FRIHEDSDAGENS FESTLIGHEDER
den21.aprillW
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af pastor Kai KjenHansen, Jerusalem

Vi havde hgrt og last om, at der ville
blive fest i gaderne i Jerusalemscentrum, og da b6rnene havde fri fra
bOrnehaven naste dag, havde vi besluttet at ggre det til en familiefest.
>ForhAbentlig bliver I ikke skuffet<<,
havde en her fra vores ejendom advaret Kirsten, >i gamle dage tog man ud,
men ikke si meget i dag!<
Da vi stod og skulle begive os af
sted, ringede det p& dOren. >Kom ud
:d bornene<<,indbod en mor, >vi laver bel og steger kartofler<. Lige
rundt om hj6rnet var bd"let allerede
tandt, og bgrnene fra opgangen dansede i rundkreds og sang. De voksne
stod og spejdede op mod Hertzl-bjerget, hvor man vidste, at tusindvis af
mennesker var forsamlede for at
mindes Israels faldne soldater. Med 6t
blev himmelen oplyst af lyskastere,
der bevagede sig frem og tilbage pA
himmelen og et festfyrvarkeri begyndte. Da det var afsluttet og frihedsdagens begyndelse markeret, steg raketter til vejrs over Jerusalems centrum.
Derefter ind til centrum. Det lykkedes os at finde en plads, hvor vi kunne parkere lovligt. De fleste andre
mitte nesten som sadvanligt parkere
ulovligt. Det si man i aften stort p6;
det samme gjorde politiet. En bilist
bruger - ogsi som sadvanligt - sit
Lrrn og er utilfreds med, at
han ikke
t kdre over for rldt lys. >Hav tilmodighed mand; kan du ikke se, at det
er r6dt<, smiler en politibetjent og peger op mod trafiklyset.
Gaderne er fulde af folk. I mit liv
har jeg aldrig pA 6n gang set si mange
mennesker pi gaderne. Centrumsgaderne King George, Ben Yehuda og
Jaffa Road er lukkede for trafik. Forskellige orkestre spiller. Eller larmer! Hvor der ikke er et orkester,
er hOjttalere sat op, sAledes at man

kan danse overalt. Barbara finder 2
ti'ere. Hun holder dem op og sporger
de narmeststiende, om det er deres.
Ingen vil vide af dem. SA bliver det en
billig aften for os. Barbara gi'r! Helt
let er det imidlertid ikke at finde en isbutik. Og nAr man endelig har fundet
den, tager det tid og kamp for at fi sin
is. Selv om det er fest, fors/ger man
ikke at forandre pA sine vaner. Den,
der er starkest og hljest ribende, fir
sin is f6rst. Vi er ogsi ved at lare det !
Pi Ben Yehuda mgder vi nogle af.
b6rnenes legekammerater og deres
foraldre. >Der er stemning<, sagde
jeg, >folk har ellers fortalt os, at der
ikke ville vere noget ved at tage herind<. - >Det er ikke noget i forhold til
for nogle ir siden. Dengang var der
folk pA gaden<, sagdede. - Godt at vi
ikke var her med klapvogn dengang,
tankte jeg. I aften var det s6mand
svrert nok at holde styr pi at fi hele
familien med.
Vi maser os videre ned mod Zions
Square. Her er der stopfyldt med
mennesker. Hgjttalerne larmer og de
unge danser. Hele tiden fir man en
hammer i hovedet eller bag i. Den er
heldigvis af plastik og giver en skreg
lyd fra sig, hver gang den rammer.
Det er noget, man fandt pi for nogle
ir siden. Alle 96r rundt med den og
giver hinanden en pi >gokkex. Og
smiler. En politibil bevager sig med
sneglefart igennem mylderet pi Jaffa
Road. Vinduerne er 6bne. Bornene
stikker deres hind ind i bilen og giver
betjentene et >gok< i hovedet med plastikhammeren. Andre hamrer pA bilens tag. Bare smil.
Og si ind i Frihedsparken. Det er
Frihedsdag, men man tager ingen
chancer. Tasken skal Abnes og unders/ges. Der er ikke meget andet end
kiks og slik i. En forbipasserende ser
p[ den kvindelige betjent og pA os, en

familie med tre smA b6rn, og udbryder: >Leder du efter slik!? Ka' du
ikke se pA folk?<
Overalt vifter man med flag. Overalt er der pyntet med flag. Regeringsbygningerne er illuminerede. Flagene
fglger den gamle granse ffi 1967 stort set. I den arabiske hovedgade sis
kun et flag naste dag, uden for en israelsk bank. Araberne holder sig
hjemme. F6ler meget forstieligt, at
der har de det bedst.
Overalt ser man den flotte frihedsplakat ophangt. Fredsduen fylder det
meste. Nederst i hjgrnet st6r israelere og sender fredsduer op i luften.
Ved festlighederne, som i Ar samtidig
markerer begyndelsen pi lGirs jubilaet for Jerusalems genforening, har
man siledes ikke nok i at se tilbage pi
fortidens bedrifter. Vel er Jerusalem
genforenet, men freden og f6lelsen af
fred mangler stadigvak.
- >Bliver de aldrig tratte af at feste?<<- kommenterede en dansker.
For et par uger siden var det piskefest, for en uge siden mindedes man de
6 millioner, der blev drabt i gaskamre, i gir mindedes man de faldne soldater, og i dag fester man.
Si lrenge den politiske spanding
vedvarer, og si lange der er soldater, der mister livet. vil man sikkert
mindes og feste. For at klare livet.
Der er kun 3 6r mellem Frihedsdagen i 1945i Danmark og Staten Israels
oprettelse i 1948. Disse tre 6r kan naturligvis ikke forklare forskellen mellem en dansk og en israelsk frihedsdag. Israels 29-hrige kamp er den eneste forklaring.
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