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Av JON H. RYDNE 

Den bitre konflikten mellom jøder og palesti-
nere preger landet der kristendommen fød-
tes. Dag Hoel har gått utenom allfarvei for å
vise det kulturelle mangfoldet i regionen.
– Jeg er et
dypt seku-
lært mennes-
ke. Det er et
godt utgangs-
punkt for å
spørre: Hvor
kommer tro-
en fra? Hvor-
for velger
folk å tro?
Jeg synes det er et interessant
fenomen – kanskje fordi jeg
ikke evner å tro selv. Jeg stil-
ler meg granskende overfor
det fremmede. Undringen
over det religiøse fenomen
var utgangspunktet for boken

«Veien til Damaskus», sier
Hoel.

Hvorfor forholder vi oss i
dag, 2000 år etter, så sterkt til
et lite folks mytologi, som
egentlig er noe fjernt og frem-

Dag Hoel langs
kristendommens

krokveier 

SPEDALSKE: Den lille gresk-ortodokse kirken i Burqin er bygget over stedet der Jesus ifølge evangeliet helbredet ti spedalske. Kirken ble i henhold til tradisjonen grunnlagt av
på 300-tallet. Guide er fader Firas, som selv er prest i den gresk-katolske melkittkirken. – Han ville helst ikke observeres her blant de ortodokse og var nervøs, sier Dag Hoel. 
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med for oss? Hvorfor har kris-
tendommen fått en slik uende-
lig suksess? var spørsmål han
stilte seg. 

Rikere på erfaringer
– Da var det naturlig å gå i
Paulus' fotspor – da han reiste
fra Jerusalem til Damaskus
for å ta knekken på de kristne
der, men endte som kristen-
dommens sjefarkitekt etter å
ha opplevd et syn der Jesus
skal ha talt direkte til ham,
forteller Hoel.

– Hva har reisen lært deg?
– Jeg er kan hende ikke blitt

så mye klokere, men rikere på
erfaringer er jeg blitt. Og jeg
tror jeg har nærmet meg en
erkjennelse: Mangfold er nøk-
kelen til de rikeste opplevelse-
ne i livet. En moderne ung
kvinne som jobber i TV-indu-
strien i Damaskus sa til meg
under en lunsj: «Jeg liker at vi

er forskjellige. Det gir hjer-
nen mange dører. Du kan
åpne, åpne, åpne. Du vet, man
kan ikke male med bare én
farge.»

«Veien til Damaskus» er en
bok som viser et rikt mang-
fold av kulturer og religiøse
uttrykk – i et Midtøsten som
ofte males i svart-hvitt, med
Israel og palestinerne på hver
sin side av piggtrådsperringe-
ne.

I Paulus' fotspor oppsøker
Hoel en rekke eldgamle, små
kirkesamfunn og folkegrup-
per som historien har glemt:
gresk-katolske melkitter, sa-
maritaner, drusere.

– Det er i sidegatene og
langs krokveiene du kan få en
fornemmelse av det hellige og
historiens ubrutte sus. De sto-
re turistattraksjonene, som
for eksempel Gravkirken i Je-
rusalem, er vanæret av ky-

nisk kommersialisme. Det må
være en rystende opplevelse
for sant troende å besøke dis-
se stedene, reflekterer Hoel.

Men reiser man i Midtøs-
ten, kommer man ikke uten-
om samtidens politiske kon-
flikter.

– Du beskriver også de orto-
dokses voksende definisjons-
makt i det israelske samfunn?

Religiøse argumenter
– Ja, gjennom koalisjoner har
de ytterliggående kreftene
havnet i politiske posisjoner
og fått makt. I Israel vokser
en nasjonalreligiøs argumen-
tasjon i styrke. Sionismen var
jo sekulær, og sosialdemokra-
tiet garanterte en moderat po-
litikk. I dag er det vanlig å
bruke religiøse argumenter
når man snakker om Israels
nasjonale bærebjelke – Gud

DDeett sskkjjuullttee 
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CEVITA er så god
fra naturens side
at det beste vi 
kan gjøre med 
den er INGENTING.

Derfor presser vi de aller beste appelsinene og
klementinene til CEVITA-juice straks de er høstet.
Vi tilsetter ingenting. Vi fjerner ingenting.
CEVITA-juice er 100 % naturlig og smaker deretter.

FAKTA DAG HOEL
● Født 1962 på Raufoss, bosatt i Trondheim.
● Gift, to barn.
● Filmprodusent og forfatter.
● Laget blant annet dokumentaren «Abrahams barn» for NRK i 1998.
● Har jobbet med fattigdomsspørsmål og flyktninger i utviklingsland.
● Har tidligere utgitt reisebøkene «Liv laga» (1990) og «Dette er Cuba, alt
annet er løgn!» (1996).
● Aktuell med reiseskildringen «Veien til Damaskus» (Spartacus), der han
følger i Paulus' fotspor.

JOSEFS GRAV: Josef levde i Egypt, men ville begraves i sitt
hjemland. Hans balsamerte lik skal være begravd her, i Nablus. –
Stedet ligger midt inni tett, moderne bebyggelse og forvaltes av
palestinske myndigheter. Jeg så ikke en eneste turist her. Jøder
har bare adgang under beskyttelse av den israelske hæren, for-
teller Dag Hoel. Foto: PRIVAT/DAG HOEL

S I PAULI FOTSPOR: –
Jeg liker å gå eller sykle og
tar meg god tid. Da treffer du
folk. Paulus hadde det langt
mer travelt enn meg på sin
reise fra Jerusalem til Damas-
kus, sier Dag Hoel.

Foto: ROGER NEUMANN

DE SISTE SAMARITANER: Kiryat Luza, nær Nablus på
Vestbredden, er en av to landsbyer der de siste 700–800 samari-
tanene ennå lever. Foto: WWW:SAMARITANS.COM

Helena, moren til keiseren av Bysants,
Foto: PRIVAT/DAG HOEL

som ga landet til Abraham
osv., sier Hoel.

En meningsmåling viste at
israelsk ungdom er mindre li-
berale enn foreldregenerasjo-
nen.

– På grasrota under min
reise møtte jeg ofte det syn at
krigstilstanden med palesti-
nerne er naturlig og uunngåe-
lig. Som en amerikansk jødisk
immigrant sa til meg: «Ja,
landet var palestinernes. Men
det var krig, og vi vant. Vi
kastet dem ut, og nå er det
vårt. (…) Det står skrevet at
vi skal leve i krig med dem,»
forteller Hoel.

– Men finnes det håp for regio-
nen?

Toleranse
– Håpet er toleranse. For her
har folk levd tett på hverand-
re i flere tusen år, på tvers av

religiøse og kulturelle for-
skjeller.

– Du opplevde dette i Syria og-
så, som nå herjes av borgerkrig?

– Syrerne er stolte av sitt
mangfold. De ser på det som
en ressurs. Historiebevissthe-
ten er sterk, og landet har all-
tid levd med et lappeteppe av
kulturer og religioner. Jeg
opplevde dette da jeg opp-

holdt meg der i fjor. Men ut-
viklingen det siste året har
vært skremmende. Likevel
mener jeg det er håp for et
multikulturelt, demokratisk
samfunn i Syria etter Assads
fall, sier Dag Hoel.

E-post: Jon.harald.rydne@vg.no
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