En vandring gennem

Vestmur-tunnelen
Af arkæolog Dan Bahat, Jerusalem
Oversættelse: Ole Andersen
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iden 1968 har den israelske re-

gering gennem religionsministeriet arbejdet på at få afdækket
Vestmuren i Jerusalem i dens fulde
længde. Vestmuren er det eneste.
der er tilbage al det andet tempel,
der blev bygget af Herodes den
Store i Jerusalem. Afslutningen al
dette arbejde i 1985 betyder, at der
er åbnet en passage, så man kan
spadsere langs hele muren.
Vestmuren er i alt 488 meter
lang. De sydligste 80 meter al muren
er blevet aldækket under udgravninger ledt af prolessor Benjamin
Mazar. De næsle 80 meter udgøres
a{ "bedeområdet" (på dansk kaldt
"Grædemuren"). To britiske arkæologer, Charles Wilson og Charles Warren udlorskede i henholdsvis 1864 og
i 1a67-70 murens forløb videre mod
nord. Under deres udlorskning opdagede de ikke blot fortsættelsen af
muren mod nord, men også en
række bygningskonstruktioner. hvis

betydning de ikke torstod. De navne,
disse to arkæologer gav konstruktionerne langs muren, bruges stadig i
dag al arkæologer.

"Den hemmelige passage"
I dag er adgangen til Vestmurs-tunnelerne gennem et rum, som Warren
kaldte The Donkeyb Stable. Denne
bygning er fra slutningen af Nliddelalderen. Herfra går vi ind i The Secret
Passage, som er en lang hvælving,

der løber fra øst til vest.
Dette navn blev valgt al Warren. Han identificerede den med en
gang, der omtales i en beskrivelse al
byen fra det 1 5. århundrede. I følge
denne beskrivelse var der en hemmelig passage, gennem hvilken kong
David kunne gå lra sit palads (som
denne kilde mener lå ved det nuværende Citadel nær Jallapoden) til
Tempelbjerget.
Når vi går frem gennem passagen mod Vestmuren mod øsl, ser
vi på venstre side en række
hvælvinger, hvoral nogle er åbne og
andre blokerede, enten af murbrok-
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ker eller fordi de er indrettet til rum
eller cislerner. Det er ikke klart,
hvornår disse hvælvinger blev konstrueret.
I det andet tempels tid var
der her en mægtig bro over den centrale dal iJerusalem (af Josefus kaldt
Tyropoeon). Broen gjorde det muligt
for indbyggerne i Øvrebyen (i dag:
Den gamle bydels jødiske kvarter) at
gå tværs over dalen til Tempelbjer
get. En akvædukt, der føde vand til
templet {ra Salomons Damme uden
for Betlehem, løb også over denne
bro.

Det er vanskeligt at bedømme broens størrelse. Josefus
fortæller, at jøderne i Jerusalem under begyndelsen at det store oprør ar
66-70 ødelagde broen for at hindre
romerne i at få adgang til Tempelbjerget. Nogen tid efter templets
ødelæggelse blev broen genopbygget, og resterne af dens buer kan ses

idag. I efteråret

'1990 viste en

arkæologisk undersøgelse, at broen
blev genopbygget allerede i romersk
tid, det vil sige i årene elter Bar
Kochba-opslanden i 132-35, hvor
Jerusalem under kejser Hadrian blev
gjort til den hedenske by Aelia Capitolina. Denne opdagelse giver os
grund til at tro, at bygningsresterne
fra det andet tempels lid ikke blev
yderligere veesentligt ødelagt ide følgende århundreder, og at de derfor
kan være bevaret op til i dag ikke
langt under de gange, vi nu går gennem.
Der er også kastet lys over
betydningen af de bygninger. der i
dag ligger over The Secret Passage.
Da Saladin i 1 187 havde lordrevet
korsfarerne f ra Jerusalem, begyndte
et omfattende byggeri af bygninger
langs hele Vestmuren og den gamle
bro, hvis buer endnu var synlige på
den tid. Langs muren og broen
byggedes en serie hvælvinger, der
skulle understøtte bygningerne og
"hæve" dem, så de kom i niveau med
Tempelbjerget. lndtil dette lidspunkt
havde denne del al Tempelbjerget
kun været lorbundet med byen via
broen over dalen og gennem en port
i det nordvestlige hjØrne al Tempelbjerget, hvor byen nåede op på højde
med bjerget. l\4ed bygningen al
hvælvingerne og bygningerne oven
på dem blev dalen "fyldt op", og byen
og Tempelbjerget voksede sammen,
så der blev direkte adgang lra byen
til Tempelbjerget gennem de 8 porte,
som stadig lindes i dag. Det er gennem tunneler under disse
hvælvinger, at vi i dag kan vandre
langs Vestmuren til dens nordlige
hiØrne.

