
En unik 2000 år gammel minneinskripsjon oppdaget i Jerusalem

Det er gjort et unikt funn av enorm historisk betydning i Jerusalem: et fragment av en stein risset inn med en offisiell inskripsjon på latin
dedikert til den romerske keiseren Hadrian. Forskerne mener at dette er en av de viktigste latinske inskripsjonene som noensinne er
funnet i Jerusalem.

I løpet av det siste året har de israelske kulturminnestyresmaktene (Israel Antiquities Authority) foretatt utgravinger i flere områder nord for
Damaskusporten. I et av disse områdene ble det funnet en steinbit med en offisiell latinsk inskripsjon fra romertiden. Dr. Rina Avner og Roie
Greenwald, som har ledet utgravingene på vegne av de israelske kulturminnestyresmaktene, sier følgende: «Vi fant inskripsjonen
inkorporert i sekundær bruk av materiale i åpningen rundt en dyp brønn. I oldtiden var det, på linje med i dag, vanlig å resirkulere
byggematerialer, og den offisielle inskripsjonen var åpenbart flyttet fra sin opprinnelige plass og integrert i et gulv ved byggingen av brønnen.
Det var også saget rundt nederste del av inskripsjonen for å tilpasse steinen til toppdekket.”

Inskripsjonene, som besto av seks linjer med latinsk tekst risset inn i hard kalkstein, ble avkodet og oversatt av Avner Ecker og Hannah Cotton
ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Den engelske oversettelsen av inskripsjonen er som følger (førstehånds): «To the Imperator
Caesar Traianus Hadrianus Augustus, son of the deified Traianus Parthicus, grandson of the deified Nerva, high priest, invested with
tribunician power for the 14th time, consul for the third time, father of the country (dedicated by) the 10th legion Fretensis (andrehånds)
Antoniniana.»

Ecker og Cotton uttaler følgende: «Denne inskripsjonen var dedikert av den tiende romerske legionen (Legio X Fretensis) til keiser Hadrian i
år 129/130 etter vår tidsregning.» Deres analyser viser at fragmentet med inskripsjonen som ble funnet av arkeologene i regi av de israelske
kulturminnestyresmaktene faktisk er høyre halvdel av en komplett inskripsjon. Den andre halvdelen av denne steinen ble funnet like i
nærheten på slutten av nittenhundretallet og ble offentliggjort av den fremstående franske arkeologen Charles Clermont-Ganneau. Denne
steinen stilles nå ut i atriet ved Studium Biblicum Franciscanum Museum – fakultetet for bibelsk og arkeologisk forskning.

Selv etter 2 000 år er inskripsjonen i imponerende god stand. Når funnene fra utgravingene er publisert, vil inskripsjonen bli bevart og vises
frem for publikum.

Skjebnen til Jerusalem etter ødeleggelsen av det andre tempelet (år 70 etter vår tidsregning) og før Bar Kokhba-opprøret (år 132-136 etter
vår tidsregning), er et av de store spørsmålene når det gjelder byens historie og jødefolkets tilknytning til den.

Det er ingen tvil om at funnet av denne inskripsjonen i høy grad vil bidra til den årelange diskusjonen om årsakene til Bar
Kokhba-opprøret: Var årsaken til opprøret oppbyggingen av Aelia Capitolina og etableringen av det hedenske templet på Tempelhøyden,
eller var det kanskje heller et resultat av opprøret – det vil si straffetiltak fra Hadrian mot dem som gjorde opprør mot romersk styre?
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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.



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   


