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Kilde: Aus Politik und Zeitgeschichte, 15-16, 2018, 
Bundeszentrale für politische Bildung

Aus Politik und Zeitgeschichte udgives af den tyske Forbunds-
central for politisk dannelse (Bundeszentrale für politische 
Bildung) som et tillæg til ugeavisen Das Parlament. Med 
Forbundscentralens egne ord har udgivel sen til formål at ”offent-
liggøre videnskabeligt base rede, alment forståelige bidrag til sam-
tidshistoriske og social viden skabe lige temaer såvel som til aktu-
elle politiske spørgsmål. Tillæg get er et forum til diskussion, en 
indfø ring i komplekse viden s områder og tilbyder en afbalance ret 
blanding af grundlæggende og aktuelle analyser.” 

Gil Yaron (født 1973) har læst medicin på Det 
Hebræiske Universitet i Jerusalem; allerede inden 
afslutningen på sit studium arbejdede han med 
medicinsk forskning. Yaron begyndte tidligt at inte-
ressere sig for forholdene i Mellemøsten og indledte 
en parallel løbebane som korrespondent for tyske 
aviser og magasiner. Han har skrevet flere bøger om 
Israel og især om Jerusalem. 

Knap tusind år efter at paven med kampråbet ”Deus 
lo vult” (Gud vil det) havde sendt masser fra Europa 
på korstog mod Østen for at befri Jerusalem, stod 
byen i vinteren 2017/18 atter i verdensbegiven-
hedernes centrum. Da præsident Donald Trump 
den 6. december 2017 anerkendte Jerusalem som 
Israels hovedstad, skabte han frygt for en ny reli-
gionskrig om Den Hellige By. Den palæstinensiske 
selvstyremyndighed afbrød kontakten til USA, en 
af dens vigtigste donorer. Det radikalislamistiske 
Hamas erklærede en ny intifada. Også den øvrige 
islamiske verden reagerede med indignation, thi 
for den er Jerusalem det eneste sted, der qua sin 
fortid kan fungere som hovedstad for en palæsti-
nensisk stat.

Men også Israel henviser til byens historie og 
betegner Jerusalem som ”det jødiske folks eneste, 
evige og udelelige hovedstad”. Det kan derfor ikke 
undre, at de to parters forhandlere ofte er kommet 
hinanden nærmere på mange punkter - bortset 
fra i spørgsmålet om Jerusalem. Mange betragter 
derfor byen som den vanskeligste og ”største for-
hindring” på vejen mod en fredsløsning. Den, som 
ønsker at se nærmere på denne konflikt, må altså 
kende betydningen af Jerusalem, hvilket ikke kan 
lade sig gøre uden en klar forståelse af byens kom-
plekse historie.

Stenalder og israelske kongeriger

Jerusalem anses for at være en af verdens ældste 
byer. Rester af imponerende bygningsværker påvi-
ser en første beboelse i det nuværende byom-
råde i kobberalderen for omkring 7000 år siden.1 
Arkæologer daterer potteskår fra området omkring 
Gihonkilden til årene mellem 4500 og 3500 f.Kr. 
og finder hermed tegn på den første beboelse i den 
nuværende bykerne.2 Rester af en 3700 år gammel 
op til otte meter høj stenmur af fire til fem tons 
tunge kvadersten påviser eksistensen af en befæ-
stet kanaanæisk by i nærheden af kilden.3

I det andet årtusinde f.Kr. udstrakte Egyptens 
indflydelse sig til Kanaan. Lertavler fra det egyp-
tiske Tel el-Armana påviser, at Jerusalem på det 
tidspunkt blev regeret af en egyptisk vasal, såsom 
statholderen Abdi-Chepa, hvis breve til farao 
Amenhotep III og dennes søn Echnaton er beva-
ret. En fatal kombination af klimaforandring, mis-
vækst og folkevandring førte fra 1200 f.Kr. imid-
lertid til, at den dengang herskende verdensor-
den brød sammen. Egypten trak sig tilbage; andre 
imperier gik i opløsning.4

I det efterfølgende kaos blev Jerusalem gen-
tagne gange belejret, erobret og plyndret. 
Magttomrummet gav plads til fremkomsten af 
nye politiske strukturer og kulturer såsom isra-
elernes. Ifølge den hebræiske Bibel, hvis histori-
ske autenticitet er omstridt, samlede kong David 
omkring 1000 f.Kr. tolv israelske stammer under 
sin myndighed, erobrede Jerusalem fra den kana-
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anæiske stamme jebusitterne og gjorde byen til sit 
riges politiske centrum. Hans efterfølger Salomon 
gjorde den til stammeforbundets åndelige centrum 
og rejste her et tempel.

