
Velsignelsen i sØlv

De to små solvtuller med den opsiglsvækkende indskrift efter oprulningen. Tegningen er
forstørret: i vitueligheden er rulle I (til venstre) kun ca. 10 cm og rulle ll kun ca. 4 cm hø|

Af Sanne Bojesen, København

1979-80 blev der gjort et ganske
opsigtsvækkende fund ien grav i

Jerusalem. I mængden af gamle
knogler, gravgaver, smykker m.m.
fandt arkæologerne to små amuletter af
pladesølv. Amuletterne var rullet sam-
men. så de var på størrelse med et ci-
garetskod.

I 1983 blev det klart, at der var ind-
ridset en inskription ide små sølvpla-
der, men først i 1989 blev indholdet af
inskriptionen ofientliggjort - på hebra-
isk. lkke-hebraiskkyndige måtte vente
til 1992, førend de fik mulighed for at
se med.

Mit eget første kendskab til rullerne
er fra 1990. I forbindelse med stiftelsen
af Selskab for Bibelsk Arkæologi holdt
protessor Alan [,4illard fra Liverpool
Universitet en række lysbilledforedrag i

København. I et af foredragene frem-
viste han et lysbillede af de små
sølvruller og deres indskrift.
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Rulle lviste tegn på at have været båret
på kroppen - sikkert om halsen. Man må
forestille sig. at den har været båret ien
tråd, som har kunnet trækkes gennem
det 3 mm store hul i centrum af cylinde-
ren.

Rulle ll var dannet al et 11 gange
39,2 mm stort stykke sølv. Det lille hul,
som fremkom icylinderens centrum ved
sammenrulningen, var bare 1,5 mm stort.

[,4an har kendskab til egyptiske amu-
letter, der består af et stykke beskrevet
papyrus, der er lagt i en cylindrisk be-
holder af træ eller læder og baret på
kroppen, og udgiverne mener, at sølv-
rullerne er beslægtet med disse. Skik-
ken kendes også fra fund gjort i føni-
kiske grave fra det 7.-6. århundrede f.Kr.
Her drejer det sig om ruller af sølv og
guld, som har været anbragt i etuier af
tilsvarende materialer og båret på krop-
pen. Sølvrulleme fra Jerusalem minder om
de fønikiske, men har været båret direkte
på kroppen uden et besMende hylster.

En anden oplagt parallel er skikken
med bederemme, som jøder stadig
bruger idag. Et skriflsted anbringes ien
lille boks, der bindes om panden eller
om armen. Baggrunden lor skikken er
nogle tekster i Det Gamle Testamente: 2
lvlos 13,9 og 16; 5 N4os 6,8 og 1 1 ,18.
L4ange forskere har tidligere afuist, at
disse steder relererede til en reel
praksis - blandt andet på grund al
manglende arkæologiske lund. Men nu
peger sølvrullerne fra Jerusalem i

retning af, at disse skriftsteder allerede i

tiden før jØdernes eksil i Babylon (fra
586 f.Kr.) har ført til en reel praksis.

Gravkammer 25
Graven, hvor sølvrullerne blev fundet,
ligger på Ketef Hinnom sydvest for
Jerusalems gamle bydel. Hinnoms dal
(også kaldet Hinnoms søns dal) om-
kransede ved den israelitiske kongetids
afslutning syd- og sydvestdelen af
Jerusalem. Vestskråningen af Hinnoms
dal kaldes Ketef Hinnom. Under ud-
gravninger blev der her fundet en række
grave lra Det Gamle Testamentes tid.

Gravene i Ketef Hinnom er typiske
for grave fra det første tempels tid. De
består af en række klippehuler, der er
forbundet af et centralt kammer. I hver
af disse huler findes en række
stenbænke. hvor de afdøde er blevet
lagt i rækker ved siden af hinanden. I

gravkammer 25 har bænkene
fordybninger, hvor den afdødes hoved
har hvilet.

Når forrådnelsen var til ende, blev
knoglerne fjernet fra bænken og lagt
ned i et udhugget hulrum under bænken
sammen med gravgaver, smykker mv. I
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Sanne Bojesen er stud. theol. og medlem al
bestyrelsen for Selskab for Bibelsk Atkæolo
gi. I 1991-1992 studerede hun atkæologived
Det Hebraiske Universitet i Jerusalem.

