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To kendte arkæologiske eksperter i Bibelens ver-
den, Philip King og Lawrence Stager, har i fælles-
skab udgivet en utroligt spændende bog om dag-
ligt liv på Det gamle Testamentes tid.

Ud fra deres mangeårige kendskab til det arkæo-
logiske materiale gennemgås emner som det isra-
elitiske hus, familiens struktur, landbrugsforhold, 
kvinders arbejde, landsbyer og byer, tøj, musik, 
religiøse institutioner, begravelsesskikke og mere 
til. Hele vejen igennem gives der en mængde ek-
sempler på fund, der præsenteres for læseren i 
farvebilleder.

Selvom bogen ikke er bygget op omkring de bibel-
ske skrifter, refereres der til disse masser af ste-
der. Faktisk er der hele otte siders indeks bagerst 
med skriftstedsreferencer til bogen.

Samlet set giver King og Stager en meget kompe-
tent indføring i den verden dommerne, kongerne, 
profeterne og menigmand levede i på bibelsk tid. 
Den minder på mange måder om Alan Millards fan-
tastiske bog Fund fra Jesu tid – blot for Det gamle 
Testamentes periode.

Morten Hørning Jensen

Få enestående overblik over 
årstal, politiske udviklinger, 
religiøse strømninger og 
meget mere gennem Hart-
vig Wagners Nytestament-
lig tidshistorie. Ny pris: 
180 kr. portofrit tilsendt.
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”Wagners tidshistorie er et fantastisk arbejdsredskab, som 
jeg holder inden for en arms rækkevidde fra skrivebordet 
for et hurtigt opslag! Kan varmt anbefales til enhver, der 
ønsker oversigt over den verden, Jesus blev født ind i.”

Morten Hørning Jensen, redaktør af TEL.

Tidshistorie på dansk

NYE UDGRAVNINGER PÅ KH. EL-MAQATIR

Selskabet Associates for Biblical Research meddeler, at de vil 
genoptage udgravningerne på Kh. el-Maqatir i maj-juni næ-
ste år. Udgraverne mener, at el-Maqatir rummer løsningen 
på en gåde, som har præget bibelarkæologien i årtier, og at 
stedet sandsynligvis er den bibelske by Aj, som israelitterne 
erobrede i forbindelse med indvandringen (se mere herom i 
TEL 2008-2). Som følge af den palæstinensiske opstand blev 
udgravningsarbejdet indstillet i 2000. Hvis de israelske arkæ-
ologiske myndigheder giver tilladelse til at grave, vil man fort-
sætte undersøgelsen af el-Maqatirs byport og mursystem.


