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Beskrivning
Författare: August Strindberg.
Dubbeldramat Till Damaskus, som även fick en tredje del, handlar om den psykiskt instabila
diktaren Den Okände och hans försoning med sig själv och sitt förflutna.

Annan Information
Scenbild med krucifix upptill och Jan-Olof Strandbergs Okände i centrum framtill. Foto:
Beata Bergström © Musik- och teaterbiblioteket, Statens musikverk. 2 av 7. Okände (Jan-Olof
Strandberg) som påpassad protagonist. Foto: Beata Bergström © Musik- och teaterbiblioteket,
Statens musikverk. 3 av 7. Jan-Olof Strandberg.
Förord till den digitala utgåvan. Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av

tjugonionde bandet i Samlade skrifter av August Strindberg. Bandet digitaliserades i april
2004. Strindbergs Till Damaskus föreligger även i en tidigare digital faksimilutgåva från
Projekt Runeberg, som dock utgår från förstaupplagan från.
Den svenske journalisten Joakim Medin berättar för TV4Nyheterna via Skype om gripandet,
tiden i isoleringscell och förhören med den syriska säkerhetstjänsten i Damaskus.
10 nov 2016 . Som från Helsingfors till Damaskus. Källor i kongressen uppgav för
nyhetsbyrån Reuters att republikanska ledamöter ska försöka övertala den nya
Trumpadministrationen att överge tanken på en mur. Enligt källorna är ett murbygge inte
realistiskt. Gränsen mellan USA och Mexiko är 3 200 kilometer lång.
6 maj 2010 . Med början i juni startar en ny direktlinje från Göteborg Landvetter Airport till
Damaskus i Syrien. Det är flygbolaget Cham Wings Airlines som från juni till september
trafikerar linjen med en avgång i ve.
Billigaste flygen från Teheran till Damaskus. Bästa flygerbjudandena och billigaste
flygbiljetterna från alla stora flygbolag. Spara nu på Wegoresa.se.
6 apr 2014 . Till Damaskus Bonniers. Till Damaskus är en diktsamling i samarbete mellan den
palestinska poeten Ghayath Almadhoun född i Damaskus och den svenska poeten Marie
Silkeberg. Det är en stor och rejäl bok vi möts av där staden vecklar ut sig över bladen och
nästan tar över texten. Det är meteorer och.
Flyg och hotell till Damaskus. Det är smart att boka en paketresa, då får du ofta förmånligare
pris på flyg och hotell. Du sparar pengar och reser tryggare!
Damaskus Lyrics: Eva tnder en cigarett / Och lgger hret bakom rat / Hon sjer: Jag vet att du vill
stanna hr / Men det are du som kan kra / Det are du som kan vgen / Du har varit dr / Och du
sjer.
9 maj 2012 . Syrien tog emot oss irakiska flyktingar med värme. Det säger May Almoudalal,
bosatt i Damaskus. Hon lämnade Irak för sju år sedan när ockupationsmakterna underblåste de
etnisk-religiösa motsättningarna och våldet eskalerade. Nu är hennes nya hemland utsatt för ett
liknande försök att ”härska genom.
Tidsskillnad mellan Damaskus, Syrien och Sverige. Jämför svensk tid med tiden i Damaskus,
Syrien.
21 aug 2015 . Den 7 september anländer Madonnan av Fatimastatyn till Damaskus ifrån
sanktuariet i Portugal. Det är en gest av solidaritet och närhet till de kristna i Mellanöstern som
har dödats eller tvingats fly ifrån landet. "På detta sätt vill vi svara på appellen från biskoparna
i Mellanöstern som är vittnen till.
Till Damaskus [1898–1904] är en vandringspjäs i tre delar med en för Strindberg ovanlig
religiös koppling (titeln anspelar på Sauls omvändelse på väg till Damaskus i Nya
Testamentet), samtidigt som de.
