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David og Jerusalem
… ifølge Bibelen

Kongen og hans mænd drog nu til Jerusalem mod jebusitterne, som boede i landet. 
Jebusitterne sagde til David: »Her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og 

lamme.« Dermed mente de: Her kan David ikke komme ind. Men David indtog klippeborgen 
Zion, det samme som Davidsbyen. Den dag sagde David: »Den, der vil besejre jebusitterne, 
må ramme sinnor. David hader de lamme og blinde.« – Derfor siger man: »En blind og en 

lam må ikke komme ind i templet.« – David tog nu bolig i klippeborgen og kaldte den 
Davidsbyen, og han befæstede den rundt om fra Millo og indefter. Og David blev mægtigere 

og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham. Tyrus’ konge Hiram sendte folk til 
David med cedertræ, tømrere og murere, og de byggede et hus til David. Da forstod David, 
at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk 

Israels skyld.

2 Samuelsbog 5,6-12



David og Jerusalem

Man kan med stor sikkerhed sige, at 
det ikke vil være muligt at 

præsentere arkæologisk materiale, 
som vil sandsynliggøre, at der har 

været et stort judæisk
kongedømme i det 10. århundrede.

Niels Peter Lemche



David og Jerusalem

Arkæologiske udfordringer

1. 3-4.000 års konstant beboelse

2. Genbrug af byggematerialer

3. Destruktion af tidligere
konstruktioner



”Stepped stone structure” 
(trappestrukturen)



Davidsbyen på Jesu tid



Tidslinje

Ca. 1800 ca. 1400 ca. 1000 år f.Kr.

Tunnelen graves Udgangen af Egypten Kong David



Kildetårnet

• Ca. 14 * 17 m
• Areal på 230 m2

• En mur, der er 7 
meter tyk



Enormt vandreservoir

• Ca. 14 x 10 m.
• 15 meter dybt!
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Khirbet Qeiyafa

Facts:

• Storhedstid: ca. år 
1015–969

• Ca. 28 km fra Jerusalem

• 2 porte

• Kasematmure

• Sha’ariyim betyder ”2 
porte” på hebraisk –
måske kendt fra 
Bibelen?

”der lå dræbte filistre på vejen 
fra Sha’arayim til Gat og Ekron” 
(1. Sam 17,52)



Khirbet Qeiyafa

Vigtig by:

• Professionelt bygget

• Udenlandsk 
ekspertarbejdskraft

• Tyder på et 
kongedømme
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Krigen mod filistrene



Tidslinje



Filstrene
… ifølge Bibelen

Krigen med filistrene var hård, så 
længe Saul levede

1 Samuelsbog 14,52

Jonatan slog filistrenes guvernør i 
Geba ihjel, og det fik filistrene at 
vide.

1 Samuelsbog 13,3

I hele Israel fandtes der ingen 
smede, for filistrene tænkte, at 
hebræerne ellers ville lave sværd 
eller spyd. Israelitterne måtte 
derfor ned til filistrene, når de 
skulle have smedet deres plovjern, 
hakker, økser og segl.

1 Samuelsbog 13,19-20



Udviklingen i højlandet

Dommertiden: 300 små nye 
landsbyer

Omkring år 1000: De små landsbyer 
forsvinder eller bliver udbygget til 
større, befæstede byer



Udviklingen i højlandet

Fra landsbyer til byer

Men hvorfor?

• Klima?

• Sikkerhedsproblemer?

• Tvungen urbanisering?

Avraham Faust:

Sikkerhedsproblemer pga. krigene 
mod filistrene fik israelitterne til at 
opgive landsbyerne og samle sig i 
større byer.
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Storpolitik



Storpolitiske problemer:

1. Hungersnød

2. ”Havfolkene”
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Tel Dan stelen



Tel Dan stelen

• Fundet i 1993 i Tel Dan (nordlige 
Israel) ”Kongen af Davids hus”



5 arkæologiske spor

1. Jerusalem
– Inden direkte spor efter David

– Måske resterne af Davids palads

– David erobrede en svært befæstet by

2. Khirbet Qeiyafa: Opført af en central kongemagt – sandsynligvis i Jerusalem

3. Krigen med filistrene: Krigene med filistrene fik israelitterne til at vælge en konge

4. Storpolitik: En storpolitisk krise muliggjorde små lokale kongedømmer

5. Tel Dan stelen: Første direkte arkæologiske vidnesbyrd om kong David



Konklusion

Er Bibelens beskrivelse af en hyrdedreng, som grundlægger af et forenet 
kongedømme i Jerusalem overhovedet realistisk?


