
To tusinde år gammel hemmelighed afsløret under et stuegulv i
Jerusalem
Et gammelt rituelt baderum (miqwe), der er fundet under renovering af en dagligstue i den maleriske bydel Ein Kerem, understøtter den
hypotese, at der var en jødisk bosættelse i området under den anden tempelperiode.

Et to tusinde år gammelt rituelt baderum (miqwe) blev opdaget under et dagligstuegulv i forbindelse med renovering af en privat ejendom i Ein
Kerem. Arkæologer fra de israelske antikmyndigheder blev overraskede over, at et par trædøre under et elegant tæppe midt i den venlige
families dagligstue gemte på et oldgammelt rituelt baderum.

Den 1. juli i år fik ejerne af ejendommen overrakt et anerkendelsescertifikat af de israelske antikmyndigheder som tak for at udvise god
samfundsånd ved at rapportere fundet af dette miqwe og dermed bidrage til studier af landet Israel.

Dette miqwe, som er helt intakt og ganske stort (længde 3,5 m, bredde 2,4 m, dybde 1,8 m), er hugget ud i sten og omhyggeligt beklædt med
puds i overensstemmelse med loven om renhed, som fremgår af halacha. En trappe fører ned til bunden af bassinet. Lerkar, der kan dateres
tilbage til den anden tempelperiode (første århundrede e.Kr.) og spor af brand, der kan være bevis for ødelæggelsen 60 til 70 år e.Kr., blev
opdaget inde i baderummet. Derudover blev der fundet fragmenter af stenkar, som var almindelige i den anden tempelperiode, fordi sten ikke
kan forurenes og forbliver rent.

Amit Re’em, Jerusalems distriktsarkæolog, udtaler: “Sådanne oplevelser som at finde antikviteter under private hjem kan kun ske i Israel og
især i Jerusalem. Udover begejstringen over den usædvanlige historie omkring fundet af dette miqwe, er afsløringen også af arkæologisk
vigtighed. Ein Kerem opfattes som et helligt sted for kristendommen, eftersom stedet er kendt som “en by i Judah” – stedet, hvor Johannes
Døberen blev født ifølge det nye testamente, og hvor hans gravide mor Elisabeth mødtes med Maria, mor til Jesus. På trods heraf, er de
arkæologiske fund i Ein Karem og det omkringliggende område, der har forbindelse til tiden, hvor disse begivenheder fandt sted (den anden
tempelperiode) ganske få og sporadiske. Fundet af det rituelle baderum styrker den hypotese, at der i den anden tempelperiode var en jødisk
bosættelse i det område, der i dag kendes som Ein Kerem."

Ejerne af bygningen siger: "I begyndelsen var vi usikre på, hvor betydningsfuldt det fund var, som blev afsløret under huset, og vi tøvede med
at kontakte de israelske antikvitetsmyndigheder på grund af de konsekvenser, vi regnede med, det ville medføre. Samtidig havde vi en stærk



at kontakte de israelske antikvitetsmyndigheder på grund af de konsekvenser, vi regnede med, det ville medføre. Samtidig havde vi en stærk
fornemmelse af, at det, der befandt sig under gulvet i vores hus, var et fund af historisk værdi, og derfor var vores borgerlige pligtfølelse over
for offentligheden afgørende. Vi følte, at dette fund fortjente at blive vist frem og dokumenteret på behørig vis. Vi kontaktede de israelske
antikmyndigheder på eget initiativ for at få dem til at færdiggøre udgravningen og varetage opgaven med at dokumentere fundet.
Repræsentanterne fra de israelske antikmyndigheder indfandt sig, hvorefter vi frilagde dette miqwe sammen. Til vores store glæde og
overraskelse var de værdige partnere i denne fascinerende rejse. Arkæologerne fra de israelske antikmyndigheder udviste stor
professionalisme, interesse og venlighed. De var udelukkende optaget af at bevare og undersøge fundet."
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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.
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