Der er ingen arkæologiske fund, som direkte 
påviser eksistensen af David eller hans efterfølger 
Salomon, omend en stele fra Tel Dan sandsynlig-
gør, at der i det 8. århundrede f.Kr. faktisk eksiste-
rede en kong David med sæde i Jerusalem. Nogle 
forskere betragter David og Salomon som senere 
skabte myter og mener, at Jerusalem i det 10. 
århundrede f.Kr. var en ubetydelig landsby i peri-
ferien af verdenshistorien.5 Andre ser i resterne 
af betydningsfulde bygningsværker fra denne tid 
beviser på eksistensen af et mægtigt kongerige, der 
blev regeret fra Jerusalem.6

Det er ubestridt, at der i det 9. århundrede f.Kr. 
eksisterede to israelitiske kongeriger: det rige, 
mægtige Israel i Nord og det fattigere Judæa i syd. 
Først efter assyrernes ødelæggelse af nordriget i 
772 f.Kr. blev Jerusalem hovedstad for alle de isra-
elitiske stammer. En flygtningestrøm fra nord gav 
byen et massivt opsving. Det var den eneste gang i 
historien, at den israelitiske menighed i Jerusalem 

var den største i verden.7 Det vil imidlertid være 
forkert at tale om jøder: En stor del af befolkningen 
praktiserede hedensk-polyteistiske riter.8

Jødedommens begyndelse, eksil 
og romersk provins

Grundlaget for jødedommen som en abstrakt 
monoteistisk statsreligion blev lagt med kong 
Josiahs tempelreformer i det 7. århundrede f.Kr. 
Hans præster begyndte at redigere Bibelen og 
udbredte den overbevisning, at Jerusalem var det 
eneste sæde for den ene Gud, som havde udvalgt 
kongehuset David og det jødiske folk. Jerusalem 
blev til et nationalreligiøst fikspunkt og valfarts-
sted.9

Men da de daværende stormagter atter blev 
stærke, var det slut med Jerusalems uafhængighed. 
I 586 f.Kr. erobrede babylonierne byen, ødelagde 
det første tempel og sendte eliten i eksil. Halvtreds 
år senere besejrede de persiske achaimenider 
Babylon, og deres shah Kyros tillod i 539 f.Kr. et 
jødisk gesandtskab at vende tilbage til Jerusalem. 
Genopførelsen af Templet begyndte dog sand-
synligvis først, da eksilarken Serubbabel, lederen 
af den jødiske diaspora i Babylon, i 520 f.Kr. blev 
sendt til Jerusalem med dette mål for øje. På det 
tidspunkt var Jerusalem formentlig en ubefæstet 
landsby med blot tusind indbyggere, hvilket først 
ændrede sig, da den persiske storkonge Artaxerxes 
I i 445 f.Kr. gav sin jødiske fortrolige Nehemia til 
opgave at sikre sit riges sydvestflanke mod Egypten 
og at udbygge byen. Nehemia opførte en bymur og 
flyttede dele af landbefolkningen ind i byen. I slaget 
ved Gaugamela i 331 f.Kr. besejrede Alexander den 
Store sluttelig det persiske rige, men efter hans død 
i 323 f.Kr. opløstes også hans eget. Efterfølgende 
kæmpede ptolemæerne og seleukiderne om 
magten. Samtidig helleniseredes stadig større dele 
af den jødiske befolkning. Da seleukideherske-
ren Antiochus IV Epiphanes gjorde foranstaltnin-
ger til at vanhellige Templet i Jerusalem indledte 
makkabæerne i 167 f.Kr. en revolte, som i 164 f.Kr. 
sluttede med Judæas uafhængighed. Herefter her-
skede hasmonæerne i Jerusalem, men deres her-

Jebusittisk mur i Jerusalem (foto: Deor avi)
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redømme var præget af stadige arvestridigheder, 
hvilket svækkede landet og førte i sidste ende til, at 
det blev en romersk provins.

