Mønt med seglet tilhørende Shimon
Bar-Kokhba, lederen af det andet jødiske
oprør mod Romerriget (år 132-135).

Den historiske udstilling, “Folket, Bogen, Landet”, blev givet i opdrag til
nu afdøde professor Robert Wistrich fra Hebrew University i Jerusalem
af Simon Wiesenthal Centret. Dette gennemarbejdede forskningsprojekt giver os muligheden for at opleve historien bag jødernes 3.500 år
lange forhold til Det Hellige Land, fra dets bibelske rødder til oldtidens
kongeriger under David og Salomon, fra grundlæggelsen af Jerusalem
til ødelæggelsen af Det Andet Tempel, fra romernes besættelse af Judæa til kristendommens fødsel, fra korstogene til muslimsk styre, fra
diaspora til pionerernes gen- og nyopbygning, fra den diplomatiske indsats, der affødte en moderne jødisk nation til den næsten totale udslettelse af Europas jøder i Shoah/Holocaust… frem til oprettelsen af staten
Israel og det jødiske folks tilbagevenden til deres forfædres hjemland.
Esajasmuren, Ralph Bunche Park ved FNs
hovedkvarter, New York.

“Deres sværd skal smedes til plovjern,
deres spyd til vingårdsknive; folk skal ej
løfte sværd mod folk, ej mere øve sig i
våbenfærd”.
(Esajas 2:4)

Denne udstilling har, siden dens indvielse ved UNESCOs hovedkvarter i Paris (juni, 2014), været præsenteret på adskillige prestigefyldte
steder, deriblandt Forenede Nationer i New York, Knesset i Jerusalem,
Den Amerikanske Kongres i Washington D.C. samt i Vatikanet i Rom.
Simon Wiesenthal Centret er en international menneskerettighedsorganisation,
der forsker i Holocaust og had, både i historisk og nutidig kontekst. Centret
konfronterer antisemitisme, had og terror, promoverer menneskerettigheder og
værdighed, og underviser nye generationer i Holocaust. Det blev grundlagt i
1977, og har i dag mere end 400.000 medlemmer på verdensplan.

Historisk udstilling, arrangeret i fællesskab
af UNESCO og Simon Wiesenthal Centre
Forfattet af den afdøde Professor Robert Wistrich,
Hebrew University of Jerusalem

Folket,
Bogen,
Landet:

Det 3.500 år gamle forhold mellem det
jødiske folk og det Hellige Land

Simon Wiesenthal Centret er akkrediteret som en NGO af FN, UNESCO og
Organization of American States (OAS), Det Latinamerikanske
Parlament (PARLATINO), OSCE og Europarådet.
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Esajas-Dødehavsrullerne, dateret til 120 f.v.t.

Københavns Rådhus – 7-16 juni 2016
Rådhusets åbningstider er:
Man-fredag 9.00 – 16.00, Lørdag 9.30 – 13.00, Søndag - lukket.

Israels Ambassade
i Danmark

Folket, Bogen, Landet: Udstillingensplancher
1) ABRAHAMS BØRN Abraham (“De mange folks fader” på hebraisk) fremstilles bredt som værende verdenshistoriens første monoteist.
2) MOSES, BEFRIER OG LOVGIVER Ideen om Det
Forjættede Land var enestående for det jødiske folk.
3) DE HEBRÆISKE KONGERIGER UNDER DAVID
OG SALOMON David: Stor kriger, samler af det israelitiske kongerige, sublim digter… Salomon: Bibelen fremstiller hans regeringstid som en periode med opbygning,
fred og velstand.
4) DE BIBELSKE PROFETER Israels profeter fordømte konsekvent afgudsdyrkelse og social uretfærdighed,
mens de prædikede mod ondskab.
5) TILBAGEVENDEN TIL ZION For første gang i verdenshistorien vendte et folk tilbage fra eksil til sit hjemland, for at starte på ny.
6) JØDERNE I DEN HELLENISTISKE PERIODE
Hellenismen stod i skarp modsætning til den jødiske vision om en absolut moralsk værdistandard, bygget på
fred, retfærdighed og livets hellighed.
7) HERODES DEN STORE Den tyranniske Herodes
var en af romernes mest loyale vasalkonger til det sidste. Alligevel var det romerne, der i år 70 ødelagde hans
berømte tempel.

