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Babylon: Arkiv och bibliotek i en forntida 
orientalisk storstad 

Av Olof Pedersen 

De äldsta kända skriftsystemen är Mesopotamiens kilskrift och Egyptens 
hieroglyfer, båda belagda från ca. 3200 f.Kr. Kilskriften användes fram till 
ca. 75 e.Kr. Den skrevs genom att trycka in en stylus i ännu mjuka lertav
lor. Kilskriften har omkring 600 tecken, som används både som ordtecken 
och stavelser. Med lertavlor som vanligt skrivmaterial, som efter att de 
skrivits antingen bara fick torka eller brändes, hade man i Mesopotamien i 
nuvarande Irak med omgivande stater ett betydligt mer beständigt skrivma
terial än i andra gamla kulturer, som skrev på papyrus eller pergament. Det 
har lett till att hundratusentals lertavlor bevarats till vår tid. Många av 
dessa har påträffats tillsammans i slutna enheter och kan betraktas som res
ter av forntida arkiv eller bibliotek. De har oftast personella och andra 
innehållsliga samband mellan texterna. Kilskriften användes först för su
meriska (utan känt släktskap med andra språk) sedan för akkadiska (ett se
mitiskt språk) och slutligen för en rad andra forntida språk. I Babylon är 
det främst de två förstnämnda, som är belagda. 

Efter skapandet av alfabetet, kanske runt 1700 f.Kr., med bara drygt 20 
tecken, kom detta långsamt, framförallt på grund av sin enkelhet, över 
många århundraden stegvis att ersätta kilskriften. I Babylon kan en gradvis 
ökad användning av alfabetiskt skriven arameiska iakttas från ca. 450 f.Kr. 
och senare gäller detta även grekiska. Användningen av alfabetisk skrift på 
förgängligt skrivmaterial medför emellertid, att nästa all samtida skriftlig 
dokumentation har förstörts av naturliga omständigheter och under åtskil
liga århundraden framåt efter att kilskriften slutat användas finns därför 
inga arkiv eller bibliotek bevarade. 

Begreppet "arkiv" betecknar här en samling dokument i vid betydelse, 
inklusive juridiska och ekonomiska kontrakt, förvaltningstexter och brev. 
Normalt föreligger av sådana texter endast ett, någon enstaka gång två eller 
tre, exemplar. I motsats därtill betecknar "bibliotek" en samling litterära 
texter i ordets vidaste mening, inkluderande religiösa, historiska och veten
skapliga texter. Sådana texter finns ofta spridda i flera olika bibliotek på 
skilda orter. I modem tid är det detta textmaterial vi trycker som böcker. I 
det följande kommer staden Babylon att beskrivas och speciellt de vikti-
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gaste arkiven och biblioteken, som utgrävdes vid de omfattande tyska ut
grävningarna för runt 100 år sedan. 

Ruinerna efter Babylon (grekisk namnform av akkadiska Babili "guda
porten", jfr. hebreiska Babel, arabiska Babil) ligger vid en arm av Eufrat 
omkring 90 km söder om Bagdad i nuvarande centrala Irak i norra utkan
terna till den moderna provinshuvudstaden Hilla. Den forntida storstaden 
Babylon, som är bäst känd arkeologiskt och historiskt, är den som Nebu
kadnessar Il (604-562 f.Kr.) lät utsmycka med storslagna byggnadsverk. 
Babylons kända historia sträcker sig emellertid från långt tidigare ca. 
2250 f.Kr. till århundradena omkring vår tideräknings början. Därefter 
har staden framförallt levt vidare som ett historiskt begrepp och som en 
ruinhög, som intresserat forskare och allmänhet under de sista århundra
dena. 

BABYLONS MODERNA HISTORIA 

Efter Babylons storhetstid förskjuts den politiska och ekonomiska makten i 
området först till den seleukidiska huvudstaden Seleukia, sedan till parter
nas huvudstad Ktesiphon och slutgiltigt till den arabiska storstaden Bag
dad. Babylon förfaller gradvis. Enligt traditionen i arabiska geografiska ar
beten var Babylon från åtminstone 1200-talet platsen där man bryter tegel. 
På så sätt försvann mycket av Nebukadnessars och andra byggherrars mäk
tiga byggnadsverk och materialet återanvändes för byggnader i Hilla och 
Bagdad. En liten by med namnet Babil fanns i området. 

