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En af verdens aeldste landsbyer la taet pa
den mystiske oldtidsby Petra i Jordan,
hvis fantastiske klippegrave fra tiden om-
kring Kristi f0dsel er kendt viden om.
Hvad der er inindre kendt er imidlertid,
at Carsten Niebuhr Instituttet i K0ben-
havn siden 1999 bar gravel en 10.000 ar
gammel landsby frem ved Shaqarat
Mazyad 13 km nord for Petra. Med til -
fredshed kan udgraverne konstatere, at
de nu star med et af verdens asldst kend-
te eksempler pa en komplet plan over et
landsbysamfund, maske den eneste. Her
er udgravet huse fra den tid, mennesket
begyndte at dyrke jorden for f0rste gang,
og hvor det at bo i et bus hele aret rundt,
var en ny made at leve pa.

De runde huse
Shaqarat Mazyad ligger pa et mindre
plateau, i cirka 1000 meters h0jde mel-
lem to h0je bjergformationer. Selvom
stedet ligger ovenfor den nu udt0rrede,
sydlige del af det D0de Hav, var det i old-
tiden et omrade rigt pa naturlige res-
sourcer.

Efter fire udgravnings-kampagner er
et cirka 500 m2 stort omrade med meget
velbevaret stenarkitektur frilagt, hvoraf

seks runde strukturer er fuldt udgravet
(Bygningerne A-D, F,J). Hertil kan la-g-
ges yderligere tre, som er delvist frilagte
(Bygningerne E, H, K). Overfladen, som
lanclsbyhusene er anlagt pa, skraner mod
vest og mod syd. Derfor ligger bygiiin-
gerne ikke i samme niveau, og forbindel-
sen mellem bygningerne bestar flere ste-
der af brolagte omrader med trapper.
Det gaelder eksempelvis passagen syd om
Bygning B og D.

Generelt ma man sige, at kvaliteten af
bygningerne er h0j. De enkelte huse er
bygget af mere eller mindre groft tilhug-
gede stenblokke i lokal sten, som er place-
ret uden om en cirkel af traestolper, der
sandsynligvis bar baret en tagkonstruk-
tion. Husene er udstyret med flotte puds-
gulve, som ogsa daskker den nederste del
af vasggen. I en enkelt bygning er der ogsa
tydelige spor af r0d bemaling pa gulvet
(Bygning C).

Husenes runde grundplan er med stor
sandsynlighed en reminiscens af de runde
telte, som mennesket anvendte i dets tidli -
gere nomadetilvaerelse. Det er f0rst endnu
senere, efter at mennesket havde vaennet
sig til en bofast tilvaerelse som landbruge-
re, at rektangulaere huse vandt indpas.
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Mad pa taget?
Som det ses pa planen, ligger de fleste
huse ret ta?t. Det eneste udend0rs omra-
de, der synes at kunne bruges til andet
end passage, er ornrade I. Udend0rsakti-
viteter ma derfor va?re heiivist til omra-
der udenfbr bebyggelsen, eller maske
skal husene rekonstrueres med et fladt
tag, som har kunnet bruges til forskellige
g0remal. Det har blandt anclet undret os,
at vi ikke har fundet et eneste ildsted i
forbindelse med husene. Hvor har fami-
lierne tilberedt deres maltider? Pa taget?
Eller har der vaeret failles ildstcder og ov-
ne for landsbyens beboere, som vi endriu
ikke har fundet?

Kernefamilier
Sarnme type brolaegning, som adskiller
landsbyens nordlige del med Bygninger-
ne A, B og D fra den midterste del med
husene C og E, findes ogsa mellem den
midlerste og den sydlige del med Byg-
ning F, O og 1.. Brola'gningen f01ger mu-
rcn ornkring Bygning E, hvor den tyde-
ligst kan ses pa planen 0st for E (ornrade
V). Man skal derfor forcstille sig, at be-
boerne har beva?get sig ad smalle brolag-
te strseder, nar de er gaet fra en ende af
landsbycn til en anden. Slrzedcrne ma
have vaeret meget m0rke, da man ma
regne med en vis murh0jde. Vi kan ikke
prsecist sige, hvor h0je bygningerne har
va?ret, men fundmaterialet abner mulig-
hed for flere rekonstruktionsforslag.
Blandt andet antyder maengden af til-
huggede sten i fyldmaterialet, at mure-
nes oprindelige h0jde kan have vaeret
mere end en etage. Det er en tolkning,
der sikkert vi l blive m0dt med en del
skepsis, for hvem kan forcstille sig, at be-
folkningen i en mindre 10.000 ar gam-
mel landsby har boet i to-etagers huse!

