
17.mai i Israel 

 
17. mai her i Israel, regner jeg tradisjonelt med tre 

steder å feire den. Det er på Beit Scandinavia i Haifa, 

Beit Norwegia i Jerusalem og den som Den Norske 

Ambassaden arrangerer i ambassadørboligen i 

Herzelia.  

Dette året ble jeg temmelig overrasket da jeg leste 

følgende i Norge i Dag 11. mai 2015:  

«Den norske ambassaden i Tel-Aviv har bestemt seg 

for å ikke markere 17.mai i Tel-Aviv i år, fordi de 

ikke har råd til å feire dagen. Det norske 

«konsulatet» i Ramallah derimot, skal feire dagen 

med fynd og klem. 

Det er Gro Wenske som forteller at hun fikk denne  

informasjonen da hun nylig var på ambassaden i Israel for å sørge for personnummer til sitt nyfødte 

barnebarn. Men hun reagerer på at den norske delegasjonen i Ramallah har råd til å feire dagen. Her 

blir samtlige nordmenn som bor i Øst-Jerusalem innbudt, men ingen som bor i Vest-Jerusalem. Dette 

har blitt bekreftet, forteller Wenske i en epost til Norge IDAG. 

Wenske forteller at hun spurte på den norske ambassaden i Tel-Aviv hvem som står bak og 

finansierer denne festen – men det var det ingen som ønsket å svare på, forteller Gro Wenske.» 

 

Det er jo meget forunderlig at det rike giverlandet Norge ikke har råd til å feire sin egen nasjonaldag 

mens et av de prosjektene Norge gir til har råd til å «feire dagen med fynd og klem». Forstå det de 

som kan. 

  

Imidlertid dro Gerd-Lise og jeg dro til Jerusalem for å feire 17. mai der. Selv om det er flere likheter 

med feiringen i Stavanger, fant vi også mange markerte forskjeller.  

Været viste seg fra sin beste side. Dagen opprant med strålende sol med temperatur opptil 37o. Folk 

fant seg fortrinnsvis skyggefulle steder. 

Tilfeldigvis falt 

Jerusalems Dagen i 

år på 17. mai og det 

preget dagen vår på 

en sterk måte. Det 

var mange store 

arrangementer rundt 

om i byen. 

Statsminister 

Netanyahu holdt en 

sterk tale som hele 

landet merket seg: 

"Fra Bibelens dager 

av og til denne dag, 

har Jerusalem vært 

grunnlaget for vår 

eksistens. Jødene har 

gjennom 

generasjoner har bedt 

bønnen "Neste år i Jerusalem". Det finnes noen blant våre fiender som sier vi er et utenlandsk 



element. Har dere hørt det? Profeten Jesaja og kong David var her for 3000 år siden. De profeterte 

her, regjerte her, kjempet her – fra Maccabeernes tid og inntil i dag. Vi er ikke et utenlandsk element! 

Dette er vårt land, og dette er vår by! Dette er hvordan det har vært og dette er hvordan den vil 

fortsette å være!" sa statsministeren.  "Våre føtter står i dine porter, Jerusalem! Jerusalem, du 

velbyggede, lik en by som er tett sammenføyet," siterte statsministeren fra salme 122. "Jerusalem er 

vår evige udelelige hovedstad! Den skal aldri bli delt igjen," lovet Netanyahu og beskrev frigjøringen 

og gjenforeningen av Jerusalem som et "drama i bibelsk skala. Israels svar på terrorangrep, er å 

forsere byggingen av Jerusalem." Over 30 000 israelere markerte dagen ved å delta i det store 

folketoget som gikk fra Den Store Synagogen og ned til Klagemuren via Damaskusporten med 

begeistring, jubel, flagg og bannere.  

Se https://youtu.be/JARLAfigoGo  

 

 
 

Kl. 18 startet festkvelden i Beit Norwegia. Flagg var plantet nesten overalt. Her samles kjente og 

ukjente og som regel har en fått nye bekjentskaper før en drar derifra.  

 

Imidlertid var møteleder Vidar Norberg var eksemplarisk 

oppkledd i dress, slips og en lang 17. mai-sløyfe. Enhver 

norges-venn måtte bli varm i hjertet når 

fedrelandssangene ljomet. Ikke nok med det, men alle 

versene i alle sangene ble sunget og det tviler jeg på at jeg 

har vært med på før. Talen for dagen kom fra hjertet som 

selvsagt ble knyttet sammen med Jerusalemsdagen med 

bønn for begge nasjonene som vi er så glade i. Etterpå 

fulgte en kaffedrøs med nærmere ti fløtekaker i skikkelig 

17. mai-stil som det erfarne personalet hadde laget. 

 
Bildene på Beit Norwegia er tatt av Helja Nordberg     

 
Arne Karlsen                                                                               

https://youtu.be/JARLAfigoGo

