
308                  SPT nr 10 • 2013

Jesus på Judiska museet
ANDERS BROGREN

Judiska Museet i Stockholm är inrymt i ett vanligt bostadshus i närheten av Odenplan. Man 

går in genom porten, fram mot en kompakt säkerhetsdörr, ringer på klockan och blir insläppt. 

Dörrvakt för dagen var Hans Kaufmann, som efter Kristallnatten av sina föräldrar skickades 

till Danmark. I oktober 1943 flydde han med en av fiskebåtarna från Gilleleje till Höganäs och 

undkom på så sätt förintelsen. Just denna dag är han på plats för att berätta om sitt liv inför 

en grupp uppmärksamt lyssnande gymnasieelever.

PÅ VÄGGEN VID receptionen finns blanka mäs-
singsskyltar med namnen på donatorer som 
genom sina gåvor gjort det möjligt att för-
verkliga ett judiskt museum i Stockholm. På 
en av de största tackar man »Göran Persson, 
statsminister». Det är ingen tvekan om att 
Sveriges judar känner stor tacksamhet mot 
vår förre statsminister, som lade om sitt partis 
Israelpolitik, initierade informationsinsatsen 
om förintelsen, tog initiativ till myndigheten 
»Forum för levande historia» och som i flera 
sammanhang framträtt i Stockholms syna-
goga.

Själv har jag kommit till Judiska Museet för 
att ta reda på hur man presenterar Jesus. Un-
der perioden 13 januari – 30 september visar 
museet nämligen utställningen »Juden Jesus», 
en nog så anmärkningsvärd begivenhet. 

Efter sekler av förföljelser har många judar, 
naturligt nog, blivit präglade av kristendoms-
fobi till den grad att man inte ens vill använda 
sig av plustecken, korsets tecken, i israeliska 
skolors räkneböcker eller på volymkontrollen 
vid sätena i El Als flygplan. Pluset har ersatts 
av en T-formad symbol, eftersom korsets 
tecken ger dåliga »vibbar». För generationer 
av judar har korset stått för förföljelse och 
väckt känslor av obehag. Att Jesus nu presen-

teras på ett judiskt museum indikerar därför 
en kulturell och andlig klimatförändring, nå-
got som markeras av att man ställt upp ett 
provocerande stort träkors vid ingången till 
själva utställningslokalen – detta i ett judiskt 
museum där många av besökarna är judar.

Föremål och texter

Inne i utställningslokalen möter man först 
en stor modell av Jerusalem vid Jesu tid. I de 
olika montrarna finns antika artefakter, som 
lånats ut av Medelhavsmuseet, Kgl. Myntka-
binettet och privata ägare. Man kan beskåda 
oljelampor, vaser, förvaringskärl, sigill och 
huvuden av såväl Isis som Afrodite. Några 
bronsmynt relaterar såväl till judiska härskare 
som Alexander Janneus, Agrippa I och Hero-
des Archelaos som till den romerske lands-
hövdingen Coponius. 

Längs väggarna kan man ta del av texter, 
författade av docent Göran Larsson. De ger 
grundläggande undervisning om Jesu liv, nyt-
tig inte bara för fåkunniga judar utan också 
för sekulariserade stockholmare i allmänhet. 
I en hörna kan man slå sig ner framför en 
bildskärm och lyssna till ett samtal mellan bi-
skop Åke Bonnier (som även bidragit till ut-
ställningens finansiering), förre överrabbinen 
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Morton Narrowe och docent Tord Fornberg. 
Utställningskatalogen är en rikt illustre-

rad bok om 132 sidor med parallella texter 
på svenska och engelska. Där skriver Morton 
Narrowe om judisk religion och om Jerusa-
lem på Jesu tid. Kristian Göransson, inten-
dent vid Medelhavsmuseet, redogör för det 
arkeologiska. Göran Larsson bidrar med två 
artiklar, en om Jesu judiskhet med den provo-
cerande rubriken Jesus från Nasaret var inte 

kristen samt en om judisk Jesusforskning, där 
bl.a. forskare som Moses Mendelssohn, Jo-
seph Klausner, Shalom Ben-Chorin och Da-
vid Flusser passerar revy. Åke Bonnier skriver 
om Jesus – den judiske landsortspredikanten. 
Tord Fornbergs båda artiklar handlar om Je-
sus i Jerusalem och frågan om vem som bar 
ansvaret för Jesu död. Säkerligen är det en 
lättnad för många av besökarna att Fornberg 
inte lägger skulden på det judiska folket. 

Offerlammet

I en särdeles intressant artikel fäster Karin 
Hedner Zetterholm uppmärksamheten på 
att inte bara Jesus själv var judisk utan att 
också den tidigaste tolkningen av hans liv och 
död »är fullständigt judisk». Mycket talar för 
att den judiska tolkningen av berättelsen om 
Abrahams tilltänkta offer av Isak, 1 Mos. 22, 
flyttades över på Jesus. Hon skriver: »Den 
centrala ställning som denna berättelse intog 
under första århundradet kom den sedermera 

att förlora i judisk teologi, men den övertogs 
och modifierades av Jesusrörelsen och kom 
att utgöra grunden för kristendomen». Enligt 
rabbinska tolkningar är Isak ett villigt offer 
för vars skull Gud räddar Israel. Vissa rabbi-
ner menar t.o.m. att en del av Isaks blod hann 
bli utgjutet innan offret avbröts. När Gud 
räddade israeliterna ut ur Egypten, var det för 
att han såg Isaks blod i påskalammets blod. 
Isak associeras också i vissa texter med upp-
ståndelse från de döda. Man kan se en mängd 
likheter mellan Isak och Jesus, något som bör 
ha påverkat de första kristna och som åter-
speglas i Hebr. 11:17: »I tro bar Abraham 
fram Isak som offer när han sattes på prov». 

Karin Hedner Zetterholm kunde också gär-
na ha nämnt att motivet med Isaks bindande 
faktiskt även i vår tid har en framträdande 
plats i judendomen, nämligen i samband med 
begravningar. När den döde förs till begrav-
ningsplatsen läses följande enligt Siddur, den 
judiska bönboken: »Du som talar och handlar, 
visa oss oförtjänt nåd för hans fromhets skull 
som bands liksom ett lamm.»

Utställningen i Judiska Museet är ett vitt-
nesbörd om den förändrade relation som 
efter Auschwitz och staten Israels tillkomst 
inträtt mellan kristna och judar. För oss krist-
na är den en påminnelse om att evangeliet 
enligt Rom. 1:16 är en Guds kraft till fräls-
ning »först och främst för juden, så ock för 
greken».
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