10) DEN ARABISKE EROBRING Muhammed, som opfattede jøderne som “Bogens Folk”, vendte sig i sidste
ende mod de jødiske stammer i Arabien, som nægtede
at acceptere den nye tro, han havde grundlagt.
11) MELLEM KORSFARERE OG MUSLIMER
Korsfarerbander massakrerede omkring en tredjedel af
Europas jødiske befolkning. Det jødiske samfund i Jerusalem blev først genoprettet efter Saladins sejr over
korsfarerne.
12) FRA MAMELUKKER TIL OSMANNISK STYRE
Jøderne i Israels land blev gradvist mere afhængige af
midler fra diasporaen, men i løbet af den osmanniske
periode, genoprettede de en mere central rolle i samfundet, gennem bøn og studier.
13) HVIS JEG GLEMMER DIG, ÅH JERUSALEM
Jøderne havde gennem tiderne opfattet Israel som værende central for deres tro, og især Jerusalem havde et
“strålende skær”. (Esajas 60:3).
14) JØDER I PALÆSTINA I DET 19. ÅRHUNDREDE
Balfour-deklarationen af november 1917, talte for oprettelsen af et jødisk nationalt hjemland i Palæstina.
15) AVANT-GARDE PIONERER Kibbutzim og moshavim oprettede en livlig hebraisktalende arbejdsstyrke, og udviklede kulturelle institutioner.

18) DET BRITISKE MANDAT I 1939 løb den britiske regering åbenlyst fra sine egne Royal Commission-anbefalinger fra to år tidligere om at dele Palæstina i to stater,
en arabisk og en jødisk.
19) ANTISEMITISME OG SHOAH Dæmoniseringen
af jøderne har en lang historie med ”blood libel”, forfølgelser, pogromer, fanatisme, grådighed og økonomisk
konkurrence. En overvejende indifferent verden så stille
til, mens det spredte jødiske folk blev udslettet i Europa.
20) HOLOCAUSTS SKYGGE Seks millioner jøder blev
skudt, gasset og på anden vis myrdet af de tyske nazister og deres håndlangere. Antisemitismen fortsatte
ufortrødent.
21) ISRAEL BLANDT NATIONERNE Den 29. november 1947, stemte et flertal på to-tredjedele af FNs medlemmer for oprettelsen af en jødisk stat. Den sovjetiske
delegerede sagde: “Det jødiske folk har været tæt forbundet med Palæstina igennem en betydelig del af verdenshistorien”.
22) HJEMVENDEN: DE SOVJETTISKE JØDERS SAGA
Antisemitismen fik medvind i løbet af Stalins sidste år.
Trods voldsom undertrykkelse fra regeringens side, er
de sovjetiske jøders saga en fortælling om udholdenhed, tro og sejr mod alle odds.

8) ROM OG JUDEA Kejser Hadrian forsøgte at udslette
Jerusalems og Judæas jødiske karakter (og han omdøbte Judæa til Palæstina, til ære for filistrene, israelitternes nu uddøde fjender).

16) EN MODERNE HEBRÆISK KULTUR Den sande
revolution begyndte med omdannelsen af hebraisk til et
levende, talt sprog, og den blomstrende opbygning af
tidsskrifter, teatre, museer og biblioteker.

23) VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG INNOVATION
I oplysningens og sekularismens tid, kom jøderne til at
spille en enestående og central rolle i omlægningen af
moderne kultur. Moderne sekulære jøder udmærkede
sig især gennem videnskab, banebrydende teknologier
og opstartsvirksomheder, og ikke mindst gennem menneskelige forbindelser.

9) TERRA SANCTA Ved afslutningen på det 4. århundrede, under byzantinsk styre, var Israel blevet et overvejende kristent land.

17) ZIONISTISK DIPLOMATI For Herzl, var zionismen
den eneste realistiske vej til national frihed. Den skulle
gøre en ende på antisemitismen.

24) HÅBETS FOLK Israels geopolitiske situation og territorium gør det potentielt udsat. Alligevel er ønsket om
fred markant. Israelerne har aldrig opgivet håbet.

