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Der findes kun meget få bøger om Mellemøstens oldtid på de skandinaviske sprog. På
dansk kan nævnes Mogens Trolle Larsens Gudens skygge (1997, svensk udgave 1999) og
Sunkne paladser (1994, engelsk udgave 1996, svensk udgave 1996), to velskrevne monogra-
fier, som tilsammen giver et fint indblik i Assyriens oldtidshistorie samt tidlige arkæologers
opdagelser af de assyriske kongebyer. På svensk findes religionshistorikeren Christer Hedins
Mellanöstern under antiken fra 2008, en god grundlæggende introduktion til Middelhavets
og Mellemøstens oldtidshistorie frem til 700 e.v.t. På norsk er for nylig udgivet historike-
ren Eivind Heldaas Selands Antikkens globale verden (2015), et forfriskende eksempel på
en global og postkolonialistisk tilgang til tidlige civilisationers historie på tværs af Europa,
Asien og Afrika. Til dette beskedne udvalg kan man nu tilføje Midtøstens metropoler (2020),
en velskreven indføring i Mellemøstens tidlige historie fra ca. 10.000 f.v.t. og frem til Baby-
lons fald til perserne i 539 f.v.t. Bogen er forfattet af ph.d. i historie fra Universitetet i Bergen
Kristoffer Momrak og tydeligt inspireret af dennes doktorafhandling.1 Med et omfang på
knap 300 sider og til en relativt beskeden udsalgspris har bogen et klart potentiale som en
historisk indføring for den interesserede læser og som grundbog for studerende på univer-
siteternes grunduddannelser.

Ud fra omslaget at dømme er Midtøstens metropoler en bog om byers opståen i Mellem-
østen. I en tid, hvor størstedelen af klodens befolkning bor i byer, giver et fokus på urbane
samfund i et historisk perspektiv god mening. En række engelsksprogede titler udgivet
over de seneste ti år har anvendt lignende konceptuelle rammer. Men hvor disse bøger
primært henvender sig til akademikere fra den internationale og overvejende engelskspro-
gede verden, er Midtøstens metropoler skrevet til et mere alment norsk – og subsidiært
skandinavisk – publikum. Og her fungerer et fokus på byen som protagonisten i en større
fortælling om menneskehedens tidlige historie overraskende godt. Således finder vi allerede

1. Momrak, K. (2013). Popular Power in Ancient Near Eastern and Archaic Greek Polities. A Reappraisal of Western
and Eastern Political Cultures (doktorgradsavhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.
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i forordet et betydelig bredere perspektiv og sigte med bogen, end titlen giver indtryk af:
’utviklingen av den mesopotamiske sivilisasjonen fra steinalderen til jernalderen’ (s. 7). Det
bredere historiske perspektiv slås an med udgangspunkt i det etymologiske og konceptuelle
sammenfald mellem by og civilisation, navnlig i Momraks diskussion af det latinske ord for
borger, civis, og dettes direkte forbindelse til ’civilisation’ (s. 10). Med dette udgangspunkt
fokuseres der så mere specifikt på ’byens rolle som et sted med felles funksjoner og insti-
tusjoner som styrer samfunnet og omlandet’ (s. 9). Efter et kort forord (s. 7-8) følger det
første kapitel, ’Sivilisasjonens fremvekst’ (s. 9-62), som giver et historisk overblik fra sten-
alderen og frem til midten af 3. årtusinde f.v.t. Med udgangspunkt primært i arkæologiske
oversigtsværker opstiller Momrak her en fin introduktion til de primære arkæologiske faser
i den etablerede fortælling om de tidlige byers opståen. Kapitlet vil give den interesserede
læser en god grundlæggende forståelse af de centrale elementer i agerbrugets og de første
fastboende samfunds fremvækst. Her vil man også finde diskussioner af domesticeringen af
planter og dyr og den regionale geografis rolle i komplekse samfunds opståen, for eksem-
pel kunstvandingens forbindelse til kollektiv organisering og skabelsen af et økonomisk og
socialt hierarki. Det andet kapitel, ’Midtøsten i bronsealder og jernalder’, fortsætter det his-
toriske overblik med rundhåndede henvisninger til det rige udvalg af primære historiske
kilder, som man kender fra denne del af Mellemøstens historie. Der fokuseres her særligt på
statsdannelser fra midten af 3. årtusinde og frem til Perserriget, ca. 500 f.v.t. (s. 63-128), samt
de mange forskellige politiske og økonomiske institutioner og netværk, som præger forskel-
lige dele af regionen i denne periode. Endvidere udbredes det geografiske perspektiv, særligt
med behandlingen af Anatoliens og Egyptens historie og kultur, og de forskellige folkeslags
roller i opkomsten – og ødelæggelsen – af bystater og imperier. I mangt og meget følger dette
historiske rids etablerede linjer, som kendes fra en række engelsk-, tysk- og fransksprogede
værker. Man bør imidlertid rose Momrak for på 120 sider at formidle disse små 10.000 års
historie på en koncis og velafbalanceret måde.

