
landet og byen en gang har vært
islamsk styrt.

Rabbiner David Rosen, grunn-

Også moderne historie brukes og
misbrukes. I Israel har «the
new historians» gått den israelske «grunnlagsfortelling»
kritisk etter i sømmene (Avi
Shlaim, Ilan Pappé, Benny
Morris, Shlomo Ben-Ami,
Tom Segev). Pappé og Morris
har vist at Ben Gurion gjennomførte etnisk rensing av
flere palestinske områder i
1947-49, mange palestinere ble
fordrevet med makt av israelske styrker. Det stemmer ikke
at palestinerne flyktet fordi de
ble oppfordret til det av arabiske naboland. Forskningen
til disse historikerne har fått
lite gjennomslag i israelsk offentlighet eller blant Israels
venner utenlands. Samtidig må
vi huske at hundretusener av
jøder flyktet eller dro fra arabiske land til Israel i 1948–52.
Disse ble integrert i det israelske samfunn langt bedre enn
det som skjedde med palestin-

ske flyktninger i arabiske naboland.

Historikeren Hilde Henriksen

Waage har gjort grunnlagsforskning i israelske arkiver.
I flere artikler og en bok som
snart kommer ut justerer
hun propagandabildet av
det «fredsvillige Israel» og
«araberne som ikke har villet
snakke med eller anerkjenne
Israel».

Et aktuelt perspektiv til slutt: Det

er mange begrensninger for
religionsfrihet og menneskeretter for kristne i Gaza, og for
muslimer som finner frem til
kristen tro på Vestbredden –
det er faktisk en del av dem, og
de er nødt til å leve i skjul. Her
har Utenriksdepartementets
prosjekt for minoriteter i Midtøsten mye å ta fatt i. Norges
posisjon som giverland for De
Palestinske Områder med åpne

kanaler til Hamas gir UD en
unik posisjon til å være pådriver her.

Det står bedre til med religionsfriheten i Israel. Men trakassering av israelske Jesustroende
har skjedd en rekke ganger,
også med hærverk, vold og
bombeaksjoner, uten at myndigheter og politi viser særlig vilje
til å gripe inn. Den ortodoksjødiske organisasjonen Yad
Leachim har vært anklaget for
en rekke slike lovbrudd, men
mektige beskyttere høyt opp i
samfunnet sørger for at den får
drive som før. I september vandaliserte ortodokse bosettere et
katolsk kloster i Latrun. Det er
spenninger mellom Israel som
jødisk stat – og som moderne
stat med religionsfrihet. Det bør
være en utfordring for begge
siders norske ’heiagjenger’ å
ta dette opp med palestinske og
israelske myndigheter.

