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Anmeldelse 

Tero Alstola, Judeans in Babylonia: A Study of Deportees in the Sixth 
and Fifth Centuries BCE, Culture and History of the Ancient Near 
East vol. 109, Leiden og Boston: Brill, 2020, xii + 353 sider, € 125,00. 
Bogen er udgivet Open Access and kan frit downloades på forla-
gets hjemmeside. 
 
Navnet Babylon er mytisk. Det rummer en smag af det eksotisk-dekadente og svim-
lende kaotiske, en smeltedigel af sprog, kultur og etnicitet. Tænk bare på tv-serien 
Babylon Berlin. I jødisk-kristen tradition er navnet først og fremmest forbundet med 
‘det babylonske fangenskab’, altså jødernes eksil i Babylon efter Jerusalems fald i be-
gyndelsen af det 6. århundrede f.Kr. Her levede jøderne, eller judæerne, som ét blandt 
mange folkeslag i det multietniske verdensrige. Lige så grundlæggende denne begi-
venhed synes at have været for tilblivelsen af Det Gamle Testamente, lige så overra-
skende er det beskedne antal af bibelske tekster, der reelt beskæftiger sig med judæ-
ernes tilværelse derovre. Nogle glimt får vi hos Ezra og Nehemias, i fortællingerne 
om Daniel og Ester og i Sl 137’s klagesang ved floderne: men det er alle litterære tek-
ster, som skaber et bestemt billede af tilværelsen frem for blot nøgternt at beskrive den. 
Gennem de sidste ca. 130 år har arkæologiske fund af kilder uden for Bibelen – et 
større antal juridiske og administrative dokumenter på størrelse med store tændstik-
æsker – givet os helt ny viden om almindelige judæeres virkelighed i dette hjørne af 
verden for godt 2.500 år siden. 

I Judeans in Babylonia leverer finske Tero Alstola en samlet social-historisk fremstil-
ling af judæernes forhold i Babylonien i det 6. og 5. århundrede f.Kr. Denne grundige 
og helt opdaterede undersøgelse er en redigeret udgave af forfatterens ph.d.-afhand-
ling fra Leiden og Helsinki fra 2017. Inddragelsen af babylonske kilder, primært ler-
tavler med tekster på akkadisk kileskrift, er ikke i sig selv ny; men mange af de vig-
tigste tekster er først blev udgivet fornyligt eller er stadig på vej. Det gælder for ek-
sempel kilderne til den judæiske landsby Al-Jahudu (‘Judas by’) i området sydøst for 
hovedbyen Babylon.  

Bogen indeholder otte kapitler. Kapitel 1 giver en bred indføring i det babylonske 
samfund på dette tidspunkt, baggrunden for folkeforflyttelser samt et overblik over 
kildematerialet. Kapitel 2-7 rummer seks undersøgelser af de forskelige tekstergrup-
per, mens kaptitel 8 indeholder en udførlig sammenfatning af bogens hovedresulta-
ter. 

Eksiltiden i bibelforskningen er i Mellemøstens historie også kendt som Babylons 
lange 6. århundrede. Et frugtbart klima, politisk stabilitet og økonomisk vækst gav 
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rige muligheder for, at det store imperium kunne blomstre. Der blev igangsat ambi-
tiøse byggeprojekter, og anlæggelsen af kanaler skulle anspore øget handel og land-
brug. Opdyrkelsen af nyt land uden for hovedbyen krævede mennesker og arbejds-
kraft, og det er især i denne sammenhæng, at indbyggere fra Juda og mange andre 
steder blev tvunget til at forlade deres hjem for at bosætte sig i det fremmede. Alle-
rede assyrerne havde benyttet folkeforflyttelser enten for at straffe en oprørsk befolk-
ning eller for at undgå fremtidig uro. Håndværkere og soldater blev også tvangsfor-
flyttet til assyrerrigets kerneområder for at udøve deres erhverv her, og den bredere 
befolkning kunne tjene som arbejdskraft. Babyloniernes praksis har næppe adskilt sig 
fra assyrernes.  