Derefter følger en række tematiske kapitler med fokus på de forskellige aspekter af Mel-
lemøstens oldtidsbyer. ’Den tidlige staten’ (s. 129-152) opridser teoridannelser bag de første
staters opståen – og disses forbindelse til fremkomsten af byer – med inddragelse af både
filosofiske, historiske, antropologiske, sociologiske og økonomiske traditioner. Dette korte
kapitel danner dermed også en konceptuel ramme for beskrivelsen af byens forskellige
konstituerende elementer, som findes i de følgende kapitler. ’Gudenes byer’ (s. 153-196)
introducerer os til byen som hjemsted for guder, konger og mennesker. Selvom teksten
undertiden bliver overgeneraliserende og svær at følge i sin rundhåndede inddragelse af
eksempler fra en lang række forskellige steder og perioder, vil dette kapitel give den interes-
serede læser en fin fornemmelse af oldtidens byers kalejdoskopiske opbygning. ’Handel og
utveksling’ (s. 197-239) belyser forskellige perspektiver på oldtidens økonomi og byens rolle
som handelscentrum gennem flere konkrete eksempler, e.g. middelbronzealderens Ugarit
og den oldassyriske købmandskoloni i Kanesh. Her bevæger Momrak sig ud i en vel lang-
trukken diskussion af modsætningerne mellem substantivistiske og formalistiske forståelser
af oldtidens økonomi, mens inddragelsen af nyere perspektiver fra new institutional econo-
mics må siges at være et velkomment addendum til enhver grundbog om Mellemøstens old-
tidshistorie. I det sidste kapitel, ’Det politiske livet’ (s. 241-282), behandles forskellige ideer
om politik i oldtiden og det politiske liv i de tidligere byer samt samspillet mellem lokale,
kollektive, og despotiske politiske netværk. I sin diskussion af politiske strukturer i tidlige
bysamfund demonstrerer Momrak her et solidt og opdateret kendskab til nyere forskning.
Byen som centrum for politiske institutioner og processer sættes i spil med udgangspunkt
i primære historiske kilder. Med sin opdaterede og nuancerede komparative diskussion af
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politiske institutioner og kollektiv beslutningskraft i Mellemøsten og oldtidens Grækenland
udgør dette kapitel bestemt et af bogens højdepunkter – og vil ganske sikkert appellere til
læsere, hvis udgangspunkt for at forstå tidlige politiske strukturer ligger på den europæiske
side af Bosporus. I det hele kan disse tematiske kapitler læses som en introduktion til Mel-
lemøstens oldtidssamfund og kultur. Gennem mange og talrige nedslag i historiske kilder
og arkæologiske synteser opridser Momrak i et let og flydende sprog de mangfoldige facetter
af religion, økonomi og politik med byen som det primære omdrejningspunkt og koncep-
tuelle referenceramme. En kort epilog (s. 283-288) opsummerer kort den mesopotamiske
civilisations afslutning. Derefter følger illustrationsliste (s. 289-292) og litteraturoversigt
(s. 293-305).

Kristoffer Momrak har begået en god grundbog, som bør finde anvendelse mange steder.
Denne anmelder vil i særlig grad rose forfatteren for hans pædagogiske evner og velskrevne
tekst. I betragtning af at Midtøstens metropoler entrerer med et emne, som primært findes
behandlet på europæiske hovedsprog som engelsk, fransk og tysk, er Momrak beundring-
sværdig konsistent i sin anvendelse af norsk gennem hele bogen. Eksempelvis gengives en
næsten allestedsnærværende anglicisme som ’tokens’ på eksemplarisk vis med det norske
’tellesteiner’ (s. 52). Endvidere formår Momrak på et relativt beskedent antal sider at for-
midle små 10.000 års historie og samtidig introducere en lang række elementer af oldtidens
samfund og vores måde at forstå det på, som efter endt læsning kun efterlader få grundlægg-
ende lakuner. Bogens struktur og kapitelinddeling er undertiden ikke helt indlysende, men
overordnet set er der tale om et velafbalanceret og velskrevet narrativ.

