
Skatten med Dødshavsrullene - nå tilgjengelig på nettet
I forbindelse med 65-årsjubileet for oppdagelsen av Dødehavsrullene har Israel Antiquities Authority og Google i dag (18.12.12)
lansert nettstedet Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library, www.deadseascrolls.org.il. Publikum inviteres til å oppleve, se på,
undersøke og utforske denne samlingen av flere en 5 000 bilder av Dødehavsruller med en kvalitet man ikke har sett
tidligere. Besøkende i Jerusalem, Israel, kan selvfølgelig se på Dødehavsrullene i Shrine of the Book, en utstilling tilegnet
rullene, i Israel Museum. 

Biblioteket ble samlet i løpet av to år i samarbeid med Google, ved hjelp av avansert teknologi utviklet av NASA. Det omfatter
rundt 1 000 nye bilder av fragmenter av rullene, 3 500 innskanninger av negativer fra 1950-tallet, en database som dokumenterer
om lag 900 nye manuskripter, to tusen år gamle, bestående av tusener av rullfragmenter samt sider med interaktivt innhold.
Dermed kan fagfolk og millioner av brukere verden over se og dechiffrere detaljer som har vært usynlige for det blotte øye inntil nå.
Nettstedet viser infrarøde bilder og fargebilder med en oppløsning på 1215 ppt i skala 1:1, med en kvalitet som tilsvarer de
originale rullene. Google har bidratt med vertstjenester og bruk av Google Maps, bildeteknologi og YouTube. Prosjektet ble gjort
mulig takket være et usedvanlig rundhåndet tilskudd fra Leon Levy Foundation og ytterligere bidrag fra Arcadia Fund samt støtte
fra Yad Hanadiv Foundation.

En av de tidligst kjente tekstene er en kopi av femte Mosebok, som inneholder De ti bud; en del av kapittel én av første Mosebok,
datert til første århundre før vår tidsregning, som beskriver verdens skapelse; et antall kopier av ruller med Salmenes bok; ørsmå
tekster fra tefillin fra perioden til det andre tempelet; brev og dokumenter skjult av flyktninger som rømte fra den romerske hæren
under Bar Kochba-oppstanden og hundrevis av andre 2 000 år gamle tekster som kaster lys over bibelstudier, jødedommens
historie og kristendommens opprinnelse.

Shuka Dorfman, direktør for Israel Antiquities Authority, uttalte: "Det er kun fem konservatorer på verdensbasis som er bemyndiget
til å håndtere Dødehavsrullene. Nå kan alle "ta på" rullene på skjermen verden over, og se på dem i spektakulær kvalitet,
tilsvarende originalens! I forbindelse med 65-årsjubileet for deres oppdagelse presenterer IAA i samarbeid med Google rullene på
nettet ved hjelp av den mest avanserte bildeteknologien. Dermed er denne meget viktige nasjonalskatten tilgjengelig for
offentligheten, samtidig som den bevares for fremtidige generasjoner."

Yossi Matias, leder for Googles R&D Center i Israel, uttalte: "Vi arbeider med å få ut viktig kulturelt og historisk materiell på nettet
og bidra til å bevare dem for fremtidige generasjoner. Det av kultur og historie som gjøres tilgjengelig i dag - manuskriptene til de
10 bud, historien om verdens skapelse og mer til - er kjent for de fleste skolebarn verden over. Dette samarbeidet er nok et skritt
mot å bevare kulturelt materiale verden over og gjøre det tilgjengelig for brukerne."

Om Dødehavsrullene: Da han lette etter en bortkommet geit i ørkenen i Judea i 1947, kom en beduinsk gjeter over en hule der
han fant en krukke med 2 000 år gamle bokruller. Etter hvert fant beduinske skattejegere og arkeologer restene av hundrevis av
ytterligere gamle bokruller i huler i nærheten. Disse gamle bitene av pergament og papyrus, inklusive de eldste eksemplarene av
den hebraiske bibelen, var blitt bevart i to tusen år av det varme, tørre ørkenklimaet og mørket i hulene der de var skjult. Bokrullene
viser de ulike religiøse overbevisningene som hersket i den gamle jødedommen i den turbulente perioden til det andre tempelet,
hvorfra Jesus levde og prediket. Bokrullene anses som det tjuende århundrets viktigste arkeologiske oppdagelse.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