Den udgravning, hvor sølvrullerne
blev lundet, blev ledt af Gabriel Barkay.
Han var i 1 990 og 1992 medarbejder på

den nye udgravning al Tel Jizreel, og
under et aftenforedrag d6r fremviste han
billeder fra udgravningen i Jerusalem.
Blandt billederne var der - naturligvis -

også billeder af ham selv i færd med at
studere inskriptionerne på det udloldede
sølv.

Siden har sølvrullerne været udstillet
på lsrael l\4useum iJerusalem, hvor
man ved selvsyn kan betragte rullerne
og inskriptionerne. De enkelte bogstaver
er meget utydelige. og dele af de oprin-
delige plader er forvitret. lsær er rulle ll
meget ødelagt, da det ikke var muligt at
udrulle pladen fuldstændigt. For over
hovedet at kunne udrulle de små sølv-
plader måtte forskerne udvikle en ny,

særlig teknik.

Sølvamuletter
Sølvrulle I målte, før den blev foldet ud,
27 ,5 mm i længden og 1 1 mm i diame-
ter. Rulle ll var 11,5 mm lang og havde
en diameter på 5,5 mm.

I udfoldet tilstand er rulle I et 27
gange 97 mm stort stykke pladesølv,
der har været rullet sammen i fem lag.
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gravkammer 25 er åbningen til hulrum-
met, der var udhugget under bænkene,
et reklangulært hul, der måler 50,5
gange 62 cm. I tidens løb blev de
knogler og genstande, der først var ble-
vet lagt ned i hulrummet, skubbet læn-
gere og længere bagud i rummet. Alde-
ren af de lundne ting kan derfor bestem-
mes relativt ud tra, hvor de har ligget i

forhold til hulrummets åbning og gulv.
I alt blev der fundet knogler af 95

personer i hulrummet i gravkammer 25.
Desuden fandt arkæologerne mere end
tusind lorskellige genstande som
lamper, smykker, flakoner, seglringe og
amuletter. Gravkammeret må have til-
hørt en og samme (sandsynligvis rigel)
familie og har været i anvendelse gen-
nem llere generationer.

De fundne genstande lortæller os, at
gravkammeret var i brug fra det 7. år-
hundrede til fØrste del af det 5. århund-
rede I.Kr. Overraskende nok alslører

Den ene af sølvrullerne før oprulningen. Teg-
ningen viser den virkelige størrclse på rullen:
ca. 27 mm høj.
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var altså i første omgang blevet overset.
Arkæologerne er dog ikke itvivl om, at
den stammer fra samme lag i gravkam-
meret som rulle l. Det er vigtigt med
henblik på dateringen af rullerne.

Rulle ls placering længst borte fra
åbninqen til hulrummet og nær rummets
gulv viser, at sØlvrullerne hører til blandt
de genstande, der først er blevet langt
ind i rummet.

Gravkammer 25 i Ketef Hinnom var
som sagt bare 6t ud af mange i dette
kompleks. Men indtil nu er det det enes-
te fra kongetidens Jerusalem, der er
lundet urørt med sit oprindelige indhold i

behold. Selv uden lundet al sølvrullerne
er udgravningen al gravkammer 25 al
overordentlig stor betydning. Den hidtil
ældste mønt. man har fundet i lsrael. er
lra det 6. århundrede f.Kr. - og den blev
lundet her.

lndskrifterne
Da sølvrullerne i 1983 for fø rste gang
blev åbnet, var teksten ikke umiddelbart
læselig. Kun 6t stod fast: Gudsnavnet
JHVH stod at læse i teksten. Det er ikke
enestående, men skønt der findes fortil-
fælde. er det sjældent at finde Guds
navn indridset eller indskrevet på et
arkæologisk fund. Inskriptioner er jo i sig
selv bemærkelsesværdigt sjældne i is-
raelsk arkæologi.

Alsløringen atfødte derfor straks en
begejstret artikel i det amerikanske
lidssktift Biblical Archaeology Beview
med titlen ,Gudsnavnet fundet iJerusa-
lemu.

