BOGANMELDELSE

Begyndelsen på den lange tekst, som stod skrevet med blæk på en
kalket væg i et hus i Deir ’Alla. © Biblical Archaeology Review.

BØGERNES BOG BEVARET
Disse fund vidner – helt uafhængigt af de bibelske informationer
– om den stærke sandsynlighed for, at man ikke blot skrev korte
notitser og lavede segl med navne i det gamle Israel, men også
skrev bøger og andre større værker. De bibelske bøger er dog de
eneste, der er bevaret for eftertiden som et resultat af trofast og
kontinuerlig afskrivning, som generationer af skrivere har foretaget.
Oversættelse: cand.theol. Christian Rasmussen

Læs mere...
Der er meget mere spændende at fortælle om hver enkelt af de tekster, som er omtalt i denne artikel. Tidligere
numre af TEL rummer adskillige uddybende artikler, bl.a.
af Alan Millard. Desuden har han andetsteds skrevet om
Lovens tavler. Se mere på TELs linkside.
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I 1929 stødte man ved et tilfælde på resterne af
den gamle by Ugarit i det nordlige Syrien. Forbløffende fund er blevet gjort i løbet af de godt 70
år, som udgravningerne har varet. Meget hurtigt
fandt man store arkiver med lertavler, hvoraf mange var skrevet med alfabetskrift. Religiøse tekster
med lange fortællinger om guden Ba’al og andre
kana’anæiske guder giver et godt indblik i den
kana’anæiske religiøse forestillingsverden, noget
som Det gamle Testamente ofte hentyder til.
Ugarit havde sin storhedstid fra 1400-1200 f.Kr.
Herefter blev byen fuldstændig ødelagt og aldrig
bygget op igen.
I bogen beskriver M. Yon, der har stået i spidsen
for udgravningerne gennem 25 år, Ugarits spændende historie og fald. Derefter gennemgår hun
byen kvarter for kvarter og beskriver de enkelte
huse og gader. Turen fører os gennem kongepaladset, adskillige templer, embedsmænds huse og
almindelige borgeres hjem. Bogen giver et stærkt
indblik i, hvordan en storby i det nordlige Kanaan
var organiseret. I det sidste kapitel får læseren en
illustreret beskrivelse af de vigtigste genstande,
der er fundet.
Denne bog giver en af de bedste indføringer i Ugarits indretning og historie. Den illustrerer også,
hvor meget der stadig venter på at blive udgravet.
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