Marie Silkeberg & Ghayath Almadhoun. Foto: Cato Lein. Till Damaskus är Marie Silkebergs
och Ghayath Almadhouns nyutgivna diktsamling. Den består av dikter och prosadikter i olika
längder och format uppdelade i tre kapitel. På omslaget finns fotografier över Damaskus.
Bilderna visar genom de byggnader som återges.
Boka billiga flyg och hotell till Damaskus. Hos Flygstolar.se hittar du lägsta pris på resor till
Syrien och övriga världen. Samma resa - lägre pris! Klicka här!
2 apr 2012 . Det vilar något befriande otidsenligt över Karl Dunérs Till Damaskus. Inte som i
dammig klassikervördnad med Strindbergs fuktiga rockslag som en matta över tolkningen.
Nej Dunérs…
9 1Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2och bad
att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män
eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. 3Men när han på sin resa

närmade sig Damaskus omgavs han.
Saul från Tarsos tar ledningen i att förfölja Jesus efterföljare. På vägen till Damaskus får Saul
vara med om något överraskande, och det hela börjar med ett bländande ljus.
14 Nov 2007 - 7 min - Uploaded by teaterkaosTeater KAOS ger "Till Damaskus I-II-III" av
August Strindberg Max Lundqvist .
Damaskus. Det är gatukrig i Erbil. Blod fuktar sanden som har lagt sig över sprucken
asfalt.Skräpblandas med ökendamm och krigets stank fyller gränder och torg. Livet har gått
under jorden, där det andas vidare på sparlåga. Året är 1996. Denirakiska arménhar dragit
sigur,och detär intelängreen strid om frihet som.
Till Damaskus II. Premiär: 1944-03-17; Scen: Stora scenen; Antal föreställningar: 21;
Originaltitel: -. Författare : August Strindberg; Regi : Olof Molander; Scenbild : Sven-Erik
Skawonius. Namn. Rollnamn Första framträdande. Lars Hanson · Den okände 1944-03-17.
Märta Ekström · Damen 1944-03-17. Gerda Lundequist.
27 sep 2017 . En flytt av ambassaden till Damaskus undanröjer dessutom alla de risker och
tvivel kring Sveriges utrikespolitiska linje i relation till Israel som finns att bli inblandade i
andra konflikter när nu Hamas och Hizbollah utsett Beirut som arena för ett samarbete. Ett
samarbete och förberedelser som syftar till att.
Hitta och boka billig resa till Damaskus hos Mrjet. MrJet har ett stort utbud av billiga
paketresor i Damaskus, Damaskus flyg, Damaskus hotell och hyrbilar.
10 jun 2017 . August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har
många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika
stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av
upprepning utgör grepp med vilka Strindberg.
1 apr 2012 . RECENSION. På väg till Damaskus möter Saulus uppenbarelsen av Jesu nåd –
och blir förkunnaren, aposteln Paulus. Därav namnet på det drama Strindberg skrev efter sin
intensiva Infernokris på 1890-talet då han utarmas fysiskt, psykiskt och kreativt. Hela
skeendet, tvivlet på en välvillig gud och mening,.
2 maj 2014 . ”Att skriva poesi efter Auschwitz är barbariskt” var Teodor Adornos utsaga, men
vad innebär det att skriva poesi mitt under ett brinnande krig? I Till Damaskus finns en vilja
att besvara den frågan. Ghayath Almadhouns och Marie Silkebergs kollektiva diktsamling
visar på nödvändigheten i att undersöka den.
Otvivelaktigt imponerande att någon kan komma på en helt ny hypotes rörande Jesus från
Nasaret efter två tusen år, och efter minst två hundra års forskning kring den historiske Jesus!
Det är vad Lena Einhorn har gjort i ”Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den
verklige Jesus från Nasaret”. Jag måste.
Utsaga om Egypten. Se, HERREN far fram på ett ilande moln och kommer till Egypten.
Egyptens avgudar bäva då för honom, och egyptiernas hjärtan förfäras i deras bröst.
Damascus. Jesaja 7:8. Ty Damaskus är Arams huvud, och Resin är Damaskus' huvud; och om
sextiofem år skall Efraim vara krossat, så att det icke mer.
