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                  Førstemann tilbake til det 

      Jødiske Kvarteret i Gamlebyen 

 
 

 

 
      Av Elin Elkouby 
  «Familien min kommer opprinnelig fra 
Ramle. Der hadde min slekt bodd i 
generasjoner. En dag i 1910 ga araberne 
beskjed til jødene om at de ville bli drept 

dersom de fortsatte å være i byen den 
påfølgende natta.» Dette forteller Udi 
Merioz. Som følge av beskjeden flyktet 
nesten alle i hans familie til andre 
slektninger i Petah Tikva og ble flyktninger. 
Deretter måtte de igjen rømme i 
forbindelse med krigen i 1917, da britene 
kom for å kjempe mot det ottomanske 
herredømmet. Denne gangen var det de 
tyrkiske ottomanene som drev dem på 
flukt fordi de trodde at jødene ville være 
på britenes side i konflikten. Etter krigen 
vendte de tilbake til Petah Tikva.                                                                                                      
Som følge av ustabilitet i oppveksten 



 

vervet Udi sin far seg til den jødiske 
motstandsbevegelsen, Etzel, og i den 
forbindelse ble han seinere sendt til 
Jerusalem for å bistå jødene i kampen for 
å beholde det Jødiske Kvarteret da krigen 
brøt ut i 1948. Det var andre jødiske 
organisasjoner, Haganah og Lehi, som også 
bidro med sitt. Allikevel greide de ikke å 
forsvare det Jødiske Kvarteret.                                                                                                                                                    
«Faren min lovet seg selv at han skulle 
vende tilbake og han forkynte høyt og 
tydelig at en dag skulle han komme tilbake 
for å kjøpe eiendom og slå seg ned i byen.»                                                    

Under krigen i 1967 var faren tilbake i 
Jerusalem. Det jødiske kvarteret var 
ødelagt, men det var et lite bygg som lå der 
hvor parkeringsplassen er nå. Det var i 
dårlig forfatning, men han fikk kjøpt det av 
en araber for en billig penge. Deretter 
sendte han en melding til kona hvor det 
sto: «Jeg kommer ikke tilbake til Petah 
Tikva. Kom og bo sammen med meg her.» 
Det var verken vann eller strøm i det lille 
huset.                                                                                                                  

Jeg var 9 år da jeg ble sendt for å bo 
sammen med faren min i Gamlebyen. Det 
var første gang jeg reiste vekk fra byen 
hvor jeg hadde vokst opp og faren min sto 
utenfor Damaskusporten og ventet på 
meg. Det var dagen før det jødiske festen 
«Shavuot», pinse. Sammen gikk vi gjennom 
byen til det lille huset. Det tok 2 år før 
familien var gjenforenet. Vi var den første 
jødiske familien som kom tilbake til det 
Jødiske Kvarteret og vi var den eneste 
jødiske familien i Gamlebyen.                                                                                                    
Rundt oss bodde det arabere og forholdet 
til dem var veldig godt. Det var ikke 
nødvendig å låse døra når vi ikke var 
hjemme, og vi hadde ikke lås heller.»   

Faren kunne arabisk, Udi lærte etter hvert 
fra ungene i gata og moren plukket opp 
noen gloser her og der slik at hun klarte 
seg. Skolegang ble det ikke noe av, men 
faren tok seg tid for at guttungen skulle 
lære å lese og å skrive. De fikk vann fra en 

araber som fraktet vannkrukker med 
eselet sitt. Den samme araberen sørget for 
å forsyne familier med ved til oppvarming 
og matstell. Senere ble vi tvunget til å selge 
huset til myndighetene fordi at det skulle 
ryddes plass til offentlig transport. Det tok 
lang tid før de kom til en ordning som både 
familien og myndighetene var førnøyde 
med. Faren ville ikke selge og løsningen ble 
at de fikk en annen eiendom i bytte. Dette 
skjedde i 1982.  

 

 

 

Udi studerte kunst i 4 år i Skottland. Det 
skjedde etter at han var ferdig med 
militærtjenesten. «Jeg hadde mer flaks 
enn vett», forteller han. «Dersom jeg 



 

hadde sendt bilder med posten så ville det 
ha tatt 2 måneder før de kom fram. Bildene 
mine var dessuten ikke gode nok til at jeg 
ville bli tatt opp på noen kunstskole. Det 
som gjorde at jeg kom inn var at faren min 
hadde kontakter og fikk ordnet det slik at 
mine tegninger ble sendt som slide-
fotografier i en liten eske, med 
diplomatpost. Det var det som «gjorde 
susen». Jeg var på ingen måte kvalifisert til 
å komme inn, men etter hvert lærte jeg. På 
den tida fikk studenter betalt for å studere 
og det gjorde at jeg hadde økonomisk 
mulighet til å gjennomføre studietiden.» 

Da Udi kom tilbake fortsatte han å studere 
kunst i Israel. Der etter leide han et sted 
hvor han kunne jobbe. Salg av bilder 
finansierte leieutgiftene.                                                                             

Etter noen år tok han over det som hadde 
vært familiens hjem. I mellomtida hadde 
man funnet restene av en gammel 
hovedgate fra romersk periode, den 
såkalte «Cardo», som gikk rett gjennom 
hjertet av byen. Deler av denne gaten 
skulle være «handlegate», slik som i 
fordums dager, og hans hjem lå midt i det 
prosjektet. Slik gikk det til at Udi eier 
lokalene hvor hans butikk ligger. 

De som kjenner Gamlebyen og som har 
tatt seg tid til å traske rundt i de forskjellige 
kvarterene vil nok være kjent med Udi 
Merioz. Han har bilder til utstilling utenfor 
butikken og sitter som regel selv ved et 
bord og produserer små, enkle 
stemningsbilder fra Jerusalem.  

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke alltid at han har kunder og disse 
bildene krever ikke for mye konsentrasjon. 
Dersom det kommer folk så kan han legge 
dem til side og ta seg en prat.  

Når han maler større bilder, må han ha 
plass og ro. Udi selger store oljemalerier, 
mindre akvareller og diverse trykk. Alle kan 
finne noe som de har råd til i hans butikk. 
Dersom man ikke ønsker å handle så får 
man en hyggelig opplevelse allikevel. Udi 
forteller gjerne sin historie og han kjenner 
forholdene i Gamlebyen bedre enn de 
fleste.                                                                                                                                                              
Mens vi prater er det stadig folk innom. 
Arbeidsdagen er slutt for mange, men før 
de går hjem tar de runden for å ønske ham 
en god kveld. Det er både arabere og jøder 
som stikker hodet inn gjennom døra og de 
fleste av dem er litt oppi åra. De har levd 
lenge nok til å forstå at det å ha et godt 
forhold til naboene er det som skal til for 
at atmosfæren blir triveligere. Når 
stemningen er avslappet og god så er det 
et godt utgangspunkt for handel og det 
tjener alle på til syvende og sist. 

 

 

 

 

                                                                        

 


