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Jerusalem
Redigeret af Michael Bach Henriksen og Kasper Bro Larsen
Aarhus Universitetsforlag
Pris: 249,95 kr.
Aarhus Universitetsforlag har lanceret en rejsebogsserie, Vide Verden, hvor forskellige personer
bidrager ved at skrive om præcis den side af bogens rejsemål, de har et specielt kendskab til.
Der er altså ikke tale om en traditionel rejsebog, der giver bustider, valutainformationer osv.
Derimod får man en række pointerede og kvaliﬁcerede essays, der tager læseren et skridt videre
end i gængse rejsebøger. F.eks. tager Kasper Bro-Larsen os med ned ad Oliebjergets pilgrimsvej
til Gravkirken i et velskrevet essay med mange ﬁne, små notitser om ting, man ikke vil få at
vide i en traditionel guidebog. Heidi Laura gennemgår ortodokse jøders hovedbeklædning,
der måske ved første øjesyn ser nogenlunde ens ud, men hvor detaljerne afslører forskellene.
Steffen Jensen gennemgår Jerusalems forskellige kvarterer. Søren Holst skriver om Jerusalems
arkæologi. Naser Khader om den grønne linje og livet bag sikkerhedsmuren. Martin Krasnik
om sit livslange forhold til Jerusalem som sin anden hjemby. Allan Sørensen om Jerusalems ungdom og
Herbert Pundik om Jerusalems dybe delthed. Selvom jeg ikke er enig i alle detaljer, ﬁk jeg meget ud af at læse denne bog, der
anbefales til den erfarne Israelsrejsende, der gerne vil udfordres og vide mere, end man kan få i en traditionel guidebog.
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Bladet TEL har sit navn efter de ruinhøje fra oldtiden,
der rummer lag på lag af bebyggelse. ”TEL” er den
arkæologiske betegnelse for ”ruinhøj”.
Links i TEL:
Links til artiklerne er samlet på www.bibelskarkaeologi.dk
under ”Kvartalsmagasinet TEL”.
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