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Olof Pedersén

Rekonstruktioner och modeller 
av Babylon
De tyska utgrävningarna i Babylon mellan 
1899 och 1917 är berömda och likaså de 
irakiska mellan 1938 och 2002. Men hur 
förhåller de sig till varandra? Vem har grävt 
ut vad? Hur bra är olika rekonstruktioner 
och modeller av Babylon? Dessa och lik-
nande frågor har jag diskuterat i min nya 
bok Babylon: The Great City (2021).

Under många år har jag arbetat vid 
Deutsche Orient-Gesellschaft och Vordera-
siatisches Museum i Berlin med dokumen- 
tationen och fynden från de tyska ut- 
grävningarna. Därefter kom en möjlig-
het i samband med Iraks nominering av  
Babylon som en UNESCO World  
Heritage Site att bistå World Monuments 
Fund och State Board of Antiquities and 
Heritage med expertis i historiska och  
arkeologiska frågor om Babylon. Resultatet 
återfinns delvis i min bok.

Så vitt vi vet var Babylon 
under sin glansperiod världens 
största stad innanför stads- 
murarna, i storlek omsprungen 
av Rom först under sen kejsar- 
tid. Den första utmaningen vid 
arbetet i Babylon var att förstå 
de olika ruinerna från skilda ar-

keologiska utgrävningar. Vilka nivåer och 
perioder är arkeologiskt belagda och vad 
saknas men måste en gång ha funnits där?

Vid min analys hade jag stor hjälp av 
min digitala Babylon-modell, som är skikt- 
ad i olika kronologiska nivåer och baserad 
på arkeologiska fynd och samtida kilskrifts- 
texter. Modellen utgick från satellitbilder 
som jämfördes med gamla flygfoton på vilka 
utgrävningsplanerna placerades och just- 
erades. Ovanpå detta uppfördes de kända 
byggnaderna i ett byggnadskonstruktions- 
program (ArchiCAD) med de olika  
historiska perioderna i separata lager. 
Särskilt byggnadsinskrifterna av Nebu-
kadnessar II (604–562 f.Kr.) gav många  
detaljer till förståelsen av staden.  
Resultatet blev ett analysverktyg baserat på 
digitala verktyg, gamla utgrävningar och 

Ishtarporten med blåglaserat tegel 
och reliefer i sitt sammanhang på den 
översta Nebukadnessar-nivån i den 
digitala Babylon-modellen. Porten 
är här högre än rekonstruktionen i 
Berlin. Bild: Olof Pedersén.
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kilskriftstexter.

Byggnadssätt och tegelBrytning

Det traditionella byggnadsmaterialet i  
Babylon, liksom i hela Mesopotamien,  
bestod av obränt, lufttorkat lertegel med lera 
som murbruk och puts på väggarna. Under 
Nebukadnessar, då Babylon var huvud- 
stad i det nybabyloniska imperiet, ändra-
des byggnadssättet. Bränt tegel med bitu-
men eller asfalt som murbruk kom nu att 
användas i stor skala. Av sådant bränt tegel 
byggdes kajmurar, palatsen, Ishtarporten 
och till och med några tempel.

Det högkvalitativa brända Nebukadnes-
sar-teglet i väggarna blev senare till stor del 
borttaget av tegelbrytare (500 f.Kr. - 1910 
e.Kr.) och återanvändes i andra, senare 
byggnader. Därför har man i Babylon den 
märkvärdiga situationen att de högkvalita-
tiva murarna nästan alltid saknas. Delvis är 
de borttagna till flera meter under den då-
tida marknivån. Däremot är ofta de min-
dre hållbara murarna av obränt lufttorkat 
lertegel bättre bevarade och står fortfarande 
flera meter höga, eftersom de inte hade nå-
got värde för tegelbrytarna.

Ett sådant ruinlandskap, där gator och 
golv är bevarade till en hög nivå, men väg-
garna av bränt tegel bara syns som flera 

meter djupa hål bredvid, är för normala 
besökare och även för arkeologer svårt att 
förstå. Här hjälper bara goda förklaringar, 
modeller och rekonstruktioner.

templen

Fyra av de åtta utgrävda templen har från 
irakisk sida rekonstruerats på templens 
gamla murrester. Målsättningen har varit 
att skydda originalmurarna genom över-
byggnaden och samtidigt göra byggnads-
resterna begripligare för besökare. De 
rekonstruerade väggarna försåg man med 
lerputs, något som såg bra ut och ofta 
motsvarade förhållandet i äldre tid. Putsen 
täcker både original och rekonstruerade 
väggdelar. Ofta befinner sig bakom putsen 
mer originalvägg än vad en besökare vanli-
gen antar.