Det romerske senat udpegede idumæeren 
Herodes til Judæas konge. For at bøde på den 
uvilje, som befolkningen nærede mod ham, gjorde 
han sig under sit herredømme, der varede til 4 

f.Kr., til den største bygherre i Jerusalems histo-
rie.10 Hans gigantiske bygningsværker gjorde 
ifølge Plinius den Ældre Jerusalem til ”Orientens 
berømteste by” – især takket være det udvi-
dede andet Tempel, hvis forgård kunne rumme 
300.000 mennesker. Forgårdens støttemur findes 
endnu i dag: Vestmurens sydlige del er kendt som 
”Grædemuren” og udgør for jøderne et helligt sted.

I 66 e.Kr. rejste jøderne sig mod romerne. 
Kampen endte med jødernes nederlag og ødelæg-
gelsen af det andet Tempel i 70. Da kejser Hadrian 
senere skabte byen Aelia Capitolina på stedet 
for Jerusalem og på Tempelbjerget ville rejse et 
hedensk tempel, gjorde jøderne i 132 under Simon 
bar Kochba atter oprør. I den derpå følgende krig 
tilintetgjordes næsten hele Judæas jødiske menig-
hed. For at udslette enhver erindring om jøderne 
betegnede romerske kartografer herefter Judæa 
som Palæstina.11

Størrelsen af Aelia Capitolina er omstridt. Det 
blev tidligere antaget, at det drejede sig om en lille 
ubetydelig koloni med højst 10.000 indbyggere. 
Nye udgravninger tyder imidlertid på en større by, 
der modsvarede omridset af den nuværende gamle 
bydel. Jøder måtte ikke længere bor dér, og det 
samme gjaldt i en tid også for kristne.

Kyros den Store giver jøderne tilladelse til at vende tilbage 
til Zion (Jean Fouquet, c. 1470)

Efter ødelæggelsen af Templet i 70 fremvises plyndrede genstande – herunder menorah, den syvar-
mede lysestage – frem i kejser Titus triumftog. (relief fra Titusbuen i Rom).
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Det konstantinske skifte 
og det islamiske Jerusalem

Med det ”konstantinske skifte”, som banede vejen 
for kristendommen, opnåede Jerusalem atter 
global betydning. Kejser Konstantins toleran-
ceedikt i Milano i 313 og kejsermoderen Helenas 
besøg i Jerusalem i 326 etablerede kristendommen 
som byens dominerende religion.12 Konstantin 
forskønnede byen med vældige byggeprojekter - 
frem for alt Gravkirken, der var en af sin tids stør-
ste bygningsværker.13 På samme måde som Josiah 
havde instrumentaliseret tempelkulten som et 
identitetsskabende element, benyttede Konstantin 
den ny tro til at stille sig i spidsen for et nyt religi-
øst-politisk hierarki.

Dette betød et opsving for Jerusalem. Den til 
Jerusalem forviste østromerske kejserinde Eudokia 
anlagde i det 5. århundrede en ny mur rundt 
om byen, og under den sidste latintalende kejser 
Justinian blev den i det 6. århundrede også et vig-
tigt religiøst centrum. Blandt de mange gudshuse, 
som Justinian lod bygge, var også Neakirken, der 
skal have raget op over Tempelbjerget. I opblom-
stringstiden under det byzantinske herredømme 

havde Jerusalem formentlig omkring 100.000 ind-
byggere. På højene omkring byen opstod der 
på anlagte terrasser klostre og landsbyer, som 
kunne forsyne og underbringe de titusinder af pil-
grimme, der årligt kom til Jerusalem. Men Byzans 
kunne ikke i længden fastholde byen. I 614 ero-
brede de persiske sasanider byen, nedbrændte 
Gravkirken, stjal det hellige kors og lod i en kort 
tid jøder herske over byen.