Grundlaget for det babylonske rige var en landbrugsøkonomi med byg og dadler 
som de primære afgrøder, og hovedparten af kileskrifterne, som nævner judæerne, 
knytter sig til landbruget. Langt størstedelen af de bortførte judæere har altså funge-
ret som fremmed arbejdskraft i underudviklede landområder. De blev bosat i selv-
stændige landsbyer, opkaldt efter deres hjemegn (Juda), og blev fordelt på mindre 
jordlodder, som de kunne dyrke til gengæld for skat, arbejdskraft og militærtjeneste. 
Ordningen har haft karakter af et fæstebondesystem, for judæerne var hverken slaver 
eller frie. De var bundet til deres jordstykker og måtte ikke sælge dem, men kunne 
relativt frit forpagte ud til anden side eller betjene sig af lejet arbejdskraft. 

Lertavler med kontrakter, kvitteringer og gældsbreve er foruden Bibelen de eneste 
kilder til judæerne i Babylon i denne periode; ingen øvrige genstande eller arkæolo-
giske efterladenskaber er blevet fundet. Det rejser flere metodiske problemer, som 
Alstola er bevidst om og flittigt diskuterer. For det første afspejler kileteksterne en 
meget lille elite i det babylonske samfund, og den bredere befolkning dukker oftest 
kun op, når de er i økonomiske problemer og har brug for kredit. Vores tilgang til 
judæernes liv i Babylonien går altså gennem professionelle skrivere i lokale og stats-
lige administrationer. For det andet er mange af kilderne fremskaffet via antikvitets-
markedet, hvor nyfundne tavler sættes til salg. Tavlernes proveniens er tvivlsom, og 
hvad værre er, er det ikke klart, hvor i det moderne Irak teksterne er blevet fundet; 
datering og stedsangivelse er til gengæld nøje angivet i teksterne selv. For det tredje 
kan judæerne i disse administrative tekster alene identificeres ud fra deres person-
navne. I praksis betyder det, at det stort set kun er navne på personer eller beslægtede, 
der indeholder henvisninger til Jahve, for eksempel Azarjahu (‘Jahve har hjulpet’), 
som entydigt peger på judæisk ophav. Det må give et skævt billede: Dels kan man 
kun med sikkerhed identificere en brøkdel af judæerne i materialet, dels kan der i 
spørgsmål om identitet og villighed til integration være tale om en mere konservativt 
stemt befolkningsgruppe, som til forskel for andre landsmænd i det fremmede mere 
stædigt har holdt fast i det oprindelige hjemlands navnetraditioner. Alstola selv fin-
der frem til 282 judæere i i alt 291 kileskrifter fra 591-413 f.Kr.  

Kapitel 2 til 7 behandler som nævnt forskellige tekster om judæernes vilkår i Ba-
bylonien. Nogle få omhandler overklassefolk som kongefamilien, embedsmænd og 
indflydelsesrige købmænd; langt de fleste vedrører almindelige judæere på landet.  

Kapitel 2 ser nærmere på babylonerkongen Nebukadnesar den Andens paladsar-
kiv og henvisningen til den judæiske kong Jojakin, der ifølge 2 Kong 24 blev taget til 
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fange og som 18-årig ført til Babylon i 597 f.Kr. Arkivet blev fundet under udgravnin-
gerne i Babylon fra 1899-1917, ledet af tyskeren Robert Koldewey, og omhandler især 
rationeringer af byg og dadler samt fordelingen af sesamolie til madlavning og ved-
ligeholdelse af redskaber. I hovedstaden har talrige håndværkere, embedsfolk og sol-
dater været afhængige af understøttelse fra hoffet. I en liste fra 591 f.Kr. dukker plud-
selig navnene på Jojakin og hans fem sønner op; flere af dem må være blevet født i 
landflygtighed. Den judæiske konge tildeles seks gange mere olie end normen, så til-
værelsen ved det fremmede hof peger nærmere i retning af husarrest end af et fæng-
selsophold. Under alle omstændigheder har madvarerne fra hoffet skabt et afhængig-
hedsforhold, som må have mindsket incitamentet til flugt eller oprør. 