Traditionerna om den stora världsmetropolen Babylon levde vidare i bi
belns berättelser om Babels torn och den babyloniska fångenskapen, hos 
grekiska och romerska författare med mer eller mindre trovärdiga skild
ringar av en jättestad med mäktiga stadsmurar och hängande trädgårdar, på 
olika sätt inkluderade ibland de listor över den antika världens sju under
verk, som de hellenistiska grekerna uppställde. Herodotos beskrivning av 
Babylon från 400-talet f. Kr. är välkänd (Fig. 1). I vad mån han och andra 
klassiska författare verkligen sett och korrekt beskriver Babylon har varit 
föremål för många diskussioner. 

I Romarriket, inom såväl tidigkristen som judisk tradition, blev Babylon 
ett begrepp för den stora världsstaden i det hotfulla imperiet och användes 
ibland som synonym för staden Rom, jfr. uttryck som den "babyloniska 
skökan". Babylon blev även ett begrepp inom europeisk konst där i tradi
tionen kända byggnadsverk avbildas (Fig. 2). 

Under århundradena sökte främst europeer efter platsen för staden Baby
lon, dess tempeltorn och dess hängande trädgårdar. Stadens ungefärliga 
läge var känt men storleken och var de enskilda delarna, t.ex. tempeltornet, 



Babylon: Arkiv och bibliotek i en forntida orientalisk storstad 7 

.:~ 
~ 

-, ~~~ - -
Fig. 1. Babylon enligt beskrivning av Herodotos och Diodorus Siculus. Plansch
verk tryckt i Paris 1592. Kungliga Biblioteket. 

Fig. 2. Babels tom. Målning av Pieter 
Bruegel (ca. 1525-1569). Kunsthisto
risches Museum Wien. 

låg var föremål för spekulationer. De tidigaste upptäckterna och utgräv
ningarna i Babylon skedde när Irak var en del av det osmanska riket. De 
första försöken till utgrävningar, bl.a. av A. H. Layard 1850--1851, var till 
stor del resultatlösa. Det var först de franska utgrävningarna ledda av F. 
Fresnel och J. Oppert 1852-1854, som gav intressantare resultat. Tyvärr 
försvann deras fynd när den båt på vilken de fraktades från Babylon sjönk i 
Tigris. Intresset för nya utgrävningar ökade när stora mängder lertavlor 
med kilskriftstext dök upp på antikvitetsmarknaden 1876. Dessa omfattade 
både arkivtexter och astronomiska texter, som uppgavs komma från Mar-
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duk-templet i Babylon. Detta ledde till att British Museum sände Layards 
medhjälpare Hormuzd Rassam att gräva efter fler. Under loppet av 1878-
1882 fann han och hans medarbetare många tusen lertavlor i Arnran-ornrå
det i sydvästra delen av den inre staden i Babylon. Dessa sändes till British 
Museum i London. 

Efter de omfattande utgrävningarna som engelsmän och fransmän gjort 
på olika håll i Främre Orienten ville även tyskarna genomföra utgräv
ningar i stor skala. Med aktivt stöd från den tyske kejsaren Wilhelm Il 
(regerade från 1888 tills kejsardömet avskaffades 1918) genomförde 
Koldewey 1899-1917 på uppdrag av museerna i Berlin och det tyska 
orientsällskapet storstilade utgrävningar. Dessa innebar i princip heltids
arbete i Babylon året runt under 18 år. Utgrävningarna fortsatte några år 
under första världskriget men kom till ett abrupt slut då arkeologerna 
tvingades fly när allierade trupper närmade sig Babylon. Den för dåtiden 
moderna utgrävningen, med en osedvanlig akribi vad det gäller fyndre
gistreringen, gjorde Babylonutgrävningen skolbildande för andra utgräv
ningar i området. 