Den byzantinske kejser Herakleios generobrede 
ganske vist i 629 byen og bragte det hellige kors til-
bage, men det nye byzantinske herredømme blev af 
kort varighed. Kort efter tromlede muslimerne hen 
over Asien, Afrika og dele af Europa. Jerusalem 
blev i 637 erobret af kaliffen Umar ibn al-Khattab. 
En ny, islamisk tidsalder var begyndt. Efter mordet 
på den tredje kalif, Uthman ibn Affan, blev Ali ibn 
Abi Talib, profeten Muhammeds fætter og sviger-
søn, leder af de troende. En gruppe omkring guver-
nøren for Syrien og Egypten, Muawiyah, krævede 
af Ali, at han skulle hævne drabet på sin forgænger. 
Da Ali afviste dette, opstod der en konflikt mellem 
ham og Muawiyah. I 561 blev Ali myrdet under 
morgenbønnen i en moské i Kufa (i det nuvæ-

Korsriddernes belej-
ring af Jerusalem 
1099.
(ukendt kunstners 
fremstilling i middel-
alderen)
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rende Irak), hvorefter Muawiyah i Jerusalem lod 
sig hylde som kalif.

Således opstod islams splittelse på 
Tempelbjerget: Alis tilhængere mener den dag 
i dag, at kun hans efterkommere kan efterfølge 
Muhammed. De er ”Alis parti” – schi’at Ali, eller 
kort: shiitter. Flertallet af muslimer fulgte deri-
mod Muawiyahs parti og kendes i dag som sun-
nitter. Muawiyah gjorde Damaskus til hovedstad, 
men gjorde tillige Jerusalem til et religiøst cen-
trum i sit rige – formentlig fordi han som følge af 
interne islamiske krige ikke beherskede Mekka og 
Medina.14

Herskerne i det af Muawiyah grund-
lagte Umayyade-dynasti udbyggede yderligere 
Jerusalem. På Tempelbjerget opstod to af islams vig-
tigste sakrale bygningsværker: i 691 Klippemoskeen 
og i 717 al-Aqsa-Moskeen. Omring denne tid 
overvejede kalif Sulaiman endog at gøre Jerusalem 
til sin hovedstad.15 Med Abbaside-dynastiets over-
tagelse af magten i 750 tabte Jerusalem imidler-
tid atter i betydning. Hovedstaden blev forlagt til 
Bagdad, og Mekka og Medina trådte atter frem i 
forgrunden. Det var først som en følge af korsto-
gene, at Jerusalem fik sin rolle i islam.

Korstogene var formentlig til dels et resultat af 
en global klimaforandring. Mens der i Europa ind-

trådte en varmeperiode, som førte til en eksplosiv 
befolkningstilvækst, led Mellemøsten under kulde 
og perioder med tørke, som skabte sultkatastro-
fer.16 Den muslimske verden var svækket og split-
tet, hvorfor det var forholdsvis let for korsridderne 
at erobre Jerusalem i 1099. Indledningsvis forekom 
byens fald at være af mindre betydning. Jerusalem 
fik først politisk betydning et halvt århundrede 
senere, da atabegerne i Aleppo ønskede at skabe 
en landforbindelse til deres delrige i Egypten; her 
udgjorde korsriddernes kongerige en strategisk 
hindring. Derfor opløftede de befrielsen af al-Quds 
– det arabiske navn for Jerusalem – til en religiøs 
pligt, og Jerusalem blev dermed til ”verdens nav-
le”.17 I 1187 tilbageerobrede Saladin, sultanen for 
Egypten og Syrien, Jerusalem.18

Byen blev snart efter overtaget af mamlukkerne 
– slavesoldater, som af abbasiderne blev indfanget i 
Østeuropa og Centralasien. Mens Jerusalem under 
sultan Baibars befandt sig i den politiske periferi 
– i 1257 levede der kun omkring 2000 menne-
sker dér, herunder 300 kristne og blot to jøder -, 
blev byen under de senere mamluksultaner til et 
religiøst centrum, hvori der opførtes pragtfulde 
koranskoler, bade og moskeer. I 1317 forgyldte de 
Klippemoskeens kuppel og udsmykkede områ-
det med fontæner og buegange; minareter strakte 

Bymuren som Suleiman den Prægtige lod opføre (foto: Berthold Werner)
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sig mod himlen. Trods disse byggeaktiviteter spil-
lede Jerusalem fortsat kun en mindre politisk rolle. 
Byen havde formentlig under 10.000 indbyggere, 
og dens vigtigste indkomstkilde var kristne pil-
grimme, som undertiden blev bortført for at opnå 
løsepenge.19