Samlade Verk 39. Till Damaskus av August Strindberg. , sida 3 som etext.
Jämför och boka flygresor till Damaskus (Syrien). Här hittar du flygbiljetter från 700 flygbolag
som SAS, Ryanair, Norwegian och KLM.
Dubbeldramat Till Damaskus, som även fick en tredje del, handlar om den psykiskt instabila
diktaren Den Okände och hans försoning med sig själv och sitt förflutna. Diktaren känner sig
fördömd och tolkar det mesta som negativa tecken. Han träffar en ständigt virkande dam som
skiljer sig från sin make för att följa med.
Sök och jämför flygpriser från 1000+ flygbolag och resebyrå för att få de billigaste flyg till
Stockholm till Damaskus med momondo.

Alla globala avstånd från och till Damaskus. Fågelvägen, tidsskillnad, ruttens beräkning,
körtid, information om sträckan. med bil, tåg, båt ( färja) eller flyg.
2 apr 2012 . Karl Dunérs tolkning av ”Till Damaskus” är vacker och uttänkt. Men en regi som
så strävar mot det allmängiltiga går rakt in i rena anonymiteten.
2 sep 2016 . Invånare i Damaskusförorten Daraya evakuerades för en vecka sedan (när bilden
togs). Nu har omkring 300 av dem åter evakuerats från förorten Mouaddamiye.Bild: AP/TT.
Hundratals civila utrymmer den rebellkontrollerade Damaskusförorten al-Muaddamiyya
(Mouaddamiye) i Syrien, enligt lokala.
direkt till Mellanöstern från Sverige. * Flyglinjer till Syrien * Flygplatser i andra länder ·
Hyrbil · Hotell I närheten av flygplatsen finns bland annat Al-Qutayfah, Al-Tall, Al Zabadani,
An Nabk (Al-Nabk), Damaskus (Damascus, Dimashq), Darayya, Duma, Homs (Hims),
Mellanöstern, Qatana, Rif Dimashq, Umayyadmoskén och.
Recension av Lena Einhorn, Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige
Jesus. Förlag: Prisma. Lena Einhorn tillhör en intressant familj. Hon är dotter till de kända
cancerforskarna Jerzy och Nina Einhorn. Också Lena är läkare. Hon har forskat inom
tumörbiologi och virologi. Därefter har hon gått över.
En alldeles särskild händelse i världshistorien ägde rum på vägen till Damaskus. Vi är väl
bekanta med berättelsen om Saulus, en ung man som ”försökte utplåna församlingen. Han
gick in i hus efter hus … och lät sätta [de heliga] i fängelse.” Saulus var så fientligt inställd att
många medlemmar i den forna kyrkan flydde.
3 sep 2016 . Nour Jaara från Damaskus vill inte kallas flykting. Nyheter 28-åriga Nour Jaara
utstrålar styrka. För ett år sedan träffade GP:s team henne på gränsen mellan Serbien och
Ungern. Hon var sjuk och hade vandrat långt, men blicken var fast och hon hade ett mål.
Under året som gått har vi försökt spåra henne.
Ladda ner Till Damaskus av August Strindberg som E-bok till din mobil 100% gratis i 14
dagar!
Jämför priser på resor till Damaskus. Damaskus är huvudstad i Syrien, det mytomspunna
landet i hjärtat av Mellanöstern Staden har en lika lång och händelserik historia som landet,
och är en stad rik på kontraster där det nya och moderna möter det gamla och traditionella.
Viktigast ur litteraturhistoriskt hänseende är dock Strindbergs experiment med dramatikens
formspråk. Till Damaskus låter realistiska scener, men ofta med övernaturliga inslag,
kombineras med ett allegoriskt skeende, men för därtill in element som drömscener och
dubbelgångarmotiv, som på olika sätt skapar osäkerhet.
Inbunden, 1991. Den här utgåvan av Till Damaskus : Nationalupplaga. 39, Till Damaskus är
slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1
läsarrecension.