Udfra arkitektur og fund fra denne og
rilsvarende landsbyer mene.s den sociale
struktur at have vaeret kernefamilier med
et htis pr. familie. Samtidigt er den tradi-
tionelle opfattelse af perioden, at der ik-

ke fandtes sociale forskelle i moderric
forstand, men flere forhold i Shacjarat
Marzyad g0r, at denne opfattelse b0r re-
videres.

En begravelse
I flere huse ses en stenkoiistruktion om-
krariset af oprctstaende stenplader place-
ret 0st for indgangen. Placeringcn og
den grundige konstruktion antyder, at
den ma have en speciel betydning. Ved
udgravningen viste de f0rste sig udeluk-
kende at indeholde lag af sten lagt i en
hard m0rtel, men da den sidste blev
abnet blev vores forventninger indfriet
ti l fulde. Her kom nemlig resterne af en
begravelse frem. Den hidtil eneste fun-
det pa stedet. Kan graven i den ene sten-
konstruktion vaere med til at forklare de
andre?

Graven var placeret i Bygning F, som
udfra bade st0rrelse og fuiidmateriale
skiller sig ud fra de 0vrige bygninger.
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Plan ovrr udgravningsomr&det, som det sd ud
efter 2001-stp.wnen. Bfgningpr er markeret med
bogstaver, udeudfirs arealer med romertal.
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Sysselscetning eller vierkstedsarbefde er derfundet
spor af i omrade I. Her blev for eksempel fundet
el start antal flintbor saint et antal fcFrdige og
ufcerdige perler i gr0nsten, et mineral som findes
pa Sinai-halv0en samt i Wadi Araba omradet.
Aktiviteter har selvf0lgelig ogsd kunnet finde
sted i selve husene, hvor en rcekke store flade sten
pa gidvene kan have v/zret arbejdsplatforme. Pa
gulvet i Bygning D bin derfundet en meget star
muslingeskal af Tridacnaarten, som typisk blev
anvendt til  jremstilling aj perler og vedhtrng.

Bygningerne nord for F indeholder alle
fundmateriale, der antyder beboelse.
Del drejer sig for hver bygning om et lil -
le antal kvaernc og mortere, samt flirit -
og benredskaber; men ingen keramik,
da den f0rst blev »opfundet« et par tu-
sinde ar senere. Bygning F, som st0rrel-
sesmaessigt omtrent har et dobbelt sa
stort area], indeholdt til gengaeld et me-
get stort antal kvaL-rnstene, der mere pe-
ger pa en faelles anvendelse. Hvorvidt
begravelsen er samtidig med stenkon-
struktionens opf0relse er usikkert, men
der er muligvis tale om en betydnings-
fuld person. Landsbyens beboere kan
derfor have kopieret konstruktionen
ved bygningen af deres huse og dermed
vist deres tilh0rsforhold til den pagael-
dende afd0de person og hans slaegt.