Det Osmanniske Rige

Efter sin sejr over mamlukkerne i 1516 kunne 
sultan Selim I gøre sit indtog i byen. Bortset fra 
korte perioder herskede osmannerne i 400 år over 
Jerusalem, som de gjorde til distriktshovedby. Fra 
1520 prægede Suleiman den Prægtige som ny 
sultan Jerusalems nuværende bybillede – først og 
fremmest gennem opførelsen af bymuren. Trods 
sådanne anlægsarbejder tjente Palæstina hovedsa-
gelig som en korridor for hadj, den islamiske pil-
grimsfærd, fra Damaskus til Mekka. Jerusalem for-
vandlede sig til den øde og forfaldne bjerglandsby, 
som europæiske besøgende i det 19. århund-
rede beskrev med afsky. I begyndelsen af det 19. 
århundrede levede der i hele Palæstina formentlig 
ikke flere end 250.000 mennesker. Jerusalem havde 
i 1815 ifølge et skøn af den engelske maler William 
Turner blot 26.000 indbyggere.20

Da egyptiske tropper under den tidligere 

osmanniske vasal Muhammed Ali i 1831 marche-
rede ind i Palæstina, blev det indledningen til en 
modernisering af området.21 De af Ali indførte 
reformer moderniserede ikke blot militæret og 
skattesystemet, men bragte tillige europæiske eks-
perter og vestlige ideer til Mellemøsten. I 1839 lyk-
kedes det osmannerne med britisk hjælp at tilba-
geerobre Jerusalem, men de var imidlertid ikke i 
alle tilfælde i stand til at tilbageføre Alis reformer. 
Således blev Jerusalem efter Istanbul formentlig 
den anden by i Det Osmanniske Rige, hvor repræ-
sentanter for forskellige befolkningsgrupper havde 
sæde i et valgt byråd.

Indvandringen af europæiske missionærer og 
den osmanniske jordreform i 1858 bidrog i anden 
halvdel af det 19. århundrede til udviklingen af 
landet og Jerusalem. Der strømmede også stadig 
flere pilgrimme til landet - efter 1870 op mod 
20.000 om året. Til brug for dem blev bjergvejen til 
Jerusalems havneby Jaffa udbygget; fra 1892 kørte 
Asiens første jernbane op ad bjergstrækningen. 
Den osmanniske folketælling i 1914 viste 772.000 
indbyggere i Palæstina - heraf 83 procent muslimer, 
11 procent kristne og 5 procent jøder. I Jerusalem 
udgjorde jøderne i henhold til en osmannisk folke-
tælling i 1905 med 13.300 af i alt 32.400 indbyggere 
den største befolkningsgruppe.22

Jødiske immigranter fra den anden alijah – jødisk indvandring til Palæstina – holder i 1912 en pause fra 
markarbejdet. Den anden alijah fandt sted fra 1904 til 1914 og omfattede 35-40.000 jøder, hovedsageligt 
fra Rusland og Polen. (foto: Ya’acov Ben-Dov, 1882-1968)
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Første Verdenskrig 
og mandatperioden

I november 2014 indtrådte Det Osmanniske Rige i 
Første Verdenskrig på Centralmagternes side. Med 
briternes erobring af Palæstina i 1917 blev grund-
stenen for den israelsk-palæstinensiske konflikt 
lagt. I løbet af krigen afgav London flere løfter til 
potentielle forbundsfæller, selv om disse var ind-
byrdes modstridende. Den britiske overkommis-
sær i Cairo, Sir Henry McMahon, lovede sharif 
Hussein bin Ali, lederen af det senere arabiske 
oprør, i en korrespondance 1915/16 et hashimit-
tisk kongedømme i ”Storsyrien”. Briterne ønskede 
at fremkalde et arabisk oprør og samtidig at pleje 
gode relationer til den fremtidige hersker i Mekka 
for herigennem at opnå indflydelse på millioner af 
muslimer i kronkolonien Indien.

