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Tro og skæbne i Jerusalem Birgitte Rahbek Hent PDF I "Tro og skæbne I Jerusalem" går Brigitte Rahbek og

Mogens Bähncke bag om den svenske forfatter Selma Lagerlöfs store roman "Jerusalem" om familien
Spafford fra Chicago, der i 1881 grundlægger Den amerikanske Koloni i Jerusalem, og om en gruppe svenske

bønder fra Dalarne der 15 år senere slutter sig til dem. I bogen går Rahbek og Bähncke i dybden med
udvandrernes drømme og håb, koloniens værdier og magtkampen mellem koloniens ledere Anna Spafford og
Olof Henrik Larsson – og med den religiøse og storpolitiske konflikt mellem Israel og Palæstina. Birgitte
Rahbek (f.1944) er uddannet korrespondent, ph.d. i pædagogik og kultursociolog med særlig interesse for
Mellemøsten. I 23 år var hun ansat på DRs kultur- og samfundsafdeling og har siden arbejdet som formidler,
konsulent og som psykoterapeut med speciale i konfliktløsning. Mogens Bähncke (f.1944) har en uddannelse

i europæisk etnologi, er oversætter og var mangeårig musik- og redaktionschef på DR.
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