Matadoren fra Bygning C
Bygning C skiller sig ogsa ud. Den er lidt
st0rre end de nordlige. Den lodrette

Bygning C. Klledet til  venstre viser tydeligt huller til  stolper i va>ggen, og de, to oprejststdende sten til
h.0jre markerer indgangen udefra. Den store flade sten pa gulvet er vceltetfra sin oprindelige position,
hvor den markere.de fronten af den mystiske stenkonstruktion, som nu erfjernet. Pa billedet til  h0jre ses
i bagveeggen en sort rektangulipr slen trukket lidt tilbage i forhold til  muren. Den sorte sten. skiller sig
lydeligt udfra de lyse sten, som ellers er anvendt som byggemateriale overall i omradel. Hvorfor stenen
er placeret her vides ikke, men der ma have vceret et scerligt formal
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sten, som danner siden af stenkonstruk-
tionen, er tilspidset foroven i modsaet-
ning til alle andre, der afsluttes af en lige
kant. Pudsgulvet basrer samtidigt spor af
r0d maling. Del mest specielle bar dog at
g0re med omradet lige ttden for.

Pa et tidspunkt laves en mindre tilbyg-
ning i omradet syd0st for bygningen,
omrade b. Hermed bliver passagen mel-
lem bygningerne cndnu smallere. Ind-
gangen til tilbygningen er placeret sale-
des, at kun beboere i Bygning C har nem
adgang. Desuden er der bygget en mur
vest for indgangen til C, som afskaerer
adgangen til omrade I. Men mere vigtigt:
samtidigt afska^res adgangen fra de nord-
lige bygninger til de faelles bygninger J
og F, sa kun beboerne i Bygning C nemt
kan bevasge sig til landsbyens centrale,
abne dele i omradene III  og IV. Vores
tolkning er derfor, at Bygning C har

vaeret beboelse for eii person eller fami-
lie, som efter nogen tid opnar en saersta-
tus, som - hvem ved - verdens f0rste
prasst eller landsbyleder.

Der er derfor mange arsager til at fort-
saette udgravningen. Vi forventer, efter
yderligere to til tre saesoner at fa afdask-
ket, hvad der er bevaret af den oprindeli-
ge landsby, og f0je nye brikker til beskri-
velsen af menneskehedens allertidligste
samfundsstruktur.

Charlott Hoffmann Jensen
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ABETS RAPPORT
Den 10. december 1977 udkom dct (0rste nummer af SFINX, og forsiden var dengang pry-
del af den store sfinx i Giza. Og hvad er vel en mere passende made at markere de for-
gangne 25 ar pa, end ved alter al lade den samme sfinx — men nu i farver — pryde vor for-
side? Desuden er det den samme forside, som findes pa jubilajumsgaven li l vore abonnen-
ter: Alle tiders SJ'INX. Den nye bog er omtalt s. 143, og jubilasumsarrangementet, hvor vi
haber at m0de rigtigt mange af vore tesere, er nasrmere beskrevet i det lill e skrift, som er
sendt ud sammen med dette nummer.

[ubila?umsaret er desuden blevel markeret med yderligere to bogudgivelser om hen-
holdsvis Herodes og Zenobia. De to b0ger er begge blevet sa?rdeles godt modtagel, og ar-
rangementet med oplxsning af den nye Odysse-oversasttelse i Aarhus Universitets Aula blev
ogsa en stor succes. Selv om vi ikke gjorde noget ud af det, sa var del sidste nummer af
SFINX faktisk nummer 100! - og vor sckrctacr har lige fcjrct 20-ars jubila-um. Ud over fe-
stivitascn er der i 2002 udkommet de sa?dvanlige fire numre af SFINX, og vi har gennem-
f0rt en spacndende temarejse gennem /Egyptens Nildelta fra Cairo til Middelhavet. Abon-
nenttallet er faldet lidt i forhold til sidste ar. Vi har i skrivende stund 7.972 abonnenter.

Vi f01er os nu godt rustet til at ga i gang med det iieeste kvarle arhundrede, og i 2003 har
vi fact sammeiisal et sasrdeles spa"ndende temanummer om Sydspanien. Aigangen vil des-
uden prat'sentere nyt om danske arka'ologers arbejde i middelhavsomradet, Rom i renafs-
sancen, mctroen i Athcn, Judaspenge, Sortehavsprojcktct, sherry og meget andet.

Vi 0nsker savel gamle som nye laesere rigtig god forn0jelse med den nye 26. argang, og
vi haber som sjedvanligt pa mange laeserkommentarer til det forgangne ar.

Redaktionen
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