"Hasmonæernes hal"
Vi fortsætter langs den sydlige side

af den store bro. Vi drejer til venstre

og går nu under broens buer. Det er
umiddelbart tydeligt, at broen er konstrueret al to parallelle sektioner. Det
hænger sammen med. al romerne jo
som nævnt ikke byggede broen
direkte på klippen men på resterne
f ra det andet tempels tid. Det var lettere oven på de gamle fundamenter
at bygge to smalle parallelle broer
end 6n bred.
Elter at vi er passeret gennem nogle snævre passager, kommer vi til et rum med en stor hvælving. Øst for dette rum ser vi den
hvælving, der populæd kaldes Ø/son's Arch, og som er den største af
broens buer og den, der støder op til
Vestmuren. Mod nord ligger et rum,
der i dag bruges af drenge, der har
deres Bar Mitzva-ceremonier ved
Vestmuren.
Vi går nu ned ad en trappe til
et lavere niveau. Her ser vi en lavere
del af systemet al hvælvinger, og
muligvis findes der lignende
hvælvinger begravet endnu længere
nede. Klippegrunden er her 7,5 meter
under os.
Vest for dette sted ligger den
såkaldle Hall of lhe Hasmoneans.
Denne hal er en del af en gruppe af
offentlige bygninger, der i det andet
tempels tid lå omkring Tempelbjerget. Hallen er enestående, tordi den
fuldstændigt er bygget af tilhuggede
sten. I øjenhøjde er der en dekorativ
kant, der har løbet rundt i hele rummets omkreds, men som mange
steder er blevet ødelagt i årenes løb.
Ovenover er der adskillige sØjler.
Når vi går tilbage til rummet
med den store hvælving, kan vi se, at
buerne i dette rum støtter sig til den
hal, vi netop har forladt.
Hvælvingerne må altså være bygget
senere. Lidt længere fremme til venstre kan vi se ydersiden af et af
hjørnerne al The Hall of the Hasmoneans. Det er bygget på samme
måde, som selve Vestmuren, og dets
sten er tilhuggede på samme typiske
herodianske måde.

"Den korsformede hal"
Vi fortsætter til den største hal i hele
systemet. Det er Ihe Cruciform Hall,
der har fået navn efter sin korsform.
Dets østlige arm når Vestmuren. Den
vestlige del - hvor der i dag er en
model al Vestmuren - tjente tidligere
som cisterne Ior bygningen oven
over, og der er endnu spor al det
vandtætte puds på det øverste af
væggene. Den store "hal" er et godt
eksempel på de konstruktioner, hvis
eneste formål var at danne fundamenter for de bygninger, der vendte
ind mod Tempelbjerget, så de nåede
den rigtige højde.
I mange tilfælde alspejler for-
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men på disse fundaments-konstruktioner formen på de bygninger, der
blev bygget oven på dem. Det
gælder også den korsformede hal.
Korslormen var den typiske form for
mamelu ke rperiodens skoler (13.-15.
årh.).
For nylig opdagede vi, at The
Cruciform Hal/ blev bygget i en stor,
€eldre vanddam. Pudset lra denne
dam blev fæstet til Vestmuren ved
hjælp af en række trækiler, der blev
anbragt i huller. der endnu kan ses i
muren. Selv om det endnu ikke er
lykkedes os at fastslå, hvornår dammen blev bygget, ved vi, at hallen er
blevet bygget på et tidspunkt efter
korslarerperioden. Ud fra måden,
som stenene er tilhugget på, ser
rummet ud til at være fra Ayubbiderperioden (1187-1250).