Tillstånd till den omfattande utgrävningen gavs av de turkiska myndig
heterna i Istanbul och man förutsåg en delning av fynden mellan Berlin och 
lstanbul. Genom första världskriget förändrades emellertid den politiska si
tuationen i och med att Irak först blir ett brittiskt protektorat och sedan en 
självständig stat. Detta leder till att den stora fynddelningen äger rum först 
1926 mellan museerna i Berlin och Bagdad. Med hjälp av den del av fyn
den som kom till Berlin genomförde man där en storstilad rekonstruktion i 
full skala av den viktigaste stadsporten, Ishtar-porten, och av stora delar av 
den processionsgata, som ledde fram till stadsporten (Fig. 3). Dessa bygg
nadsverk var prydda med en fasad i tegel, som var glaserat i olika färger 
och hade figurer i relief. Rekonstruktionerna var färdiga till invigningen av 
Pergamonmuseet i Berlin 1930, där de sedan dess (med undantag av krigs
åren 1939-1951) har kunnat beskådas. De ingår där i ett av de museums
komplex som hör till UNESCO:s världsarv. 

Mer begränsade utgrävningar för att reda ut en del av de viktigaste kvar
stående problemen utfördes av tyska arkeologiska institutet under åren 
1962-1972. Därvid genomfördes speciellt en noggrannare undersökning 
av tempeltornet. Några mindre italienska utgrävningar genomfördes 1987-
1989. Irakiska arkeologer har genomfört stora utgrävningar och omfat
tande rekonstruktioner från 1978 och ett flertal år framåt. Dessa rekon
struktioner, som bl.a. innefattar processionsgatan, Nebukadnessars södra 
palats och tre tempel präglar den bild som en nutida besökare får av staden 
(Fig. 4). År 2003 blev delar av Babylon en allierad militärbas, som seder
mera utrymdes. 

Under det dryga århundrade som gått sedan de tyska utgrävningarna på-
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Fig. 3. Rekonstruktion av processionsgatan och Ishtar-porten i Vorderasiatisches Museum 
Berlin. 

Fig. 4. Babylon med fullskalig rekonstruktion av Nebukadnessars södra palats och i bakgrun
den några tempel. Foto John Russel. 
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börjades har en mängd främst arkeologiska och arkitekturhistoriska arbe
ten om utgrävningarna i Babylon publicerats. Det omfattande inskriftsma
terialet har till allra största delen fortfarande förblivit opublicerat på grund 
av det gångna århundradets krig och politiska uppdelning. Under några år 
sedan Berlinmurens fall har jag kunnat gå igenom större delen av detta 
mycket omfattande material och har just avslutat en sammanställning av de 
mer än 5000 lertavlor med kilskriftstext från forntida arkiv och bibliotek, 
som Koldewey och hans medarbetare grävde ut i Babylon (Pedersen, Olof. 
2005. Archive und Bibliotheken in Babylon: Die Tontafeln der Grabung 
Robert Koldeweys 1899-1917). Projektet har främst finansierats av Veten
skapsrådet. Arbetet kommer att ligga till grund för ett internationellt forsk
ningsprojekt avsett att publicera detta viktiga material. En sammanfattning 
av de hittillsvarande resultaten följer här. 

STORSTADEN BABYLON I ÄLDRE TID: ARKIV OCH BIBLIOTEK 

Början av Babylons historia är till största delen okänd och inga tidiga ar
keologiska fynd har gjorts på grund av en hög modem grundvattennivå, 
som har förhindrat utgrävningar på lägre nivåer. Äldsta kända omnämnan
det av staden Babylon finns i en årsformel från den gammalakkadiske 
kungen Shar-kali-sharris regeringstid ca. 2200 f.Kr. Det är först efter 1800 
f.Kr. under Hammurabis styre som Babylon för första gången är känd som 
en internationellt viktig stad. Efter att under omkring 30 år ha regerat som 
en av flera lokala kungar 1 yckas han genom politiska allianser och militära 
erövringar skapa ett större sammanhållet rike, som kom att bestå under 
några av hans efterföljare. Sin kända lag, påträffad i flera exemplar, bl.a. 
inhuggen på en över 2 meter hög stele nu i Louvren, lät han utfärda efter att 
han gjort sina stora territoriella utvidgningar. 