På samme tid udarbejdede den britisk diplomat 
Mark Sykes en hemmelig traktat med franskmæn-
dene. Sammen med den franske generalkonsul i 
Beirut, François Georges-Picot, udfærdigede han i 
1916 den efter dem benævnte aftale, som opdelte 
Mellemøsten mellem stormagterne. Et år senere 
lovede briterne i den såkaldte Balfour-deklaration 

Den Zionistiske Føderation, at de ville medvirke til 
at oprette ”et nationalt hjem for det jødiske folk i 
Palæstina”. Hinsides ethvert religiøst eller roman-
tisk perspektiv ønskede briterne på denne måde 
at vinde en formentlig ”verdensjødedom” og den 
magtfulde jødiske lobby i USA for deres kamp. 
Ydermere forventede man af et britisk mandat over 
et jødisk Palæstina en magtbasis i nærheden af 
Suezkanalen. Idet de lovede Jerusalem til såvel ara-
berne som zionisterne og tillige sig selv forvand-
lede de den lille søvnige bjergby til et brændpunkt 
for internationale konflikter.23

I Juni 1922 tildelte det nyoprettede Folkeforbund 
mandatet for Palæstina til briterne. Deres herre-
dømme samt indvandringen af hundredtusinder 
af zionistiske jøder, som lagde grundlaget for dan-
nelsen af en selvstændig stat, gav landet et økono-
misk opsving. Det trak også indvandring fra de 
omkringliggende arabiske lande med sig.24

Allerede under den første jødiske indvandrings-
bølge i 1882 var det ganske vist kommet til volde-
lige konflikter, men baggrunden for disse havde 
været af lokal karakter. Med det britiske mandat og 
den udtrykkelige plan om oprettelse af et ”natio-

Luftfoto fra 1934 af Jerusalems gamle bydel. Centralt i fotoet er Tempelbjerget med Klippemoskeens 
kuppel, til højre herfor og lidt nærmere ses al-Aqsa-moskeen, lodret nedad i fotoet i forhold til 
Klippemoskeen ses Grædemuren. (foto: Walter Mittelholzer, 1894-1937)
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nalt hjem” for jøderne voksede utilfredsheden hos 
den arabiske befolkning. Således blev fem jøder og 
fire arabere i 1920 dræbt under uroligheder i for-
bindelse med den årlige Nabi-Musa-fest, endvidere 
såredes 216 jøder og 23 arabere. Det var det første 
sammenstød mellem jødiske og palæstinensiske 
befrielsesbevægelser.

Stillet over for den fortsatte indvandring af zio-
nistiske jøder radikaliseredes den palæstinensiske 
modstand. I 1929 kom det på ny til voldelige optø-
jer, der – som det allerede var sket ni år tidligere – 
blev antændt af rygtet om, at jøderne ville tiltage 
sig Tempelbjerget. Under de en uge lange urolighe-
der blev 133 jøder dræbt af arabere, mens 116 ara-
bere mistede livet – størstedelen af dem dræbt af 
britisk politi. Den 800 år gamle jødiske menighed i 
Hebron, en af landets ældste, blev udslettet.25 Blot 
syv år senere opfordrede stormuftien af Jerusalem, 
Mohammed Amin al-Husseini, til en general-
strejke. Denne mundede snart ud i en yderligere 
opstand mod briterne og den jødiske indvandring, 
som fortsatte frem til 1939. På baggrund af truslen 
om en krig mod det nazistiske Tyskland greb bri-
terne særdeles hårdhændet ind for at bryde mod-
standen. I alt blev der i disse år dræbt hundreder af 
briter og jøder og flere tusinde arabere.26

I sidste ende fik opstanden tre konsekvenser: 
For det første blev den arabiske befolkning radi-
kaliseret, og briterne svækkede i betragtelig grad 
dens potentielle ledelseslag, hvilket fik en ødelæg-
gende effekt under den første arabisk-israelske krig 
ti år senere. For det andet blev den jødiske ind-
vandring underlagt drastiske begrænsninger, hvil-
ket satte zionisterne op mod briterne. Og for det 
tredje udpegede briterne i 1936 den såkaldte Peel-
kommission, der som den første foreslog en deling 
af landet i en jødisk og en arabisk stat og endvidere 
udviklede den idé, at Jerusalem ikke skulle tilgå i 
nogen af de stridende parter, men derimod tidsu-
begrænset skulle være underlagt et britisk mandat. 
Den jødiske side betragtede kommissionens for-
slag som et forhandlingsgrundlag, mens den arabi-
ske side kategorisk afviste det.27