Senere studier, der har været van-
skelige på grund af teksternes ulyde-
lighed, viser dog, at teksten har endnu
mere at byde på. En foreløbig rekon-
struktion viser, at linie 14-19 i rulle I og
linie 5-'12 i rulle ll indeholder en tekst,
der minder stærkt om den aronitiske vel
signelse (4 lilos 6,24-26).

På rulle I lyder teksten således:
,HERREN velsigne dig log b]evare dig,
HERBEN llade lsit a]nlsigtl lyse [over
dig..." P5 rulle ll står: "HERREN
velsigne dig og [b]evare dig, HERIREIN
lade sit ansigt lyse [ove]r dig og give dig
fre[d]". (Bogstaverne i kantede

Skitse af gravkammer 25. De døde blev lagt
på "klippebænkene. Iangs kammerets tre
sider (bemærk de udhuggede fotdybningertil
hovedet). Undet den store bænk til høy'e tor
indgangen vat det udhugget et stort hulnlm
@n:giv;t ned en stiplet inie på skitsen). Åb-
ningen til huhummet var undet bænken tæt
ved indgangen. Når kødet var ådnet væk,
blev knoglerne skubbet ind i hulrummet, så
pladsen på bænkene kunne bruges igen.

parenteser findes ikke i den bevarede
tekst og er rekonstruerede af
udgiverne.)

Inskriptionerne er skrevet af to for-
skellige personer, og ingen af dem har
været professionelle skrivere. Hånd-
skriften er klodset og ikke særlig let at
læse. Der er ikke fundet andre inskrip-
tioner i sølv lra lsrael fra denne periode,
men skrivestilen kan sammenlignes
med den. man har fundet i indskrifter.
der er gjort af ikke-professionelle skrive-
re på potteskår og med blæk. Som be-
kendt ændres skrivestil med årene, så
formen af bogstaverne gØr det muligt at
give sølvrullerne en omtrentlig dalering.
Ved hjælp al denne metode (palæografi)
kommer Gabriel Barkay frem til, at ind-
skrifterne stammer lra sidste del af det
7. århundrede l.Kr., det vil sige 650-600
f.Kr. Det svarer fint til dateringen af rulle
I ud lra dens placering i hulrummet og
ud fra de genstande, den blev fundet
sammen med.

Sølvrullerne og Bibelen
Gabriel Barkay mener, at sølvrullerne
stammer fra kong Josijas tid. Han rege->

fundene altså ingen tegn på "brud" i

forbindelse med babylonernes ødelæg-
gelse af Jerusalem og templet i 587 f.Kr.
Gravkammeret er blevet anvendt konti-
nuerligt - også under babylonerne.

Sølvrulle I blev fundet ln s,tu, det vil
sige på den plads ihulrummet igrav-
kammerel, hvor den må have ligget i

århundreder. Rulle ll blev først lundet,
da arkæologerne sigtede den jord, der
var blevet gravet op lra hulrummet. Den

4 Mos 6,24-26:

HERREN velsigne dig
og bevare dig,

Sølvrulle l:

HERREN velsigne dig

[og b]evare dig,

Sølvrulle ll:

HERREN velsigne dig
og [blevare dig,

HERREN lade sit ansigt lyse over dig HFRREN llade lsit a]nlsigtl lyse lover dig HER[RElNlade sit ansigt lyse lovejr dig
og være dig nådig,
HERREN løfte sit ansigt mod dig
og give dig fred. og give dig freld]
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rede 640-609 f.Kr. Det var under hans
regering, at præsten Hilkija itølge 2
Kong 22 fandt "lovbogen" itemplet.
Fundet lik lor alvor kong Josija til at gå i

kamp mod afgudsdyrkelsen i lsrael. I 2
Kong 23 berettes, hvorledes Josija ned-
brød de altre, der var bygget for Ba'al,
knuste stenstøtterne for lremmede gu-
der, huggede Ashera-pælene om og
meget andet. Det var også under Josija,
at proleten Jeremias modtog sine lørste
proletier (Jer 1,2).

Hundrede år tidligerc, i721 l.Kr.,vat
Nordriget laldet lor assyrerne, der i 701

l.Kr. også gjorde indlald mod Juda. La-
kish laldt ved denne lejlighed og blev
indtaget al assyrerne, men Jerusalem
holdt stand. Ved Josijas tiltrædelse var
det lremmede åg mildnet over Juda, idet
babylonerne var i lærd med at overtage
herredømmet fra assyrerne. Efter
Josiias dØd strammes også babyloner-
nes åg over Juda, og i 587 l.Kr. fØrte det
til Jerusalems lald, templets ødelæg-
gelse og eksilet i Babylon.