"Hoved-skiftet"
Den del al Vestmuren. som kan ses
på dette sted er særdeles interessant. Ved foden af trappen i den
østlige arm af The Cruciform Hall
ser vi en række af typiske herodianske sten. Højden al stenene ligger
normalt mellem 1 ,1 og 1 ,25 meter.
Under stenene løber en gade fra den
herodianske periode - en gade, som
vi også kender fra andre steder langs

muren. Mere end 10 meter længere
nede findes klippegrunden, som
muren hviler på.
Herodes' bygmestre byggede
muren alene med sten uden mørtel.
Stenene var isig selv så tunge, at

enhver bevægelse af dem, ville have
Ødelagt en hvilken som helst mørtel.
Derfor stabiliserede Herodes' bygmestre murene ved Tempelbjerget
med 6t skifte (række) af særligt store
og tunge sten. Denne række kaldes
The M a ste r Co u rse ("Hoved-skiltet").
Stenene r denne række var omhring
3,5 meter høJe og meget lange. En
enkelt af dem når en længde på
12,50 meter. Dens bredde er anslået
til 3,5-4,6 meter. Vægten af denne
ene sten må derfor være mindst 370
tons.
Stenene i The Master
Course er de stØrste byggesten, der
endnu er fundet i lsrael. Deres vægt
holdt stenene i de nederste dele af
muren på plads, så muren endda
ville kunne modstå jordskælv. Hvor vi
står nu, kan vi se to af disse sten fra
The Master Course; den største ligger til venstre lor os mod nord.
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Ved afslutningen af oprørel
år 70, blev Vestmuren nedbrudt.
Sten fra den øverste del af muren
blev stynet ned på gaden, der løb
langs muren. Da de, der rev muren
ned, nåede til The Master Course,
begyndte de at brække det oP med
mejsler. De blev dog hurtigt trætte al
arbejdet, da de så, at de ikke kom
nogen vegne. Derfor ser vi i dag, at
den øverste del al The Master
Course er uiævn. Da araberne
besluttede at genopbygge Vestmuren
i det 7.-8. århundrede, måtte det
ødelagte Master Course ud)ævnes
med små sten, hvorefter muren
kunne genopbygges med smukt
udhugne rektangulære sten. Senere
jordskælv (muligvis i 749 eller 1033)
lørte til en grim istandsættelse af den
øverste del af muren.
The Master Course lØbet
ikke hele vejen rundt om Tempelblerget. Så vidt vi i dag kan gætte os til
det, blev de store sten lagt der, hvor
Herodes' ingeniører mente, at muren
var specielt sårbar for jordskælv.

"Warren's port"
l\4od nord endet The Master Coursei
en støbt mur. Bag ved denne mur
finder vi en af Tempelbjergets
omkring 40 cisterner. Denne cisterne
er specielt stor: 5,0 x 28,5 meter med
en højde på 70 cm. På det andet
tempels lid fandtes her en af de fire
porte, der tørte ind på Tempelbjerget
fra vestsiden. Porten er kendt som
The Warren Gate, fordi det var
Charles Warren, der lastslog, at
denne cisterne må have været en
pod til Tempelblerget.
Poden blev ødelagt under
jordskælv, og blev bygget op igen
med en bue, der kan ses i den synagoge, der nu ligger oven over cisternen. lgennem 400 år i den arabiske periode (frem til 1099) tlente
portrummet som synagoge for byens
jøder. Den blev kaldt "hulen", fordi
den lignede en slags hule, der strakte
sig ind i Tempelbjerget. Efter at
jøderne var blevet Iordrevet, blev
adgangen til det gamle portrum umuliggjod al konstruktionen al fundamenterne for de nye bygninger ud
mod Tempelbjerget. Selve portrummet blev derefter udnyttet som cisterne.
Når vi fortsætter mod nord,
når vi et hjØrne med et bord og nogle
lamper. Her er vi stik vest for den
store sten (under Klippehelligdommen), der både i følge traditionen og
videnskabelige undersøgelser er stedet for det Allerhelligste.