Billiga flyg till Damaskus endast via Flyhi.se! Vi kommer hitta ett flyg som passar dig och som
ger bäst rutt, ifrån flera flygbolag så som WizzAir, AirBaltic, Ryanair och många fler. Vår
internetsida är mycket enkel och behändig att använda. Och viktigast av allt, kostnadsfritt!
Nedan kan du inte bara se de bästa flydealerna till.
Dubbeldramat Till Damaskus, som även fick en tredje del, handlar om den psykiskt instabila
diktaren Den Okände och hans försoning med sig själv och sitt fö.
3 apr 2014 . Ghayath Almadhoun är poet och journalist, född och uppvuxen i ett palestinskt
flyktingläger i Syrien och numera bosatt i Stockholm. Tillsammans med den svenska poeten
Marie Silkeberg har han skapat ett omfattande lyriskt projekt om hemstaden Damaskus. I
boken varvas Almadhouns egen poesi,.
11 feb 2014 . En av världens äldsta ännu bebodda städer. Centrum för ett pågående
inbördeskrig. Syriens huvudstad, Damaskus.

Billiga flyg till Damaskus kan du jämföra på Alla Flygbiljetter.
Paulus omvändelse på vägen till Damaskus beskrivs flera gånger i Apostlagärningarna. Finns
det motsägelser? Fråga pastorn. Hundratals frågor och svar om Bibeln och kristen tro.
25 jan 2017 . Jag postade 5/1 en artikel om vattenbristen i Damaskus, som med stor
sannolikhet då bedömdes ha orsakats av terroristorganisationen al-Nusra, en anti-demokratisk,
kvinnoförtryckande organisation som fått och får stöd av USA, Saudiarabien och dess
allierade enligt bl.a. officiella eller auktoritära källor i.
Till Damaskus med spöktåget är den scenografi jag fått mest uppmärksamhet för. Jag byggde
upp alla åtta scenerna som modeller och monterade dem på en bana med räls, där
skådespelarna fick skjuta en videokamera mellan scenerna, som sedan projicerades upp i
fonden. Idén var inte svår att komma på. Det var som.
Flygbolag med billiga flyg till Damaskus och som finns listade hos Skyscanner. Det snabbaste
sättet att hitta de lägsta priserna hos lågprisflygbolagen. Tillförlitlig information om budget-,
charter- och sista minuten-flyg till Damaskus. Skyscanner Sverige.
Flyg till Damaskus (DAM) eller till en annan stad – med SKYCHECK.se kan du snabbt och
enkelt hitta flygbiljetter Damaskus (DAM) som uppfyller dina behov. Välj flyg med de villkor
som ger dig det billigaste priset eller sök efter flyg till Damaskus (DAM) med det flygbolag
som du föredrar. Med SKYCHECK.se kan du snabbt.
Under det umayyadiska kalifatet flyttades huvudstaden från Mekka till Damaskus. Riket. (11
av 73 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse.
Nationalencyklopedin, Kalifatet i Damaskus.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/arabien/kalifatet-i-damaskus (hämtad.
Dubbeldramat Till Damaskus, som även fick en tredje del, handlar om den psykiskt instabila
diktaren Den Okände och hans försoning med sig själv och sitt förflutna.
15 sep 2012 . Totalteatermannen Staffan fogar samman sig själv, sin livsfilosofi, sin estetik och
berättarlust med flera andra författarskap och framförallt August Strindbergs. Till Damaskus
blir, förstås, Till Lule. Den okände är Strindberg själv, fast Staffan Westerberg. Och Damen är
Carina från hemtjänsten, stressad men.
August Strindberg. TILL DAMASKUS ETT DRÖMSPEL August Strindberg © denna utgåva
Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm Första e-boksutgåvan, 2002 e-boksredaktör: Klara
Waldenström e-boksproduktion: eLib AB, 2002 ISBN 91-27-09314-X www.nok.se.