Sølvrullerne fra Ketef Hinnom er det
hidtil eneste eksempel, man har tundet,
på en tekst fra det tørste tempels tid, der

er direkte beslaegtet med en bibelsk
tekst. De tidligste bibeltekster, vi i dag
har kendskab til, findes blandt døde-
havsrullerne, men de er betydeligt yngre
end sølvrullerne.

Sølvrullerne er ifølge Gabriel Barkay
6t arkæologisk vidnesbyrd blandt llere
om, at samlundet i Jerusalem på det
første tempels tid var stærkt præget al
tempeltjenesten og præsterne. De viser,
at den aronitiske velsignelse på dette
tidspunkt ikke kun har været brugt som
præsternes mundtlige velsignelse al
lolket, men også i nedskrevet form.
Samtidig tyder rullerne på, at oplordrin-
gen i 5 Mos 1 1 ,18 til at bære Guds ord
på sig som tegn allerede på det lørste
tempels tid er blevet opfattet - og efterle-
vet - helt konkret.

Sølvrullerne fra Ketel Hinnom er et
vigtigt lund, der knytter den bibelske
tekst sammen med den historie, arkæo-
logien graver frem.

Litteratur:

Barkay, G.r The Priestly Benediction on Sil-
ver Plaques from Ketel Hinnom Jerusalem
Tel Aviv 19i'1992\ pp 139-194.

Barkay, G.: News from the Field. The Divine
Name Found in Jerusalem
Biblical Archaeology Review 198312 pp 15-19.

Barkay, G.: Excavations at Ketef Hinnom in
Jerusalem
i Geva Hillel (red.):
Ancient Jerusalem Revealed (Jetusalem
1994) pp 85-106.

Barkay, G. & Kloner, A.: Jerusalem Tombs
from the Days of the First Temple
Biblical Archaeology Review 198612 pp 22-39.

Den nordligste del af Hinnoms dal ned Vestjerusalens tåme i baggrunden. Skånin-
gen til venstre i billedet er Ketef Hinnon med de gammeltestamentlige grave og den
skotske Sl. Andrews ki*e. (Foto: sb)

Ketef Hinnom
Ketef Hinnom - "Hinnoms Skulder"
- er navnet på en klipperyg, der rj-
ser sig vest lor Hinnoms dal i Jeru-
salem.

Siden 1927 har den skotske
kirke "St. Andrews Church" ligget
på stedet, men op gennem historien
har klipperyggen skittet ejer flere
gange. For eksempel brugte tyrker-
ne de gamle gravhuler på skrånin-
gen som lagerrum for deres ammu-
nition. Men sledet nævnes allerede i

Det Gamle Testamente. Grænsen
mellem Benjamins og Judas slam-
mer løb her (Jos 15,8). Stedet var
strategisk vigtigt og nævnes også af
hislorieskriveren Josefus i for-
bindelse med hans beskrivelse af
Jerusalems beleiring under d6n
lørste jødiske krig år 66-70 e.Kr.

Mesl kendt er nok Bibolens brug
al Hinnoms dal som symbol på død
og urenhed på grund af stedets an-
vendelse som begravelsesplads. l-
tølge Det Gamle Tesiamente var
afdøde mennesker urene og skulle
derlor begraves uden for byen. Og
Ketet Hinnom lå netop uden lor

. Jerusalems bymure, men stadig tæt
på byen. Fra kong Hizkua (omk. 700
f.Kr.) og lremefter var Jerusalem af
en betydelig størrelse. Byen omfat-
tede den såkaldte "Oavidsby" syd
for tempelpladsen og en væsentlig
del al højderyggene vest for tem-
pelpladsen.

Nær Ketef Hinnom og den
skotske kirke ligger i dag Jerusalems
togstation på Bethlehem Road.

sb



Nyt "Dqvids hus"- fund
Af Ole Andersen

ndnu to stykker af den opsigts-
vækkende " Davids hus-stele"
blev isommers fundet på Tel

Dan i det nordljge lsrael.
Det første stykke af stelen blev fun-

det i sommeren 1993 og vakte stor inter-
national opsigt. Stelen omtaler nemlig

"Davids hus". lfølge den israelske
arkæolog Avraham Biran er stelen den
absolut ældste omtale af Davids dynasti,
der nogensinde er fundet arkæologisk.