Kapitel 3 behandler seks tavler fra 546-503 f.Kr., udgivet i 2014. De knytter sig til 
judæiske købmænd fra Arih-familien i byen Sippar ved Eufrat-floden, ca. 60 km nord 
for Babylon. Handelen langs Silkevejen var udstrakt længe inden, og gennem sociale 
netværk og forretningsforbindelser er judæere kommet i kontakt med andre folke-
slag. De seks tavler tyder på omfattende integration. I anden generation efter fader 
Arih er der kun to med tydelige judæiske navne, mens alle i tredje generation bærer 
babylonske navne. Dernæst er der spor efter ægteskaber med babylonske familier.  

Kapitel 4 fokuserer på de vigtigste kilder, vi har, nemlig teksterne fra landsbyerne 
Al-Jahudu og Nasur samt deres omgivelser. Kildernes proveniens er dog usikker, og 
de er fordelt over en række samlinger rundt omkring i verden. Selvom de ikke stam-
mer fra en kontrolleret udgravning, så er det dog sandsynligt, at de er blevet fundet 
på et og samme sted. Nogle tavler blev udgivet i 1996-2007; 103 blev udgivet i 2014 
og yderligere omkring 100 forventes udgivet snarligt. Dem har Alstola dog haft ad-
gang til, og han baserer sin analyse på i alt 155 tekster. Tekstmaterielet er fra 572-477 
f.Kr. og er som nævnt primært knyttet til to lokaliteter. Al-Jahudu er navnet på den 
landsby, hvor vi må formode, at en stor del af de deporterede fra Juda oprindeligt er 
blevet anbragt; Nasur er nærmere navnet på en større ejendom eller gods – opkaldt 
efter en ejer ved samme navn – hvis administration kan være vokset til en mindre by. 
Beliggenheden af de to steder kender vi ikke; men de skal sandsynligvis findes i om-
rådet øst/sydøst for Babylon, på den anden side af Nippur og Uruk, ned mod Tigris-
floden. I materialet kan vi følge nogle judæiske familier i flere generationer. 54 tekster 
omhandler for eksempel manden Akikar. Han har drevet sit landbrug, men har sam-
tidig fungeret som en slags patron for andre judæere, som han har ydet kredit. Ind-
imellem har han herigennem kunnet overtage råderetten over deres jord og har ud-
bygget sin forretning med handel og ølbrygning; sønnerne har siden effektiviseret 
driften og har skabet en større formue. Familien var stadig statskontrollerede bønder; 
men deres historie vidner om mulighederne for social mobilitet. 

Kapitel 5 inddrager Murasu-arkivet fra en babylonsk familie af samme navn i re-
gionen omkring Nippur. De omkring 730 tekster fra ca. 454-404 f.Kr. blev fundet til-
bage i 1893 under ledelse af amerikaneren John Henry Haynes. Der er ingen udgrav-
ningsrapport; men tavlerne blev fundet i ét rum. Ligesom med Al-Jahudu-teksterne 
er der tale om dokumenter, som i samtiden har haft udtjent deres praktiske funktion 
og derfor er blevet deponeret et samlet sted. 61 judæere er nævnt i 64 dokumenter. 
Enkelte laverestående embedsmænd af judæisk ophav omtales, ellers er det primært 
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bønder. Tidsafstanden er interessant, for der er formentligt tale om femte eller sjette 
generation efter de første judæere. Det vil sige, at efter 150 år i det fremmede er de 
samfund, som de deporterede fra Juda blev bosat i, stadig synlige. Igen har materialet 
en slagside, fordi judæerne ofte kun dukker op i det babylonske familiearkiv, når de 
har brug for hjælp til at dyrke deres jord eller betale afgift. 

Kapitel 6 ser nærmere på de få vidnesbyrd om judæiske skatteopkrævere og andre 
embedsfolk ved tempel- og paladsadministrationerne. Fremmede havde ikke adgang 
til den babylonske tempelkult, der blev drevet af gamle babylonske familier. Eftersom 
der kunne være tale om større institutioner med mange økonomiske interesser, kunne 
judæere godt tjene i randområdet. Det gælder for eksempel tre judæere ved Shamash-
templet i Sippar. 