Vägen till Damaskus. Publicerad 2008-11-11. Reportage Ulla-Britt Bolin har gjort en lång resa.
Efter att ha varit polis i nästan hela sitt yrkesverksamma liv har hon hittat en ny riktning –
konsten. Men vägen dit kantades av mobbning, trakasserier och posttraumatisk stress. Hon
verkar stark när jag möter henne i ett galleri i.
“Hun” är ett vardagligt Syriskt ord som betyder “här”, och här i Sverige bär vi med oss
Damaskus med sin charm och skönhet. Vi tar er till Damaskus med sina sju portar och sina sju
vattendrag som förgrenar sig från Barada floden. Vi vill också visa er Jasmingrenarna som
hänger över borden, där vi dukar upp de smakrika.
Ghayath Almadhoun, palestinsk poet, född 1979 i Damaskus, Syrien och idag bosatt i
Stockholm. Har studerat arabisk litteratur vid Damaskus universitet, arbetat som
kulturjournalist för olika arabiskspråkiga tidskrifter och dagstidningar såsom Al-Hayat och AlQuds al-Arabi (London) och Annahar (Beirut). Grundade 2006.
10 okt 2006 . Debatt ”Jag gör inte anspråk på att konkurrera med de många teologer,
bibelforskare och historiker som sedan mer än två sekel ägnat sig åt att bakom de bibliska
berättelserna hitta personen Jesus”, skriver Lena Einhorn på sidan 10 i sin bok ”Vad hände på
vägen till Damaskus?” (Prisma 2006) - men visst.
15 jan 2015 . Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

http://sputniknews.com/middleeast/20150101/1016455000.html. Konflikten i Syrien bröt ut den
15. Mars 2011 med demonstrationer i förbindelse med den ”arabiska våren”, och utvecklade
sig senare till ett landstäckande.
Populära erbjudanden. Stockholm till Damaskus. med Ethiopian Airlines. via Addis Abeba
och Kairo restid 41tim 15min. från 11700 kr. Göteborg Landvetter till Damaskus. med Egyptair
därefter Ethiopian Airlines. via Köpenhamn och Kairo restid 25tim 35min. från 12491 kr.
Milano till Damaskus. med Ethiopian Airlines.
11 feb 2014 . Staden i Ghayath Almadhoun och Mari Silkebergs gemensamma diktsamling
liknar Damaskus, dagens Damaskus om vilket varje strof måste bli en katastrof. Dikterna
gestaltar ett möte mellan olika språk, arabiska och svenska framför allt, olika skrivsätt, olika
erfarenheter. "Hoppet Har Sisyfos ansikte".
8 mar 2012 . När Dramaten sätter upp Till Damaskus finns pjäsens alla tre delar med. I detta
drömspel gör.
27 jan 2010 . Kolla vad du kan.
Pris: 49 kr. pocket, 2005. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Till Damaskus ; Ett drömspel
av August Strindberg (ISBN 9789127108509) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Boka ditt flyg till Damaskus snabbt och billigt. Jämför flygpriser bland 400 flygbolag & hitta
enkelt den bästa och billigaste flygresan till Damaskus.
Svensk översättning av 'Damascus' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar
från engelska till svenska gratis online.
12 jan 2017 . Damaskus Maskinskydd har levererat åtta kundunika motordrivna lamellmattor
som täcker en grop i golv, så kallat pit-cover. Det är en av de historiskt största enskilda order
som Damaskus Maskinskydd har erhållit.
Välj bland våra hotell i Damaskus och hitta din personliga favorit. Missa inte att samla
bonusnätter med Hotels Rewards när du bokar på Hotels.com!
29 aug 2017 . Deras fråga kom plötsligt och jag hade ingen aning om den regeln. De svarade
att de inte kunde hjälpa mig.
Och han sa till sig själv: Vördnadsvärde åldring, Jehoran ben Kal al Rashid, vid middagstid
återtager din karavan sin vandring från Konstantinopel till Damaskus. Du borde stiga upp och
omgjorda dina länder. Här är dig dock gott att vara bland alla dessa fullmånsköna houris,
dessa lekande barn, dessa kameler och.