Nogle teologer af den hyperkritiske
skole har imidlertid sat spørgsmålstegn
ved Birans konklusioner. Det gælder
blandt andet Frederick Cryer fra Det te-
ologiske Fakultet ved Københavns Uni-
versitet. Diskussionen drejer sig både
om dateringen af stelen og tolkningen af
dens indhold. Derlor er det så meget
mere spændende, at der isommers blev
fundet endnu to fragmenter af samme
stele.

Avraham Biran fofiæller om fundet af
de nye fragmenter iet brev iseptember/

oktober nummeret af det amerikanske
lidssktift Biblical Atchaeology Beview.
Det ene nye fragment blev opdaget ien
trillebØrl [,4ens en drusisk arbejder var
ved at kØre trillebøren med udgravede
materialer væk, opdagede en af arkæo-
logerne, at der var en indskrift på en
sten itrillebøren. En nærmere undersø-
gelse afslørede, at stenen stammer fra
samme stele som det fragment, der blev
fundet i 1993.

Det andet nye lragment blev fundet

af Gila Cook, da hun var ved at sætte en
målestok i jorden. Gila Cook må have
en heldig hånd - eller et godt øle! Det
var nemlig også hende, der fandt det
store fragment i 1993.

Teksten på de to nyfundne fragmen-
ter er endnu ikke ofientliggjort. Indtil det
sker, kan vi kun håbe, at de nye fund vil
kaste mere lys over alderen og indhol-
det af den spændende indskritt. TEL vil

sel!.følgelig bringe mere stof om de nye
fund, når teksten er offentliggjort.

,I

i.r,

i,1

Fundet af indskriften med "Davids hus. var
hovedhistorien iTEL 1994 nr.2 Auni).

lndsktiften på denne sten, det blev lundet i
sommercn 1993. har vakt voldsom diskus-
sion. Hvor gammel er den, og hvad betyder
udttykket "Davids hus.? Nu er der fundet
yde igere to fragmentet af samme sten.

il
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SBA på tærshelen til $96
Al Hans Hansen, Frede cia, kasserer

ret 1994 er snart til ende. I Sel-
skab for Bibelsk Arkæologi (SBA)

kan va med glæde se tilbage på
et år, hvor det er gået godt økonomisk.
Vi har i 1994 både fået tilskud fra Tips-
midlerne til udgivelse af TEL og fra Jubi-
læumslonden al 12.8.1973 i form af en
bankbog, hvor vi hvert år kan hæve til-
skrevne renter. Yderlrgere kan vi også
glæde os over, at der sammen med be-
talinger af kontingent i år er blevet ind-
betalt kr. 4465,- i gaver.

Et af SBA'S formål er at stØtte ud-
gravninger i lsrael. Bestyrelsen har der-
for besluttet at støtte udgravningen på
Tel Jizreel i 1994 med et kontant beløb.
Desuden vil vi for den kommende ud-
gravningssæson give et tilskud på kr.
300 til danske volontører, som er med-
lemmer af SBA.

I øjeblikket ser det ud til, at vi kom-
mer ud af 1994 med en lidt større egen-
kapital, end vi havde ved udgangen af
1993, men det var bestemt også tiltrængt.

Vi vil også nu tillade os at gøre lidt
mere ud af en præsentationsfolder, som
fortæller om selskabet, ligesom vor ud-
stillingsplanche vil lå en trltrængt an-
sigtsløftning.

l\4edlemstallet er steget lidt i det lor
løbne ar. men ikhe så meget. som vi
gerne havde set. Vi har endnu ikke run-
det de 500 medlemmer, men det kan du
hjælpe med til, hvis du vil fortælle om
selskabet, hvis du er tillreds. Hvis ikke
du er tilfreds, vil vi gerne hØre det i be-
styrelsen.

Vi har oprettet en girokonto i Norge,
hvor vi har en del medlemmer. Det be-
tyder, at det bliver billiqere for norske
medlemmer at indbetale kontingent, end
det tidligere har været. Derfor har vi nu

også to priser for medlemskab. Nord-
mænd indbetaler 140 norske kroner pa

det vedlagte norske girokort, og alle
andre betaler 125 danske kroner
(samme pris som i 1994).

