
Skatten med Dødhavsrullerne - nu tilgængelig online
I anledning af 65 års jubilæet for opdagelsen af Dødehavsrullerne har Israel Antiquities Authority og Google nu lanceret Leon
Levy-websiden med det digitale bibliotek over Dødehavsrullerne, www.deadseascrolls.org.il. Publikum inviteres til at opleve,
se, undersøge og udforske denne samling af over 5000 billeder af Dødehavsrullerne i en kvalitet, der aldrig nogensinde før er
set. Besøgende i Jerusalem, Israel kan selvfølgelig se Dødehavsrullerne på Shrine of the Book (bogens valfartssted), en
udstilling om rullerne på Israel Museum. 

Biblioteket er i løbet af to år kommet op at stå i samarbejde med Google, der har anvendt en avanceret teknologi, som først blev
udviklet af NASA. Det omfatter godt 1000 nye billeder af fragmenter af ruller; 3500 scanninger af negativer fra 1950'erne; en
database, som dokumenterer cirka 900 to tusind år gamle manuskripter, heriblandt tusindvis af fragmenter af ruller; og sider med
interaktivt indhold. Det giver studerende og millioner af brugere verden over mulighed for at afsløre og dechifrere detaljer, der er
usynlige med det blotte øje. Websiden viser infrarøde billeder og farvebilleder i en opløsning på 1215 dpi og i en målestok på 1:1,
hvilket svarer til den samme kvalitet som de oprindelige ruller. Google har leveret internettjenester og Google Maps, billedteknologi
og YouTube. Projektet blev muliggjort af en exceptionel stor bevilling fra Leon Levy Foundation og yderligere bidrag fra Arcadia
Fund samt støtte fra Yad Hanadiv Foundation. 

En af de ældste kendte tekster er en kopi af 5. Mosebog, som indeholder De Ti Bud; dele af kapitel 1 i 1. Mosebog dateret til det
første århundrede f.v.t., som beskriver verdens skabelse; flere kopier af salmeruller; små tekster af tefillin fra Det Andet Tempels
periode; breve og dokumenter skjult af flygtninge, der flygtede fra den romerske hær under Bar Kochba-oprøret; og hundredvis af
2000 år gamle tekster, der kaster lys over bibelske studier, jødedommens historie og kristendommens opståen.

Shuka Dorfman, direktør for Israel Antiquities Authority, siger: "Kun fem konservatorer i hele verden har lov til at håndtere
Døderullerne. Nu kan alle i hele verden "røre" ved rullerne på skærmen og se dem i en fantastisk kvalitet fuldstændig lig originalen!
I anledning af 65 års jubilæet for deres opdagelse præsenterer IAA i samarbejde med Google rullerne online ved brug af den mest
avancerede billedteknologi. Denne meget vigtige nationale skat er nu til tilgængelig for offentligheden og bevaret for kommende
generationer."

Yossi Matias, leder af Googles center for forskning og udvikling i Israel, fortæller: “Vi arbejder på at bringe vigtige kulturelle og
historiske materialer online, så de bliver bevaret for kommende generationer. Disse nu tilgængelige kultur- og historieværker –
manuskripterne af De 10 Bud, skabelsesberetningen og mange flere – er kendt af næsten hver en skoleelev i verden. Dette
partnerskab er endnu et skridt i retning af at bevare kulturmateriale rundt om i verden og lade brugere rundt om i verden få gavn af
dem” 

Om rullerne: I 1947 under en søgning efter en omstrejfende ged i den judæiske ørken faldt en beduinhyrde over en grotte, hvor han
fandt en lerkrukke, som indeholdt 2000 år gamle ruller. Endvidere fandt beduinskattejægere og arkæologer rester af hundredvis af
andre gamle ruller i de nærliggende huler. Disse gamle pergament- og papyrusruller, heriblandt den ældste kopi af den jødiske
bibel, var blevet opbevaret i to tusind år pga. det varme, tørre ørkenklima og mørket i de huler, hvor de var gemt. Rullerne afslører
de forskellige religiøse trosretninger, der florerede i den gamle jødedom under Det Andet Tempels periode, hvor Jesus levede og
prædikede. Rullerne anses for at være den vigtigste arkæologiske opdagelse i det tyvende århundrede.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt
findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem
med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus
fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.



fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


