
Demo - forår 2013:

Er Bibelen historisk korrekt?
eller

Er Bibelen en usikker blanding af sandhed & myter?

Videnskaben viser vej!
- observationer og kendsgerninger.

Vi ser bl.a. på 
Josef, flugten fra Ægypten, Josva, David og Sodoma

v. Karlo Brondbjerg, Herning, Rossinisvej 2, videnskab@karlo.dk

OBS! De efterfølgende kildehenvisninger og links til sider på internettet 
må ikke misbruges til, at jeg står inde for den videnskabelige kvalitet 

af hele bogen eller hele hjemmesiden.



Bibelen siger:

2.Tim 3:v16  Ethvert skrift er indblæst af Gud 
og nyttigt til 
undervisning, til bevis, til vejledning 
og til opdragelse i retfærdighed



  

?
År 1.400 før kristus

Josva bygger et alter:



  

Josva skal bygge et alter på Ebals bjerg.

5. Mos kap. 27: v.4-6   

Opgave1: Og når I kommer over Jordan, skal I 
opstille disse sten, som jeg i dag giver jer befaling 
om, på Ebals bjerg, 

Opgave 2: Dér skal du bygge et alter for Herren din 
Gud, et alter af sten, som du ikke har bearbejdet med 
jern. Af utilhugne sten skal du bygge Herren din Guds 
alter, 

Opgave 3:og du skal bringe brændofre på det til 
Herren din Gud.



  

1: Og når I kommer over Jordan, skal I opstille disse 
sten, som jeg i dag giver jer befaling om, på Ebals bjerg, 



  

2: Dér skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter 
af sten, som du ikke har bearbejdet med jern.
Af utilhugne sten skal du bygge Herren din Guds alter, 



  

3:og du skal bringe brændofre på det til Herren din Gud.

I asken under alteret fandt man 
942 knogler fra mindst 50 dyr.

Alle knogler var fra 
får, geder og kvæg!

ALLE var 1 år gamle handyr!

Lertøj omkring 12-1400 f.kr.,
alteret har været i brug i 200 år.



  

?
År 1.800 før kristus

Josef tyder drøm:



”Josef-stenen” i ægypten 
beskriver Imhotep som 
værende identisk med 
Bibelens beskrivelse af Josef.



1. mos. 46, v56  Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for 
alle lagrene og solgte korn til egypterne. Hungersnøden blev hård i 
Egypten. v57  Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos 
Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden.

Administrationsbygning i Ægypten hvor folkeslag købte korn. Mellem 
søjlerne sad der skrivere/købmænd som holdt kornregnskab.

En af mange store ægyptiske underjordiske 
kornlagre som kunne rumme korn fra flere års høst.



  

?
År 1.440 før kristus

Farao og hans hær 
drukner i det røde hav



Klassisk ruteforståelse:
Ruten mangler Bibelsk navnestedgenkendelse.
Ruten har samtidig en total mangel på arkæologiske fund.



Gal. 4, v25  
»Hagar« 
betegner 
bjerget Sinaj i 
Arabien



2. mos. 9,  v26  Kun i landet Goshen, hvor israelitterne 
var, faldt der ikke hagl. 12 v37  Israelitterne brød nu op fra 
Ramses og drog mod Sukkot, 

2. Mos. 13 v20  Så brød de op fra Sukkot, og de slog lejr i 
Etam på grænsen til ørkenen. 



2. mos. 14, v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  »Sig til israelitterne, 
at de skal vende om og slå lejr ved Pi-ha-Kirot 



ca. 3000 år 
Gammel.
(Salomon)

Farao  
Moses
Død
Vand
Edom

2. mos. 14, v1  Herren talte til Moses 
og sagde: v2  »Sig til israelitterne, at 
de skal vende om og slå lejr ved 
Pi-ha-Kirot mellem Migdol og havet;

Migdol = forstærket by / tårn.
Pi-ha-Kirot = udmunding / kløft



2. mos. 14, v24 
Herren skabte forvirring 
i Egyptens hær og 
blokerede hjulene på 
vognene,

8 eger!



  

?
År 1.400 før kristus

Josva bygger Gilgal 
og indtager Jeriko:



  

Herrens løfte til Josva:

Josva 1:
 v2  »Min tjener Moses er død. 
Gå nu over Jordan med hele 
dette folk til det land, jeg vil give 
israelitterne. 
v3 Hvert sted, hvor I sætter 
foden, giver jeg jer, sådan som 
jeg lovede Moses.

   Grundmål for at huse ”pagtens ark”!

Josua 4, 19:   Folket kom op fra Jordan den tiende dag i 
den første måned. De slog lejr i Gilgal i den østlige 
udkant af Jerikos område. 
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I Jeriko; afbrændt korn i kornsiloerne!

Josva 3: v15  I hele høsttiden 
går Jordan over sine bredder; 

Josva 6: v24  Men byen 
brændte de ned med alt, hvad 
der var i den; kun sølvet og 
guldet og tingene af bronze og 
jern lagde de i skatkammeret i 
Herrens tempel. 



  

Kathleen Kenyon ( 1906-78 )
Mine studier af Jeriko samt lertøjet i 
byen, viser klart at byen ikke har 
nogen forbindelse med den 
Bibelske beskrivelse.

I virkligheden er der fundet 
masser af ægyptisk lertøj i 
byen, med datomærkning i
Bunden relateret til ægyptens 
faraoner! 
Mange tætte 
sammenhængende
datoer fra 1800-1400 f.kr. !

?



  

?
År 1.000 før kristus

Davids by bygges:



  

Kathleen Kenyon ( 1906-78 )

”Det kan måske virke 
Skuffende at udgravninger i 
området  ikke har påvist 
Eksistensen af Davids-byen.

