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ett spørsmål

Hva forteller funnet av 
 tusen år gamle  jødiske 
skrifter i  Afghanistan oss?

Torleif Elgvin

– Funnet som nylig ble gjort i en hule av arkeologer ut-
vider vår informasjon om jødisk bosetning langs Silke-
veien i middelalderen, og supplerer den informasjonen 
vi har fra en rekke andre kilder tidligere. Det har bodd 
jøder i Persia fra 5. århundre før Kristus. Fra rundt år 
200  ekspanderte jødene østover, ikke minst til Bukhara-
området i dagens Usbekistan, hvor det utviklet seg 
store jødiske samfunn. Antakelig fantes et par hundre 
tusen jøder i dette området. Silkeveien var en naturlig 
ferdselsåre som muliggjorde jødisk bosetning østover. I 

fjellområdene mellom Per-
sia og Afghanistan har det 
bodd jøder fra rundt år 800. 
På 1990-tallet under Taliban 
ble det smuglet ut mange 
buddhistiske skrifter fra Afg-
hanistan. De var fra Bamyan-
området, nord-øst i Afgha-
nistan. Blant dem var det en 
jødisk-arameisk amulett med 
en magisk tekst fra litt før år 

1000. Denne teksten hører til i den norske Schøyen-sam-
lingen, og ble utgitt av en israelsk forsker for tre år siden. 
De nye skriftene som nå er smuglet ut, supplerer denne 
informasjonen. Vi har derimot visst at det har bodd jøder 
i dette området. Disse nye skriftene ser ut til å være fra 
et område litt lenger nord-øst i Afghanistan. Det er alltid 
overraskende når en finner rester av gamle bibliotek, 
men dette har hendt en rekke ganger. For eksempel har 
vi Dødehavsrullene og Nag Hammadi-skriftene fra Egypt 
som ble funnet i 1947. Dette skjer med ujevne mellom-
rom. Hvor stor sjansen er for at det skjer snart igjen, er 
vanskelig å si. Men der arkeologene graver ut gamle byer, 
forventer man å finne gamle tekster. I 2008 dukket den 
hittil eldste hebraiske inskripsjonen opp i en arkeologisk 
utgravning i Israel. Her fant man en liten hebraisk tekst 
fra kong Davids tid, fra området der fortellingen om Da-
vid og Goliat er lokalisert. I dagens Israel er det 150.000 
jøder med bakgrunn i Bukhara-området. Men det har ikke 
vært jøder igjen i Afghanistan-området på noen hundre 
år, da de ble værende lengre nord helt opp til vår tid.  
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 Bibelforsker og førsteamenuensis ved Høgskolen i 
 Staffeldtsgate. Har Dødehavsrullene som spesialfelt.

«Vi har visst at det 
har bodd jøder i 
dette området. Disse 
nye skriftene ser ut 
til å være fra et om-
råde litt lenger nord-
øst i Afghanistan»

■■ Fra■1.■–■10.■februar■vil■
landet■syde■av■jazz.■Det■
blir■konserter■over■hele■
landet■når■Norsk■jazzfo-
rum■–■og■40■jazzklubber■
–■inviterer■til■Vinterjazz.■
I■løpet■av■ti■dager■presen-
terer■landets■jazzklubber,■
fra■Vadsø■i■nord■til■Man-
dal■i■sør,■nærmere■80■ar-
rangementer.■Vinterjazz■
2013■kan■også■by■på■blant■

annet■Come■Shine,■Urban■
Connection,■Espen■Erik-
sen■Trio,■Frøydis■Grorud■
Kvartett,■Eivind Aarset,■
Skàidi,■The■Thing,■Det■
norske■blåseensemble■og■
Jesper Thilo■med■Oslo■
Storband.■Arild■Andersen■
Trio,■Moskus■og■Helge 
Norbakken■er■blant■mu-
sikerne■som■reiser■på■tur-
né.■� ©NTB

Arild Andersen Trio (bildet), Moskus og 
 Helge Norbakken er blant musikerne som 
blir å finne på turné for Vinterjazz.

Ti dager i jazzens Tegn

Sopranbarnas■arvesølv

Kappes om millionen
■■ Noen■er■veteraner■–■andre■er■de■

lovende■nykommerne.■Nå■er■de■ti■
nominerte■til■det■tidvis■omdiskuterte■
Statoil-stipendet,■som■deles■ut■under■
byLarm,■klare.■De■nominerte■er■Mo-
nica Heldal■(bildet),■Mikhael Paska-
lev,■Young■Dreams,■Truls Heggero, 
Highasakite,■Ida Jenshus,■Shining,■
Thomas Dybdahl,■Elephant9■med■
Reine Fiske■og■punktrioen■Blood■
Command■fra■Bergen.■Stipendet■■deles■
ut■16.■■februar.■� ©NTB

etiske■tekster■som■går■til■hjer-
tet.■Dessuten■er■det■melodiøse,■
vakre■sanger,■og■noen■mer■sprø■
enn■andre.

Holdbart. – Foreldre og bestefor-
eldre har det med å lese de gamle 
historiene, teatrene setter opp Hak-
kebakkeskogen og nå også de gamle 
sangene?

–■Vi■er■redde■for■at■de■skal■bli■
borte.■De■er■for■fine■til■å■for-
svinne,■og■vi■håper■de■skal■syn-
ges■i■hjem,■barnehage■og■skole.■

Vi■lager■også■forestilinger■der■
vi■vil■at■barna■er■med■og■syn-
ger.■Jeg■leser■Doktor Proktor■for■
mine■barn,■men■de■elsker■like■
fullt■Kardemomme by.■Jeg■synes■
det■er■fint■å■bevare■det■gamle.■
Det■gjør■at■vi■deler■noe■som■er■
felles■og■som■holder■fra■genera-
sjon■til■generasjon,■sier■Kosmo.

Morsdag.■–■Nå■er■det■en■uke■
til■morsdagen,■og■vi■utgir■pla-
ten■som■en■hyllest■til■alle■som■
synger■for■barn■og■barnebarn,■

sier■Kosmo.
Kosmo■har■vært■medlem■av■

solistensemblet■ i■ Nasjonalo-
peraen■siden■1997.■Bente■Eg-
gum■Johannessen■debuterte■på■
Den■Norske■Opera■som■Ade-
le■i■Flaggermusen■i■2002.■Hun■
er■også■medlem■av■trioen■Ope-
ra■I■Tiden.■Hege■Høisæter■har■
vært■fast■tilknyttet■solistensem-
blet■ved■Nasjonaloperaen■siden■
2002.■Liv-Unni■Larsson■Undall■
er■også■utdannet■ved■Operahøg-
skolen■og■er■frilanssanger.

De fire syngende mødrene er Liv Unni Larsson Undall, Ingebjørg Kosmo, Bente Eggum Johannes-
sen, og Hege Høisæter. Her synger de «Trollmor» for barn fra Sørenga barnehage. Foto: lars o. Flydal 