Dermed være dog ikke sagt, at Midtøstens metropoler ikke har plads til forbedringer.
Læsere med en mere indgående teoretisk og epistemologisk forståelse af området vil studse
over den meget udstrakte brug af historisk-kulturelle termer og den måde, de undertiden
anvendes på. Det antydede sammenfald mellem bestemte keramiske traditioner og agerbru-
gets opståen (s. 40) kunne for eksempel forlede læseren til at tro, at en specifik keramisk
tradition er udtryk for et overordnet teknologisk, socialt og civiliserende kompleks. Hvilket
så absolut ikke er tilfældet. Det skarpe øje for de store linjer i det arkæologiske og historiske
materiale, som Momrak demonstrerer flere steder, resulterer undertiden også i uheldige for-
simplinger. En traditionel karakterisering af agerbrugets opståen udtrykt for eksempel i en
sætning som ’De tidligste bøndene må ha valgt ut kornplanter for dyrkning som hadde den
egenskapen at kornet ikke løsnet fra aksene når stengelen ble skåret over’ (s. 16), overser til-
syneladende den meget omfangsrige nyere arkæologiske og genetiske litteratur, som eksem-
pelvis gentænker regionalt og kulturelt bestemt variationer i agerbrugets udvikling, det
komplekse dialektiske forhold mellem vilde og tamme arter samt vores grundlæggende for-
ståelse af, hvad ’domesticering’ egentlig vil sige. Scotts rammende beskrivelse af den neo-
litiske domesticeringsprocess som præget i lige så høj grad af, hvordan bestemte genetiske
træk hos bestemte arter ’vælger’ mennesker, kunne have haft en mere fremtrædende plads
her.2 På samme måde er inddragelsen af Horden og Purcells The Corrupting Sea (2000), med
sin insisteren på lokale økosystemers symbiotiske samspil på tværs af regioner og verdens-
dele, en velkommen tilføjelse til den traditionelle, ofte meget monolitiske, historiefortælling
om Mellemøstens kunstvandingsagerbrug. Men et sådant værk anvendes ikke til at udfordre
traditionelle forsimplinger af Mellemøstens geografi og økologi. I stedet finder man stereo-
type karakteriseringer, såsom beskrivelsen af Jordandalen som ’ikke de beste betingelsene

2. Se for eksempel Scott, J. C. (2017). Against the Grain: A Deep History of the Earliest States. New Haven: Yale Uni-
versity Press, 72-76.
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for et samfunn’ (s. 21) i en diskussion af den tidlige neolitiske bosættelse i Jeriko – uden
skelen til at Jordandalen økologisk set var noget ganske andet for 10.000 år siden, end den
er nu. Særligt graverende er fraværet af vægtige makrohistoriske antropologiske og arkæo-
logiske studier af urbanisering, landskab, demografi og bosættelsesmønstre, som ellers ville
passe bogens erklærede sigte godt. Momrak udviser for eksempel en forfriskende interesse
for store historiske skift, eksempelvis mellem bronzealderen og jernalderens samfund, men
undlader helt at inddrage nyere landskabsarkæologisk forskning, indeholdt for eksempel i
Tony Wilkinsons Landscapes of the Near East (2003). Man finder heller ikke noget forsøg på
at introducere postmoderne kritiske vinkler på det historiske materiale, eksempelvis kvin-
dens meget betydningsfulde rolle i oldtidens samfund eller livet på bunden af den sociale
rangstige, emner, som findes behandlet i enkelte engelsksprogede grundbøger, eksempelvis
Susan Pollocks Ancient Mesopotamia: The Eden That Never Was (1999).

I betragtning af at Midtøstens metropoler henvender sig til alment interesserede læsere
og studerende på historiske og arkæologiske grundkurser, bør nogle redaktionelle mangler
desuden bemærkes. Der er kun medtaget ét generelt og meget generisk oversigtskort over
Mellemøsten (Fig. 1), som mangler helt basale navne på steder og områder (og i øvrigt lader
til at være en af mange udgaver af et topografisk kort, som findes på Wikipedia Commons,
men ikke krediteres som sådan i illustrationslisten). En læser uden en klar forståelse af Mel-
lemøstens fysiske og historiske geografi er med andre ord tvunget til at forlade sig på den
information, som gives i teksten. Her begrænses man imidlertid af en meget kortfattet intro-
duktion til området (s. 7) samt en udstrakt anvendelse af flere traditionelt accepterede, men
problematiske regionale begreber i teksten mere generelt (denne anmelder har, tilstået, tid-
ligere udgivet et kritisk studie af regionale koncepter i studiet af oldtidens Mellemøsten.3).
Efter endt læsning vil man derfor være tvunget til at konsultere andre kilder, eksempelvis
Michael Roafs Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East (1990) for at få et
grundlæggende greb om regionens geografi. Forfatter og forlag kunne her med fordel have
ladet sig inspirere af det rige kartografiske materiale i, eksempelvis, Selands Antikkens globale
verden. Da bogen primært vil finde anvendelse som en introduktion til Mellemøstens oldtid,
er det desuden bemærkelsesværdigt, at der ikke findes noget emneindeks eller en udførlig
oversigt over videre læsning eller digitale ressourcer. Dermed bliver det store potentiale, som
Midtøstens metropoler unægtelig besidder, kun delvis forløst.

3. Rattenborg, R. (2018). Configuring Mesopotamia: Regional Signifiers and the Many Locations of the «Land
between the Rivers». I Susanne Grunwald et al. (red.), Mapping Ancient Identities. Methodisch-Kritische Reflexio-
nen Zu Kartierungspraktiken (s. 147-66). Berlin: Edition Topoi.
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