Ninmah-templet var den första helge-
dom som de tyska arkeologerna ledda av 
Robert Koldewey frilade år 1900, med 
flera golvnivåer som alla dateras till Ne-
bukadnessars tid. Före utgrävningen be-
fann sig markytan vid ovankanten av den 
rekonstruerade väggen. De tyska utgrä-
varna koncentrerade sig på den tredje ni-
vån, omkring fyra meter under markytan. 
De magra resterna av ovanliggande nivåer 
togs bort. Mellan 1961 och 1962 grävde 

Nabû-templet med 
irakiska rekonstruk-
tioner i Babylon.  
Assarhaddon-templet 
med en del av 
Nebukadnessar-
templets kisû av bränt 
tegel. Foto: Olof 
Pedersén 2015.
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Nabû-templet i den digitala 
Babylon-modellen. Översta 
Nebukadnessar-nivån. Vita väg-
gar med svart bitumen-dekor. 
Bild: Olof Pedersén.

irakiska arkeologer ut en tre meter djupare 
golvnivå och tog då bort allt Koldewey 
grävt ut utom väggresterna. På den djupare 
nivån uppförde de, efter de tyska utgrävar-
nas skisser, en byggnad av modernt lertegel 
på murresterna av lufttorkat lertegel. En 
del av innerväggarna består upp till näs-
tan halva höjden av ursprungligt murverk. 
Gamla och nya murdelar är täckta med 
samma lerputs, vilket gör att man inte ser 
någon skillnad.

Nabû-templet var en irakisk utgrävning 
mellan 1979 och 1981. Den nyassyriske 
kungen Assarhaddon (680–669 f.Kr.) lät 
bygga templet i lufttorkat lertegel. Nebu-
kadnessar lät senare höja hela området med 
fyra meter och tog bort det gamla templet 
ner till den nya marknivån. På utsidan av 
murresterna lät han bygga en skyddande 
underjordisk vägg, en kisû, av bränt tegel 
och ovanpå murresterna lät han bygga ett 
nytt tempel av bränt tegel. Det brända 
teglet är belagt både arkeologiskt och i in-
skrifter. Den moderna irakiska rekonstruk-
tionen förenar både Assarhaddons och 
Nebukadnessars byggnadsrester. Bakom 

den moderna väggputsen 
finns ursprungliga lerte-
gelväggar som är bevara-
de till halva vägghöjden, 
och däröver finns rester 
av Nebukadnessars brän-
da tegel och moderna 
rekonstruktioner.

Vid rekonstruktionen 
av Nabû-templet är det 
problematiskt att det 

rekonstruerade templet är Assarhaddons, 
medan den rekonstruerade kisû hör till det 
fyra meter högre belägna Nebukadnessar-
templet. Rekonstruerade byggnadsrester 
från två perioder medför att det blir svårt 
att förstå ruinen.

Genom den fyra meter höjda golvnivån 
har väggdekoren mellan golven bevarats. 
Väggarna hade en vit kalk-gipsputs. Ovan-
på putsen runt huvudgården och i några 
rum fanns svart bitumendekor och runt 
den mindre gården var hela väggen framför 
cellan svart. Liknande dekor fanns även vid 
andra tempel i Babylon.

processionsvägen

Den stora processionsvägen gick från Mar-
duk-templet i söder till Nyårsfesttemplet 
i norr. När utgrävningarna slutade 1917 
hade Koldewey grävt ut bara en övre nivå 
av ett 180 meter långt avsnitt från Ishtar-
porten norrut fullständigt. I söder hade 
processionsvägen bara blivit undersökt i 
olika schakt. De senare irakiska grävning-
arna frilade nästan 1200 meter av vägen. 
I palatsområdet grävde irakiska arkeologer 
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1938 ut den södra huvudbyggnaden av 
Ishtarporten, och 1958 tog arkeologer bort 
den av Koldewey frilagda delen av vägen 
norr om Ishtarporten och frilade istället en 
4,5 meter lägre nivå av processionsvägen. 
1981 grävde man ut ruinerna av Norra 
porten 180 meter norr om Ishtarporten. 
Mellan Norra porten och Ishtarporten var 
palatsväggarna vid den övre nivån av vägen 
dekorerade med glasyrtegel och lejonre-
liefer. På en mellersta nivå av vägen söder 
om palatsområdet stod en tegelbox med tre 
lercylindrar. I kilskrifttexten på cylindrarna 
berättar Nebukadnessar om den väldiga 
etappvisa höjningen av processionsvägen.

Alla murar av bränt tegel i palatsen, Ish-
tarporten och Norra porten hade senare 
tegelbrytare avlägsnat till djupt under golv- 
och vägnivån. I området låg tiotusentals 
fragment av tegel – ofta med glasyr och 
relief – som tegelbrytarna betraktade som 
värdelösa. Dessa samlade Koldewey ihop 
och de kom senare, tillsammans med mo-
dernt tegel, att användas för en rekonstruk-
tion av ett endast sju meter brett avsnitt av 

processionsvägen samt för en rekonstruk-
tion av det första porthuset i Ishtarporten. 
Rekonstruktionerna kan sedan 1930 be-
skådas i Pergamonmuseet i Berlin. Digitalt 
är en vidareutveckling av dessa rekonstruk-
tioner möjlig, t.ex. med en högre port som 
är placerad i ett vidare sammanhang inom 
det stora palatsområdet i Babylon.