Tunnelen
Mod nord følger vi nu en lang og
snæver lunnel. På venstre hånd er
der cement og jernalstivninger, der
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skimles Veslmurens sten.

støtter væggene Ira Iundamenterne
tor de muslimske bygninger ovenover.
På højre hånd har vi Vestmuren. I begyndelsen ser vi de dele
af muren, der er blevet restaureret i
arabisk tid. Efterhånden som vi går
f remad, kommer vi til dele af muren,
der har stået fra det andet tempels
tid. Stenene er tydeligt synlige, med
deres typrske herodianske tilhugning.
Dette var den mest almindelige tilhugningsmetode på Herodes' tid:
Hver sten fik en "ramme" ved at et
stykke af kanten hele vejen rundt om
stenen blev bortmejslet. Den midterste del al stenen blev bankel flad
med en hammer.
Hvert lag af sten blev rykkei
et par centimeter ind i forhold til laget
nedenunder. Tempelbjergets mure
var altså ikke helt lodrette, men svagt
hældende. Det ses især tydeligt på
afsland - bedst ved Tempelbjergets
sydøstlige hjørne, hvor der er bevaret et stort antal al skilter.
Når vi går gennem tunnelen,
må vi huske, at tunnelen er næsten
helt vandret. Gaden, der på Herodes'
tid gik langs Vestmuren, gik derimod
op ad en skråning mod nord. Dedor
når gaden på et tidspunkt vores
niveau i tunnelen.
Pludselig har vi ikke længere
Vestmuren på vores højre side, men

en smukt tilhugget klippevæg. Denne
klippevæg viser os udviklingen al
Tempelbierget på Herodes' tid. lndtil
da var Tempelbjerget en relativ lille
hØj, hvis højeste punkt var centrum
både for højen og for templet. Højen
var omgivet af dybe og steile dale på
alle sider undtagen mod nordvest.
Herodes f ordoblede Tempelbjergets
areal ved at indlemme højen mod
nordvest i tempelbjergskomplekset
og ved at fylde dele al dalene
omkring bjerget op.
Den nordvestlige høj var bebygget allerede længe før Herodes.
l\ilen Herodes ryddede højen og
huggede klippen væk for at bringe
højen ned på niveau med Tempelbjerget. Stenene fra udhugningen her
blev brugt til bygningen af muren
omkring Tempelbjerget.
Vi når nu f rem til nogle rum,
hvor den herodianske gade når op til
niveauet i vor moderne tunnel. I det
andet rum kan vi virkelig se skønheden ved Herodes' gade. Fliserne er
store og smukt tilhuggede. På højre
side står to sØjler, der har stået her
fra det andet tempels tid. I stil ligner
de søjler, der er fundet i gravhuler
omkring Jerusalem, så der er ingen
tvivl om deres alder. I dag er de integreret i fundamentet for den mameluk-bygning, der ligger over os. I det
14. århundrede var bygmestrene tilfredse med at bygge oven på resterne af bygninger fra det andet tempels tid.
Vi bør lægge mærke til
muren på dette sted. Her har den
mange tilføjelser og reparationer f ra
middelalderen, men klippevæggen er
bevaret. Herodes' bygmestre glal
tede klippen, elter at den var hugget
fri, og udhuggede tilmed en efterligning al mønstrel fra stenene i klippen.
Vores tur lører os nu gennem en akvædukt, der er ældre end
Herodes' bygningskonstruktioner. Vi
passerer Tempelbjergets nordvesthjørne og har på højre hånd det klippeplaleau, hvor Herodes byggede
Antonia-borgen. Vores tur ender ved
en stor dam, der engang udgjorde en
del al befæstningsanlægget omkring
Antonia-borgen, men som senere er
blevet ændret llere gange. Over os
ligger forretningerne på Via Dolorosa.

(Adiklen er en forkortet oversæltelse
al artiklen "The Western Wall Tunnels" i ArielN 84. 1991. A,e/ udgives
af Cultural and Scientif ic Relations
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