Arkeologiskt är det hittills nämnda endast känt från utgrävningar på 
andra orter än Babylon. Den höga grundvattennivån tillät inte utgrävningar 
av dessa låga nivåer i Babylon. Vore det inte för att den nordväst om Ba
bylon belägna dammen vid Hindija, som fördelar vatten mellan olika 
Eufratarmar, var trasig några år under utgrävningarna med kraftigt sänkt 
grundvatten som resultat, skulle så gott som inget ha varit arkeologiskt 
känt från perioderna före ca. 900 f.Kr. i Babylon. Dammbrottet ledde till 
att det blev möjligt att under några år med hjälp av trencher gräva ut olika 
nivåer av ett bostadsområde i centrala Babylon (det s.k. Merkes-området) 
från den 900 år långa perioden 1800-900 f.Kr. Denna djupgrävning och de 
arkiv och bibliotek, som man träffade på där, beskrivs först, sedan kommer 
presentationen av den nybabyloniska perioden efter 900 f.Kr., som är be
tydligt mer omfattande utgrävd (Fig. 5). 
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Fig. 5. Schematisk stadsplan över Babylon enligt Robert Koldeweys utgrävningar. Fyndplat
serna för arkiv och bibliotek från gammalbabylonisk tid A 1- A 7, från medelbabylonisk tid 
Ml- MIO och från nybabylonisk tid Nl- N24 är markerade. 0. Pedersen (2005) Fig. 1, 23 och 
50 kombinerade. 

Gamma/babylonisk och kassitisk-medelbabylonisk period 

I trencher utgrävdes delar av ett bostadsområde i Merkes från 1800-900 
f.Kr. Det utgrävda omfattade delar av några olika kvarter, men inte ett enda 
av husen blev fullständigt utgrävt. Två huvudperioder med flera arkiv och 
bibliotek utgrävdes: dels från sen gammalbabylonisk period 1800-1600 
f.Kr., dels kassitisk-medelbabylonisk period 1350-1150 f.Kr. Underavdel
ningar finns inom dessa huvudperioder. Mellanliggande århundraden lik
som århundradena mellan den medel- och den nybabyloniska perioden har 
inte lämnat några spår av kilskriftstexter från arkiv eller bibliotek. 

Från sen gammalbabylonisk tid 1800-1600 f.Kr. påträffades 5 arkiv el-
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Fig. 6. Lertavla. Gammalbabyloniskt brev från Täb
wasäbfo till IlSu-näsir från arkiv och bibliotek (Al). 0. 
Pedersen (2005) Fig. 4. 

ler bibliotek i Merkes-området. Några exempel på dessa ges här. Ett större 
bostadshus tycks även ha fungerat som skola. Omkring 450 lertavlor, res
terna av ett arkiv kombinerat med bibliotek (Al), påträffades på golvet i 
det av en eldsvåda ödelagda huset. Den viktigaste personen i de mellan 
1749-1711 f.Kr. daterade texterna är Marduk-nä~ir med den sumeriska ti
teln ugula dumu.meS e.dub.ba.a "skolföreståndare". Arkivdelen av text
samlingen omfattar bl.a. 79 brev (Fig. 6) ofta riktade till eller från Marduk
nä~ir eller hans närstående, vidare 65 administrativa listor, 54 administra
tiva notiser, 43 kontrakt och 7 tabeller. Biblioteksdelen innehöll 156 tavlor 
med epos, hymner, liturgier, besvärjelser m.m. Därtill kommer 38 så kal
lade skoltexter med korta citat av olika litterära verk. Ett arkiv (A2) i ett 
annat av privathusen bestod av 240 lertavlor. De allra flesta tavlorna date
rades till 1616-1595 f.Kr. med bara några få äldre från 1812-1616 f.Kr. 
Husets, och förmodligen arkivets, ägare var Kuru, en tamkiirum "köpman" 
med ett flertal olika konstellationer av kompanjoner. Några är kapitalgi
vare andra uppdragsgivare vid investeringar främst i handelsresor. Den 
äldre gruppen texter gäller familjens förvärv av fast egendom, både egna 
köpedokument och tidigare förvärvsdokument som åtföljde köpen. 

Ett arkiv (A3) med 30 lertavlor påträffades i ytterligare ett privathus. 
Ägare var Ilfo-bani och hans far Abum-waqar. Förutom ett brev utgörs tex
terna av kontrakt om leverans av djur, kvitton på betald årlig hyra o. dyl. 

I de arkeologiska skikt, som dateras till sen kassitisk eller medelbabylonisk 
tid 1350-1150 f.Kr., påträffades 9 arkiv eller bibliotek i Merkes-området. 
Några exempel på arkiv ges här först från ett äldre skikt. Det äldsta arkivet 
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Fig. 7. Lerkruka (delvis fragmentarisk) med ett litet arkiv av kilskriftstexter (Ml). 0. Peder
sen (2005) Fig. 28. 