Beløbet bedes indbetalt

senest t. februar 1995.

Det betyder meget {or mig som
kasserer, at jeg ikke skal tal at udsende
en masse breve for at minde om kontin-
gentbetalingen, så jeg opfordrer til, at
man overholder betalingsfristen. Jeg vil
gerne bede om, at du skriver medlems-
nummeret på giroKoriet. Pa adresserin-
gen bag på bladet står først 03303, det
er bladnummeret. Nummeret herefter er
medlemsnummeret.

Tak for alle rettidige indbetalinger og
for de gavebeløb, der måtte blive indbe-
talt samtidig.

Udgravningen på Tel Jizrcel er i 1994 blevet stottet okonomisk af SBA. (Foto: sb)

vvVvvvvVVVvVV

Kontingent for 1995 bedes venligst indbetalt inden 1 . februar.

125,- danske kroner eller 140,- norske kroner.
Tak fordi du med dit medlemskab af SBA er med til at stØtte SBA'S arbejde!

^L
D
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Navne i SBA
Af Ole Andersen

elskab lor Bibelsk Arkæologi
(SBA) ledes af en bestyrelse på
lem medlemmer. L4edlemmerne

af bestyrelsen er anfød i kolofonen til
højre for dette stykke. Bestyrelsen væl-
ges af SBA's repræsentantskab, der så-
ledes er SBA's øverste ledelse.

I 1994 lik repræsentantskabet to nye
medlemmer. Det er stud. theol. Knud W.
Skov, København og cand. theol. Henrik
Nymann Eriksen, Herlev. Knud Skov
blev straks valgt ind i SBA'S bestyrelse
(se præsentationen i TEL 1994 nr. 2).
Henrik Nymann Eriksen er intormations-
sekretær ved Dansk Bibel-lnstitut i Kø-
benhavn. lsin studietid studerede han
et år ved Det Hebraiske Universitet i Je-
rusalem og beskættigede sig her blandt
andet med bibelsk arkæologi.

Ved indgangen til 1995 er følgende
personer medlemmer af SBA's repræ-
sentantskab:
. Sekretær Ole Andersen,

Frederikssund
. Stud. theol. Sanne Bojesen,

København
. Forh. folketingsmedlem Henning

Lysholm Christensen, Herning
. Mediekonsulent Hans Ekberg,

Hvidovre
. lnformationssekretær Henrik Ny-

mann Eriksen, Herlev
. Lektor Ole Frederiksen, Bagsværd

JIIIrrrIIIrrrrlrlrrrrIIr-l
Næste nummer af TEL...

Udvidet nummer om lvlasadal

Skriftfundene iden gamle synagoge
Herodes' overdådige luksuspalads

De nervepirrende dage op til Masadas fald

Flot farveplakat af L. Ritmeyer

EDB-konsulent Hans Hansen,
Fredericia
Fodatter Poul Hofjmann, Birkerød
Missionssekretær Jens Erik Jacob-
sen, Kolding
Ungdomssekretær Jens Bruun
Kofoed, Kadslunde
Lærer Jens Koloed-Nielsen, Hillerød
Høiskolelærer lnger Margrethe
Kofoed-Svendsen, Birkerød
Lærer Steen Balle Kristensen,
Græsted
Kandidatstipendiat Krlsta Rosenlund
Larsen, Århus
Studentersekretær Jan Mortensen,
Århus
Cand. mag. Eva Ravn Møenbak,
Ballerup
Valgmenighedspræst lngoll Henoch
Pedersen, Fjellerup
Pastor Frank Rechter, Nykøbing F.

Fhv. gårdejer Laurids Roager,
Skærbæk
Aldelingsleder Samuel Boswall,
Hillerød
Stud. theol. Knud W. Skov,
København
Sognepræst Jørgen Bækgård Thom-
sen, Vorbasse
Adjunkt Carsten Vang, Århus
Lektor Nicolai Winther-Nielsen.
København
Radiomedarbejder Jakob Zeuthen,
København
Docent Peter Øhrstrøm, Vestbjerg
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T ...udkommer midt i marts 1995
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