Statsstiftelse og krige

Under Anden Verdenskrig herskede der i Jerusalem 
en anspændt ro, men efter Tysklands kapitula-
tion blev et sammenstød mellem jøder og ara-
bere uundgåeligt. Efter holocaust forsøgte jøderne 
at komme væk fra Europa og til Palæstina; ara-
berne ønskede at forhindre dette. Spændingerne 
tog til, og for London blev situationen uhold-
bar. I november 1947 besluttede FN med reso-
lution 181 at dele Palæstina i to stater og erklæ-
rede Jerusalem for ”corpus separatum”. Den jødi-
ske ledelse accepterede planen; den arabiske afviste 
den. Storbritannien sluttede sit mandat den 14. maj 
1948, og Israel erklærede sin uafhængighed.28

Derpå gik fem arabiske stater til angreb med det 
mål at udslette den nydannede stat; de blev imidler-
tid slået tilbage. Under krigen vandt Israel et betrag-
teligt territorium og kontrollerede nu 78 procent 
af det tidligere mandatområde. Derimod lykkedes 
det Den Arabiske Legion, Transjordaniens hær, 
at erobre den østlige del af Jerusalem, herunder 
den gamle bydel og Oliebjerget. Jøderne mistede 
dermed det jødiske kvarter i den gamle bydel og 
adgangen til Grædemuren.29 De arabiske tab var 
imidlertid langt større: Omkring 700.000 palæ-
stinensere mistede deres hjemstavn, idet de enten 
blev fordrevet eller flygtede.30 Gennem de næste 20 
år var Jerusalem en etnisk delt by, gennem hvilken 
der forløb en dødszone. Israel gjorde det hurtigt 
klart, at det betragtede Jerusalem som sin hoved-
stad og flyttede parlamentet, ministerierne, mini-
sterpræsidentens og præsidentens domiciler og 
højesteret til den vestlige del af byen. Frem til præ-
sident Donald Trumps erklæring i 2017 var dette 
imidlertid ikke anerkendt af nogen stat. Jordanerne 
negligerede derimod deres del af Jerusalem.

For at komme en egyptisk invasion i forkø-
bet indledte Israel i juni 1967 en præventivkrig.31 
Jordan trådte ind i krigen på Cairos side og åbnede 
en anden front i Jerusalem.32 I løbet af seks dage 
besejrede Israel flere arabiske hære og erobrede 
Sinaihalvøen, området vest for Jordanfloden, 
Gazastriben og Golanhøjderne. Emotionelt var 
den betydeligste gevinst erobringen af Jerusalems 
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gamle bydel med Grædemuren.
Under israelsk herredømme blev Jerusalem for-

enet; kun få dage efter krigsafslutningen blev byg-
rænsen udvidet, hvilket inddrog 28 omkringlig-
gende landsbyer. Hvor Israel andre steder var ind-
stillet på territoriale kompromisser – Sinai blev 
rømmet for fred med Egypten, og besættelsen af 
Gazastriben ophørte i 2005 -, så gjorde regeringen 
i Jerusalem det klart, at byen aldrig igen ville blive 
delt. Den østlige del af byen blev ganske vist først 
formelt annekteret i 1980, men for at kunne opret-
holde et flertal i Jerusalem begyndte man straks at 
bosætte israelere på den anden side af den ”grønne 
linie”, som havde markeret våbenstilstandslinien 
til Jordan.33 Samtidig forhindrede myndighederne 
med bureaukratiske midler en tilvækst i den ara-
biske befolkning.34 Denne strategi viste sig ikke 
at være succesrig: Hvor palæstinenserne i 1967 
udgjorde omkring en fjerdedel af byens befolk-
ning, så var i 2015 37 procent af Jerusalems i alt 
865.700 indbyggere arabiske.35

Kort inden Seksdageskrigen i 1967 blev Den 
Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) stif-
tet i Jerusalem. PLO opstod oprindeligt som et 
instrument i den egyptiske udenrigspolitik, men 
traumet fra det arabiske nederlag førte til en hold-

ningsændring. Indledningsvis blev organisationen 
især kendt som en terrorbevægelse, men under 
Yassir Arafats ledelse blev den i 1970’erne af stadig 
flere lande anerkendt som palæstinensernes legi-
time repræsentant. På trods heraf kunne PLO ikke 
fremvise diplomatiske fremskridt, og under den 
anden Libanonkrig i 1982 blev organisationen af 
Israel fordrevet fra Libanon til Tunis. I 1987 ind-
ledte palæstinenserne i de besatte områder den 
første intifada. De voldsomme konfrontationer 
mellem frem for alt palæstinensisk unge og israelsk 
militær gjorde det klart for Jerusalems indbyggere, 
at byen fortsat var delt: Jøderne undgik den arabi-
ske østlige del, og araberne den jødiske vestlige del.