(Ml) i gruppen är även det minsta. Endast sju lertavlor påträffades försik
tigt inplacerade i en lerkruka, som stod i ett rum i ett privathus (Fig. 7). 
Texterna, som dateras till perioden 1324--1253, dokumenterar hur arkivets 
ägare, Esrfi-rabi, en siräsu "bryggare", köper några hus. Även dokumenten 
över några tidigare förvärv av samma fastigheter av tidigare ägare förvaras 
av den nuvarande ägaren. En man med namnet Kiribti-Marduk (ibland för
kortat till Kiribtu) är huvudpersonen i ett annat arkiv (M2) bestående av 39 
lertavlor från 1268-1245 f.Kr. Nästan alla texterna handlar om hur Kiribtu 
lånar ut eller administrerar spannmål, ibland i mycket stora kvantiteter. 
Tillsammans med texterna påträffades ett antal delvis mycket stora lerkärl, 
som kan ha använts för att lagra och mäta upp spannmål. 

Från ett yngre kassitiskt-medelbabyloniskt skikt finns även flera exem
pel på arkiv och bibliotek. Ett arkiv (M5) omfattade 34 lertavlor från perio
den 1183-1157. Huvudpersonen i texterna var Sin-uballit, en tamkäru 
"köpman". Tavlorna bestod av interna listor över firmans bokföring, kon
trakt med förpliktelser och i vissa fall stora investeringar i handelsresor. I 
texterna behandlas metaller (guld och koppar), olika slags textilier och 
spannmål. I ett större välmående privathus påträffades ett arkiv (M8) med 
100 lertavlor daterade 1206-1157 f.Kr. Huvudperson i texterna var Itti
Ezida-lummir och hans släktingar. Många av texterna var köpedokument 
av fast egendom (mark eller hus), andra var listor över produkter och pri-



14 Olof Pedersen 

Fig. 8. Lertavla. Medelbabylonisk omentext från bibliotek (M4). 0. Pedersen (2005) Fig. 34. 

ser, en liten grupp tavlor var kontrakt om spannmål och kvitton. Sex av 
tavlorna hade ingen skriven text. Fem av dessa var stora lertavlor med in
ristade figurer, ofta djur. En tavla var en kalender för alla dagar under ett år 

med 12 ritade figurer, som symboliserade var sin månad. 
Viktiga lertavlor från ett bibliotek (M4) påträffades undangömda mel

lan två golvnivåer i ett privathus. De 61 lertavlorna utgjorde resterna av 
ett bibliotek för några bäru "offerskådare". Omkring 35 av tavlorna, som 
är större än normalt, behandlar olika fall av omenskådning (Fig. 8). Tolv 
andra tavlor har (bara) bildliga illustrationer till olika omina av samma 
typer. Största gruppen av omina behandlar ominösa tolkningar av utseen
det hos tarmvindningarna och levern hos slaktade får. Andra texter be
handlar ominösa tecken hos gallblåsan, hjärta eller lungor. Enstaka texter 
behandlar bl.a. goda och dåliga dagar, och himlakroppars positioner. En 
mycket sällsynt text utgörs av recept för framställning av glas. I ett 
grannhus påträffades en samling (M6) av 154 lertavlor och ytterligare 
1000 fragment. Dessa texter härrör från skolundervisning, som troligen 
ägde rum i det hus de påträffades i. Texterna är så kallade skoltexter med 
korta teckenlistor, lexikaliska listor, gudalistor, räknetabeller (Fig. 9) el
ler några rader citat ur litterära och religiösa verk. Sex av tavlorna har in
ristade figurer. 
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Fig. 9. Lertavla. Medelbabylonisk skottavla från större sam
ling skoltexter (M6). Kort matematisk tabell. 0. Pedersen 
(2005) Fig. 40. 

Nybabylonisk och persisk-hellenistisk period 

Utgrävningarna i Babylon koncentrerades till stor del på perioderna efter 
900 f.Kr., speciellt den i vid betydelse s.k. nybabyloniska perioden 750-
150 f.Kr., främst under Nebukadnessar Il. Politiskt består perioden av slu
tet av det nyassyriska riket, det nybabyloniska eller kaldeiska riket, det per
sisk-akemenidiska riket och det efterföljande hellenistiska-seleukidiska ri
ket och början av det partiska riket. 