I Babylon byggdes under 1970- och 
1980-talen palatsväggarna längs vägen upp 
till en höjd som antas ha varit den riktiga. 
De irakiska rekonstruktionerna stödde sig 
på de tyska utgrävarnas tolkningar. Den 
vackra väggdekoren på den övre nivån av 
vägen kan bara ses i Berlin, men de rätta 
proportionerna med den 180 meter långa 
och 20 meter breda vägen mellan Norra 
porten och Ishtarporten kan bara upplevas 
på den lägre vägnivån i Babylon.

Med hjälp av den digitala Babylon-mo-
dellen kan både väggdekor och proportio-
ner illustreras och därigenom åskådliggöra 
den väldiga utvecklingen i Babylon under 
Nebukadnessars regering. När Babylon 
var centrum i det nybabyloniska impe-

Processionsvägen, irakisk rekonstruktion i Babylon. Mellersta Nebukadnessar-nivån med 20 meter bred väg. 
Framtill ses ruinerna av Norra porten. Foto: Olof Pedersén 2017.
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riet (626-539 f.Kr.) genomfördes väldiga 
byggprojekt, speciellt i det centrala palats-
området. Detta byggdes om flera gånger 
med bränt tegel på ständigt högre nivåer. 
Utvidgningen och de högre nivåerna är 
belagda både arkeologiskt och i detalj i 
kilskriftstexter. Den sista, högsta Nebukad-
nessar-nivån kan betraktas digitalt.

hur Bra är de olika 
rekonstruktionerna?

De här kort beskrivna utgrävningarna och 
rekonstruktionerna har alla sina för- och 
nackdelar, något som jag närmare diskute-
rar i min bok. De gamla tyska utgrävning-
arna framstod som förebilder i dåtiden, 
även vad gäller dokumentationen, men 
de motsvarar inte en modern utgrävning. 
Rekonstruktionerna som kan ses i Berlin 

sedan 1930 var fantastiska, men har ur ett 
modernt perspektiv även svaga sidor. De 
irakiska rekonstruktionerna 1961–1981 
följde de tyska tolkningarna, men prägla-
des av dåtida politiska förhållanden. De 
blev därför kritiserade, delvis med orätt.

Ett problem för såväl forskare som be-
sökare var bristen på dokumentation och 
förklaringar av vad som faktiskt utförts. 
En fördel med digitala rekonstruktioner 
är att de lätt kan justeras efter nya forsk-
ningsrön och är tillgängliga på ett annat 
sätt.

Ett är säkert, utan rekonstruktioner – 
vare sig det skulle göras på plats i Baby-
lon, i museer, på papper eller digitalt – är 
Babylon på grund av den omfattande te-
gelbrytningen svårt att förstå för såväl be-
sökare som forskare.

Palatsområdet i den digitala Babylon-modellen. Översta Nebukadnessar-nivån med Norra porten, proces-
sionsvägen och Ishtarporten med blåglaserat tegel och reliefer. Bild: Olof Pedersén.
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Mycket mer om Babylon finns i min bok 
Olof Pedersén, Babylon: The Great City, 
Zaphon, Münster 2021 (Open access 
https://www.zaphon.de/Babylon/). Några 
artiklar i anslutning till Babylonprojektet 
är Olof Pedersén, ‘The Glazed Bricks that 
Ornamented Babylon – A Short Overview’, i 
A. Fügert – H. Gries (utg.), Glazed Brick
Decoration in the Ancient Near East, Ox-
ford 2020, 96–122, Olof Pedersén, “The
Ishtar Gate Area in Babylon: From Old
Documents to New Interpretations in a Di-
gital Model”, Zeitschrift für Orient-Archäo-
logie 11, 2018, 160–178, och Olof Peder-
sén 2011, “Work on a Digital Model of

Babylon using Archaeological and Textual 
Evidence”, Mesopotamia 46, 2011, 9–22. 
Den som digitalt vill vandra omkring i en 
del av Babylon och besöka några byggnader 
under nybabylonisk tid kan ladda ner en 
preliminär variant av min Babylon-modell 
kallad Babylon Nabonidus.

Allt detta kan fritt nerladdas och mer 
information inklusive kartor finns på min 
projektsida om Babylon: https://www.ling-
fil.uu.se/research/assyriology/babylon/.



Olof Pedersén är professor emeritus i assyriologi 
vid Uppsala universitet och forskar om Baby-
lon i Uppsala, i Tyskland och i Irak.
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