Kapitel 7 inddrager til slut et paralleltilfælde, nemlig deporterede fra den syriske 
by Neirab, 10 km sydøst for Aleppo. Indbyggere fra denne lokalitet blev ligesom ju-
dæerne tvangsforflyttet til babylonske landområder for at opdyrke jorden. Det inte-
ressante er dog, at de 27 kileskrifter, der knytter sig til disse aktiviteter, er blevet fun-
det ved en gravplads i det syriske Neirab. Det tyder på, at deporterede eller deres 
efterkommere er vendt tilbage til deres slægts hjemby i tidlig persisk tid, og at de 
medbragte dokumenter er blevet begravet med en af de hjemvendte. Denne tese er 
dog ikke ukontroversiel. Tavlerne blev fundet ved en udgravning i 1926-1927, men 
først i 1978 blev det foreslået, at det ‘Neirab’, som teksterne omtaler, ikke ligger i Sy-
rien, men er en betegnelse for tvillingebyen i Babylonien (jf. Al-Jahudu). 

Kapitel 8 indeholder en fyldig konklusion, der gør rede for nogle hovedlinjer på 
tværs af de forskellige geografiske og sociale sammenhænge, som tekstmaterialet af-
spejler. Hovedparten af judæerne virkede som nævnt ved landbruget, enten som bøn-
der eller som skatteopkrævere. Nogle få som Akikar har klaret sig godt og udnyttet 
mulighederne inden for systemet til at berige sig på sine landsmænds bekostning; 
men langt de fleste må have levet på det niveau, som bønder for 2.500 år siden nu 
engang levede på med skat og tvangsarbejde. Kvinder og børn er ofte usynlige i ma-
terialet; men nogle kilder viser, at kvinder kunne optræde som vidner eller træde i 
deres mands sted ved dennes fravær eller død.  

I spørgsmålet om judæernes religion er der nogle holdepunkter, til trods for at der 
er meget få kilder og ingen materielle levn. Intet taler imod, at de havde templer eller 
altre (jf. Jahû-templet på Elefantine-øen i Egypten); det kan bare have været et lille 
alter i midten af landsbyen eller i baghaven. Eneste henvisning til den ugentlige sab-
bat er i mandsnavnet Sabbataja. Nogle judæere har benyttet segl med symboler på 
Marduk eller Ishtar, og bryllupskontrakter er blevet indgået ved benævnelse af baby-
lonske guder. Rimeligvis har man tilbedt andre guder ved siden af Jahve. Alligevel 
må Jahve have været af særlig betydning for en del af judæerne, eftersom mange er 
blevet ved med at benytte navne med henvisning til slægtens gud. I nogle familier 
bærer børnene hyppigere Jahve-inspirerede navne end deres fædre, og man har kun 
yderst sjældent benyttet babylonske navne. En fælles navnetradition må have været 
et særkende, der har bundet judæerne sammen. Tilværelsen som bonde i Al-Jahudu 
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var dog næppe fuldstændig isoleret, for der har været en stadig kontakt med embeds-
mænd, skrivere og handelsfolk udefra. Alligevel må det etnisk afsondrede parallel-
samfund have gjort det muligt at bevare kultur, identitet og hjemlige traditioner. 

I diskussionen af de ældste jødiske samfund uden for Palæstina er Judeans in Baby-
lonia en vigtig bog. Den giver et godt overblik over de tilgængelige kilder og inddra-
ger en række relevante metodiske spørgsmål i forsøget på at skrive et sammenhæn-
gende billede frem. På den ene side er det forunderligt – og ganske tilfældigt – at vi 
faktisk har kilder til denne tidlige jødiske diaspora i egnene omkring Babylon. På den 
anden side er det slående, hvor relativ lidt information man egentligt har adgang til i 
en bunke aflagte regnskabspapirer. Centrale spørgsmål om religion, kultur og iden-
titet forbliver i hovedsagen ubesvaret. Først et halvt årtusinde senere dukker der rab-
binske tekster op, som igen kan kaste lys over de jødiske samfund mellem Mesopota-
miens to store floder. 
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