Todd Bolen, www.lifeintheholyland.com
1: American Colony & Eric Matson Collection: Pris: ca. 720 kr.
2: Enkeltsamlinger: Pris ca. 110-250 kr. Kan købes via ovenstående link.

Man skal ikke have rejst ret mange
år i Israel for at bemærke, hvor
hastigt landet er under forandring.
Som i alle andre industrialiserede
lande bygges der veje og huse på
livet løs. Det kræver år for år lidt
mere fantasi at fornemme, hvordan
landet så ud på Bibelens tid. Netop
det gør Todd Bolens arbejde med
fotos, der er taget i en nu svunden
tid, til lidt af en opdagelsesrejse.
For TEL-læsere vil Todd Bolens mange
nutidige billeder være velkendte,
mærket med www.bibleplaces.com.
Med sine nye samlinger tager Todd os
tilbage i tiden med billeder, illustra-

Dette gamle foto af Robinsons bue på Vestmuren til
Tempelpladsen viser, hvordan jorden engang nåede
helt op til buen. Efter udgravningerne i 1969-76 er
hele muren nedenunder frilagt.

tionstegninger og kort, der er taget
eller lavet i perioden fra ca. 1880 og
frem til 1960’erne. Der er tale om ﬂere
samlinger, der kan købes enkeltvis
eller samlet.
Et godt sted at starte er med
”American Colony & Eric Matson Collection”, der består af ca. 4300 fotos
taget af personer tilknyttet det kristne
fællesskab omkring det nuværende
American Colony Hotel, der i sin tid
blev ledet af Anna Spafford (kendt fra
Selma Lagerlöfs Jerusalem).
Værdien af denne samling ligger
i, at den gennem billeder tager os
med til en nu svunden tid og i smukke
sort-hvid-fotos viser f.eks.: (a) Traditionelle billeder af landmandsliv,
kvindearbejde, bryllupper, syge og fattige; (b) steder før de blev udgravet,
som Kapernaum, Grædemuren før den
nuværende åbne plaza, udgravnin-

gerne ved sydmuren; (c) steder man
ikke kan besøge i dag, som Salomos
Stalde og Den Gyldne Port set indefra;
(d) landskaber fri for moderne bebyggelse, som f.eks. rundt om Jerusalem.
Dertil kommer, at Todd Bolen i
samarbejde med Tom Powers har
gjort et fantastisk arbejde for at indføje historiske og arkæologiske noter
til billederne. De er sorteret geograﬁsk og tematisk, og til hver gruppe er
der udarbejdet en powerpoint med
bunker af historiske noter. Det er lige
ved, at disse historiske noter er prisen
værd i sig selv, og de forvandler billederne til en levende Israelguide.
Kort og godt: Disse historiske billedsamlinger er til den Israelsinteresserede eller Israelsrejsende, der gerne
vil et spadestik dybere og lære mere
om en nu svunden tid i Israel.
Morten Hørning Jensen

En gruppe af spedalske tigger om almisser.

En gruppe kvinder henter vand ved brønden.