Sök och jämför flygpriser från 1000+ flygbolag och resebyrå för att få de billigaste flyg till
Köpenhamn till Damaskus med momondo.
Till Damaskus; Ett drömspel has 72 ratings and 5 reviews. S.J. said: There seems to have been
some confusion regarding this collection of two plays of St.
En exklusiv förhandslyssning av hörspelet Till Damaskus, baserat på poeterna Marie
Silkebergs och Ghayath Almadhouns diktsamling med samma namn.
Så blev det också när Elisabeth och Monica träffade familjen Abo Alhyaa. Tycke uppstod från
båda håll. Nu har det gått ett år sedan familjen kom hit till världsarvsstaden efter en lång och
farlig resa. – När kriget kom var vi tidigt tvungna att lämna vårt hem i Yalda (en förort till
Damaskus), berättar Moutaz på trevande svenska.
"Den här berättelsen, om man kan kalla den en sådan, har funnits inom mig i många år,
närmare bestämt tjugofem år. Ändå har jag inte skrivit den tidigare, eller på annat sätt försökt
att gestalta den. Man kan fråga sig varför, för den ligger nära sådant jag tidigare arbetat med."
Så inleder Lena Einhorn sin nya bok efter.
10 nov 2017 . Originalupplaga i häftat skick. Oskuren och osprättad. Fläck upptill på främre
omslaget (se bild). Ca 5 cm falsspricka mellan bakre omslag och rygg.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland

tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
22 aug 2006 . RECENSION. BAKOM DET MYSTISKA Lena Einhorns förslag att Jesus
återuppstod som aposteln Paulus har inte mycket som talar för sig. Men det spekulativa draget
förtar inte helhetsintrycket av Einhorns ödmjuka sökande efter den historiske Jesus, skriver
Magnus Zetterholm.
30 sep 2011 . Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från alla resor till
Syrien. Alla svenskar uppmanas att utan dröjsmål lämna Syrien så länge reguljärtrafik finns.
Rörelsefriheten för de fåtal utländska beskickningar som alltjämt är kvar i Syrien är begränsad
till huvudstaden Damaskus och svenska.
31 okt 2006 . Jesus överlevde på korset och kom igen som Paulus. Det är hypotesen som Lena
Einhorn lanserar. Med en imponerande mängd historiska källor ges möjliga förklaringar till
vem som var Jesus pappa, hur han lärde sig magi i Egypten och överlevde korsfästelsen. 15-20
år framåt i tiden framträder Jesus.
26 dec 2016 . Syrien TT Vattenförsörjningen till Damaskus i Syrien har letts om sedan rebeller
förgiftat vattnet med diesel, uppger syriska myndigheter för al-Jazira. En stor del av
färskvattnet till huvudstaden kommer från en källa i den rebellkontrollerade Wadi Baradadalen vid gränsen mot Libanon.
Sök flyg till Damaskus, jämför priser snabbt och enkelt mellan alla svenska resebyråer som
säljer flygbiljetter till Damaskus i Syrien.
Visar avståndet i kilometer mellan Beirut och Damaskus, samt illustrerar rutten på en interaktiv
karta. Global avståndskalkylator med fågelvägsavstånd, reseplanerare, tidsåtgång och
flygrutter.
Damaskus månad för månad reseguide till väder och bästa tid att besöka. Månatlig väder
records, medelvärden, historiska väderdata och lång räckvidd väderprognos.
Till Damaskus var det sista dramat som producerades på Intima Teatern före konkursen 1910.
Nu blir det revansch! Då var det August Falck teaterdirektör som med ett imponerande
vibratoaxlade rollen som Den okände. Nu ses Anders Ahlbom – Rosendahl i samma roll. Den
okände, Strindbergs alter ego, är en osalig poet.
