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Dagligt liv på Jesu tid
Jeg hørte engang en ekspert i Galilæa på Jesu tid sige,
at vi i dag ved mere om livet på Jesu tid end nogensinde før – altså med undtagelse af det første århundrede selv! Det er selvfølgelig en påstand, der er svær at
afprøve. Men sandt er det, at overfloden af nye arkæologiske fund og skriftlige kilder gør, at vi ’som aldrig
før’ har et indblik i Israel på Jesu tid.
Det er ikke mindst interessant, at mange af disse kilder giver
et indblik i hverdagslivet. Oftest er skriftlige kilder skrevet
af mænd. Og som bekendt har mænd mange blinde vinkler.
Derfor handler de antikke skriftlige kilder oftest om religion,
krig eller økonomi!
Men hvad med det almindelige daglige liv? Hvilke opbevaringsdåser brugte man i køkkenet, og hvordan var moden
inden for stel og bestik, for ikke at snakke om smykker og
arkitektur i hjemmene? Hvordan blev man gift? Ja, hvilke
typer toiletter havde man?
Svar på spørgsmål som disse – og mange flere – gives i
to nye bøger, der begge bærer udtrykket ”dagligt liv” i deres
titel.
Catherine Hezser har redigeret et ambitiøst værk, udgivet
på Oxford University Press, hvor over 30 forskere bidrager
med artikler inden for deres fagområde. Emnerne spænder
over familieliv, arbejde og handel, uddannelse, underholdning og religion. Artiklerne er forholdsvist korte, og der sigtes
tydeligvis på at give en læsevenlig oversigt over emnet frem
for en detaljeret fagdiskussion.
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Et lille udsnit af assyrerkongens Sankeribs relief over
hans angreb på den judæiske by Lakish i 701 f.Kr. De
assyriske rambukke hamrer løs på Lakishs bymur,
mens byens forsvarere kaster brændende fakler ned
på rambukken for at sætte den i brand. Ud af byporten vandrer nogle af indbyggerne i landflygtighed
med deres få personlige ejendele. Da babylonerne
angreb Jerusalem i 588-87 f.Kr., som Jeremiasbo-
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Jodi Magness, der bl.a. har deltaget i udgravninger i Qumran, går noget anderledes til opgaven i sin bog, Stone and
Dung, Oil and Spit (Sten og møg, olie og spyt). Her bruges
der noget mere tid på detaljer. Det gør nok hendes fremstilling lidt tungere at læse, men til gengæld får man en masse
forskellige citater serveret fra Dødehavsskrifterne, rabbinske
skrifter og så ikke mindst fra evangelierne. Magness diskuterer nemlig ikke så få af de hændelser i evangelierne, der
kræver lidt baggrundsviden for rigtigt at give mening – som
f.eks. diskussionen om at vaske hænder, bægre, krus og
mere til i Mark 7.
Selvom ingen af bøgerne er i den let læste ende, så skal
de hermed anbefales. Deres forklaringer af almindeligt liv på
Jesu tid giver farve og dybde til evangelierne selv.
Morten Hørning Jensen

gen beretter om, har situationen sikkert været lige så
højspændt dramatisk. © Biblical Archaeology Review
2005-4.
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