Mislykket fredsproces

Intifadaen beredte imidlertid også vejen for en 
fredsproces, idet den gjorde det klart for den isra-
elske ledelse, at besættelsen en dag må ophøre, hvis 
den vil fastholde Israels jødiske og demokratiske 
karakter. En massiv jødisk indvandringsbølge fra 
det opløste Sovjetunionen skabte samtidig et pres 
på PLO for at medvirke til en forhandlingsløsning. 
Resultatet blev Oslofredsprocessen.36 Israel og 
PLO anerkendte gensidigt hinanden37 og indledte 

Israelske soldater på vej op til Tempelbjerget med kuplen på Klippemoskeen i baggrunden 
under Seksdageskrigen i 1967. (foto: Amos Zucker)
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forhandlinger om en slutstatusløsning. Herunder 
viste Jerusalem sig som en af de største forhindrin-
ger.

Efter en israelsk ekstremists drab på Israels 
ministerpræsident Yitzhak Rabin i november 
1995 brugte kandidaten for den israelske højrefløj, 
Benjamin Netanyahu, i sin valgkamp blandt andet 
det argument, at hans modpart Shimon Peres fra 
Arbejderpartiet ville dele Jerusalem. Frygten for 
en deling og sammenfaldet med en række alvorlige 
palæstinensiske anslag afgjorde i sidste ende valget 
til Netanyahus fordel. Denne lagde derefter freds-
processen på is.

I 2000 forsøgte hans efterfølger Ehud Barak i 
Camp David at nå frem til en løsning med Arafat, 
hvilket imidlertid ikke lykkedes. Atter var Jerusalem 
og navnlig Tempelbjerget den største forhindring. 
Da det blev kendt, at Barak ville forhandle om 
Jerusalem, gik hans regering i stykker. Arafat var 
ikke indstillet på at give nogen indrømmelser og 
vægrede sig ved at anerkende nogen jødisk bin-
ding til byen. Der fulgte den anden intifada, en 
langvarig terrorkampagne og til slut et fuldstæn-
digt sammenbrud i forhandlingerne. Talrige anslag 
i især Jerusalem førte til, at den israelske minister-
præsident Ariel Sharon konkluderede, at der måtte 
bygges et værn mod indtrængende terrorister. 
Således opstod der en mur i Jerusalem.

I 2005 blev Sharon ramt af en hjerneblød-
ning; Ehud Olmert overtog hans embede. Olmert 
genoplivede forhandlingerne, nu med Mahmud 
Abbas, Arafats efterfølger, og gav i 2008 denne det 
hidtil mest vidtgående tilbud: Rømning af næsten 
hele Vestbredden og en deling af Jerusalem, hvor 
den gamle bydel skulle være under internationalt 
opsyn. Abbas afslog tilbuddet.38 Kort efter trak 
Olmert sig som følge af en korruptionsskandale til-
bage fra posten som ministerpræsident, og i 2009 
vandt Netanyahu på ny et parlamentsvalg. Under 
ham og Abbas ophørte fredsforhandlingerne.

Siden da er situationen blot blevet mere kom-
pliceret. Det palæstinensiske samfund er tilsy-
neladende uløseligt splittet.39 Siden 2006 har det 
radikalislamiske Hamas hersket i Gaza og afvi-
ser ethvert kompromis med Israel. Legitimiteten 
af Abbas’ herredømme er fem år efter udløbet af 
hans legale embedsperiode mere end tvivlsom.40 
Kun et er konstant: Palæstinenserne kræver fortsat 
Jerusalems østlige del, inklusive den gamle bydel 
og Tempelbjerget, som hovedstad i deres stat. Og 
Israels regeringer under Netanyahu udvider fortsat 
den jødiske tilstedeværelse i det østlige Jerusalem. 
En deling af byen – og dermed et forlig, som kan 
finde tilslutning fra begge parter – bliver således 
stadig mere usandsynlig.

Israels ministerpræsident Ehud Olmert (tv.), præsident for Den 
Palæstinensiske Selvstyremyndighed Mahmud Abbas (th.) og USA’s uden-
rigsminister Condoleezza Rice under deres trilaterale møde i Jerusalem i 
februar 2007. (foto: Matty Stern)
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