1 apr 2012 . Till Damaskus Manus: August Strindberg Regi: Karl Dunér Scenografi Karl Dunér
och Peder Freij Musik på självspelande piano: Franz Liszt, Morton Feldman, Erik Satie och
Franz Schubert Övrig musik: Walter Fähndrich och Mats Persson Piano: Ingvar Kjellson, Mats
Persson Dramaten, Stora scenen
16 feb 2015 . Kvinnan går fram vid sidan av gatan. Hela världens lidande. i hennes ansikte.
Bakom henne, Damaskus. Stegen har fört vidare. men ändå så beträder hennes. trötta fötter
samma jord. Vi passerar varann, jag lyfter mitt ansikte. Det är då jag ser det: Hela världens.
lidande i varje ansikte. Onda som goda, sida.
FÖRSTA AKTEN. I gathörnet. Ett gathörn med en bänk under ett träd. Man ser sidoportaler
av en liten gotisk kyrka; ett postkontor och ett kafé med stolar utanför. Postkontoret och kaféet
äro stängda. Man hör tonerna av en sorgmarsch nalkas och sedan avlägsna sig. Den Okände
står på trottoarkanten och synes undra åt.
"Den här berättelsen, om man kan kalla den en sådan, har funnits inom mig i många år,
närmare bestämt tjugofem år. Ändå har jag inte skrivit den tidigare, eller på annat sätt försökt
att gestalta den. Man kan fråga sig varför, för den ligger nära sådant jag tidigare arbetat med."
Så inleder Lena Einhorn sin nya bok efter.
Lite bilder från Min och Anders Nyströms rundresa till Ismailia, Damaskus, Golan och Beirut.
Flygplanet i Ismailia som vi fick lifta med till Damaskus Här har vi klivit ombord. Suez
kanalen från ovan. Landning i Damaskus Här får vi åka Militärpolis från Flygplatsen.

Mottagarna av flygplanet förstod inte riktigt varför vi var med,.
2 nov 2017 . Säpo avrådde SD från att resa till Damaskus. SD-riksdagsledamöterna Martin
Kinnunen och Markus Wiechel avråddes från att resa till Syrien av både Säpo och riksdagens
säkerhetsavdelning, rapporterar Svenska Dagbladet. Enligt uppgifter till tidningen ska
riksdagsstyrelsen nu anlita en jurist för att.
Staden i Ghayath Almadhoun och Mari Silkebergs gemensamma diktsamling liknar Damaskus,
dagens Damaskus om vilket varje strof måste bli en katastrof. Dikterna gestaltar ett möte
mellan olika språk,
6 maj 2014 . Vägen till Damaskus. En hypotes som seglat upp som en allt starkare kandidat är
att imperiet trots allt önskar möjliggöra ett amerikanskt anfall mot Syrien. Det skulle kunna ske
genom att provocera fram en rysk intervention till skydd för civilbefolkningen i östra Ukraina
och där knyta fast de styrkor Moskva.
13 dec 2016 . Isabelle Swahn gick under hösten 2016 den fristående kursen Journalistik,
migration och konflikt 7,5 hp vid JMK inom IMS - institutionen för mediestudier. Under den
gjorde hon radiodokumentären "Jag längtar tillbaka till Damaskus" som sänds i SR P1 i
programmet Tendens. Isabelle har tidigare gått.
25 sep 2008 . Lyssnaren kanske undrar varför Strindbergs huvudperson Den Okände är på väg
just till Damaskus, i Syrien? Ska han till någon mellanösternkonferens? Eller turista och ta en
kaffe i basaren i Gamla stan? Nej, när Strindberg 1898 ger sitt drama titeln ”Till Damaskus”, är
det med biblisk hänvisning - för att vi.
26 jul 2016 . Syrier svälter i de krigsdrabbade områdena. Men också i de
regeringskontrollerade områdena har människor svårt att äta sig mätta. I Damaskus, som har
dubbelt så många invånare som före kriget, har priset på mat mångdubblats sen kriget bröt ut
för fem år sedan. Regimtrogna skyller på krafter utifrån.
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