Der er intet tilbage at 
undersøge, alt peger i samme
retning.  
Historien om Davids-byen og 
Jerusalems oprindelse 
må derfor omskrives!



Niels Peter Lemche

Bibelforsker ved 
Københavns Universitet.

”Arkæologiske data har nu 
-en gang for alle-
bekræftet at 
David og Salomons riger 
aldrig har eksisteret!”

biblical archaeological review
11/12 – 2004. S.17



Niels Peter Lemche

Bibelforsker ved 
Københavns Universitet.

”Arkæologiske data har nu 
-en gang for alle-
bekræftet at 
David og Salomons riger 
aldrig har eksisteret!”

Fundet i davidsbyens bibliotek:
26 af 51 segl kendes fra Bibelen! 



Davidsbyen model.
Oprindelig 
Jerusalem
  1: Vagttårne
  2: Melkisedek dam
  3: Hizkijas mur
  4: Hizkija, anlagde dammen 2. kong. 20:20
  5: Tårnet i Siloa styrtede ned luk. 13:4
  6: Gihons øvre kilde ..ved Davidsbyen 2. krøn. 32:30
  7: Salomo ned til Gihon på kroningspladsen 1. kong. 1:33
  8: De byggede på Jerusalem indtil den brede mur; Neh.3:8
  9: David blev begravet i Davidsbyen. 1. Kong. 2:10
10: Herodes temple med mure omkring 
11: Trappe ned til Shela-dammen Neh. 3:15
12: Den store Shela dam. Neh. 3:15
13: Phønitisk hus I Davidsbyen! 2. Sam. 5:11+17



Phønitisk byggestil ifølge Bibelen!

2. samuel kap. 5:
v11  Tyrus' konge Hiram (Phønikien) sendte folk 
til David med cedertræ, tømrere og murere, 
og de byggede et hus til David.
V. 17 beskriver hvor huset skal være:
Man rejser penge til en udgravning ovenfor 
klippeborgen, .........og finder et stort hus 
med Phønitisk byggestil og udsmykning!



  

?
År +2.000 før kristus

Sodoma udslettes 
med svovl fra himlen:



1. mos. 11,3 lad os stryge teglsten og brænde dem 
hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som 
mørtel. v4  Så sagde de: »Lad os bygge en by med 
et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn,

Babelfolket (Sumerer)
Byggede Ziguratter
(pyramideforløber)



Sodoma & 
Gomorra...



1mos 19:   (Abraham)  han så ned over Sodoma og 
Gomorra og ned over hele Jordandalen, han så at der steg 
røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn.

5 mos. 29: v.22 [Herrens vrede - Israel]   
svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået,....  
Herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma 
og Gomorra, Adma og Sebojim.

Sodoma & Gomorra... 
Hvad siger Bibelen?



Bibelen siger:
● Stærk varme fra jord
● Smelteovnstemperatur
● Svovl
● Salt
● Landet afsvedet
● Utilsået

Herren i sin vrede og harme bragte over 
Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim.

Hvad siger videnskabelig arbejdsmetode?



5 mos. 29: v.22 [Herrens vrede - Israel]   
svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået,
 

Vulkaner udleder højest 45% svovl



Afbrænding 3-5.000 gr. C.
termisk ionisation

1mos 19:   (Abraham)  han så ned over 
Sodoma og Gomorra og ned over hele 
Jordandalen, han så at der steg røg op fra 
jorden som røgen fra en smelteovn.



Svovlafbrændt Ziggurat og tårn i Sodoma.
3-5.000 gr. gør sten & mennesker til gips/saltaske!



Luk 17,29: Og som det var i Noas dage, 
sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:  

De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til 
den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og 
udslettede dem alle.



Luk 17,29: Og som det var i Noas dage, 
sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:  

De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til 
den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og 
udslettede dem alle.   

Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og 
solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot 
forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og 
udslettede dem alle. 



 Luk 17,29: Og som det var i Noas dage, 
sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:  

De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til 
den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og 
udslettede dem alle.   

Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og 
solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot 
forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og 
udslettede dem alle.   
På samme måde skal det være den dag, da 
Menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er 
oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå 
ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude 
på marken, vende hjem igen.
Husk på Lots hustru. 



 Luk 17,29: Og som det var i Noas dage, 
sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:  

 
Husk på Lots hustru!



Karlos kommentar til Luk 17,29:  
Jesus sammenligner syndflodens virkelighed i ”Noas dage” med 
virkeligheden ved  ”Menneskesønnens dage” . 

Derefter siger Jesus ”Eller som i Lots dage” og indrager dermed 
Sodoma samt ”Menneskesønnens dage” i sammenligningen.

Jesus bruger mange ord på at beskrive både virkelighed og alvor 
omkring syndflod+ ”ild og svovl -Sodoma”, og Jesus afslutter 
advarende; ”Husk på Lots Hustru”. 

Lots hustru havde svært ved at stole på alvoren 
i løftet/truslen om total udslettelse af byerne, 

og drevet at kærlighed til hendes ejendele tøvede hun i flugten. 
3-5.000 gr. varme svovlkugler brændte hende til en saltstøtte.

Jeg tror at mange mytelæser alt for meget i Bibelen. 
HVIS Syndflod/Sodoma er en myte ... 

hvad så med ”Menneskesønnens dage?
Ingen af delene skal ”mytelæses” - Husk på Lots hustru!



Adam Zertal. 
Leder af akælologiafdelingen
på Haifa universitetet.

Var erklæret ateist for 20 år siden.
Fandt derefter næsten 1000 fund 
der bekræfter Bibelens 
sandhedsværdi.

Zertal siger:
”Hvad er der sket med alle mine fund? 
- næsten ingenting.
Tavshed præger den videnskabelige verden!”
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