Utgrävningarna skedde på de flesta av de ruinhögar, som finns runt om i 
den inre staden och mer begränsat i den yttre staden. Även långa sträckor 
av stadsmuren runt den inre staden och delvis även omkring den yttre sta
den frilades. Här beskrivs några av de viktigaste utgrävningsplatserna 
inom Babylon och några av de arkiv eller bibliotek man påträffade där 
(Fig. 5). Fynden av kilskriftstavlor var omfattande men inte så stora som 
man hoppats, eftersom mycket tagits omhand under de brittiska utgräv
ningarna årtiondena före Koldeweys utgrävning. 

Nordvästra hörnet av den inre staden bär det moderna namnet Kasr. 
Detta var framförallt det viktigaste palatsområdet med det väl utgrävda 
södra palatset (Stidburg) och det norr därom belägna huvudpalatset 
(Hauptburg). Bägge palatsen byggdes i huvudsak av Nebukadnessar Il 
(604-562 f.Kr.). Den norra delen av processionsgatan och Ishtar-porten i 
stadsmuren låg i östra delen av Kasr. 

Det södra palatset (Fig. 4) hade en bottenvåning bestående av 600 rum 
grupperade runt 50 inre gårdar. I nordöstra hörnet av palatset nära Ishtar
porten frilade man en serie stora underjordiska valv. Ovanpå dessa speku
lerade utgrävaren att de hos klassiska författare (men aldrig i den inhemska 
litteraturen) omtalade hängande trädgårdarna kunde ha legat. I trapprum
met ner till valven påträffades 303 lertavlor, den enda större gruppen ler-
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tavlor i det i övrigt rätt välstädade palatset. Lertavlorna dateras 595-577 
f.Kr., förutom en enda några år senare text från 571 f.Kr. Detta är resterna 
av ett tidigare mycket större arkiv (NI) från Nebukadnessars tid, som 
handlade om leverans till palatset av spannmål (Fig. 10), dadlar, och se
samolja. Enligt texterna lagrades spannmålen i stora siloanläggningar på 
olika håll i staden, dadlarna fördelades på olika bryggare för framställning 
av dryckesvaror och oljan fördelades på en lång rad personer angivna med 
namn eller titel. Speciellt mottagarna av olja är intressanta. Här ingår 
många sändebud från länderna i Mindre Asien, Egypten, Persien, vidare 
prinsar från Filisteen och Jojakin, den enligt gamla testamentet (2 Kung. 
24) av Nebukadnessar i exil bortförde kungen av Juda. 

Det norr om södra palatset liggande huvudpalatset hade även byggts av 
Nebukadnessar, men de 1022 lertavlorna från byggnaden dateras nästan 
200 år senare, 459-400 f.Kr. med ett förstadium 596-476 f.Kr. Detta var 
ett arkiv (N6) tillhörigt Belsunu, som under det akemenidiska styret ver
kade som pz!Jät Bäbili "ståthållare i Babylonien" senare pz!Jät Eber Näri 
"ståthållare i Syrien (Transpotamien)". Hos Xenofon (Anabasis I.4.10, 
VII.8.25) är han omnämnd som Belesys, "guvernör över Syrien och Assy
rien". Hans far Bel-u~ursu och farfar AIJusunu bägge från den söder om 
Babylon belägna staden Borsippa, var även viktiga personer under arkivets 
äldre tid. Texterna i arkivet dokumenterar inte BelSunus officiella verk
samhet som ståthållare utan hans förvaltning av familjens stora jordegen
domar. Han arrenderade även stora jordegendomar tillhöriga den persiska 
överklassen. I sin tur arrenderade BelSunu ut alla kategorier egendom till 
andra som utförde den egentliga skötseln. Hela verksamheten leddes av 
några av BelSunus förtrogna medarbetare och fortsattes av dessa även se
dan Belfonu bytt ståthållarskapet över Babylonien mot Syrien. På en del av 
lertavlorna finns en med alfabetisk arameiska skriven sammanfattning av 
de med kilskrift skrivna dokumenten (Fig. 11 ). 

Bredvid Ishtar-porten, på motsatta sidan av processionsgatan jämfört 
med södra palatset låg ett tempel dedicerat åt gudinnan Ninmah. Delvis 
hade det redan tidigare under de engelska utgrävningarna tömts på innehål
let i rummen, så de tyska utgrävarna gick ner under golvnivån i några rum 
för att undersöka grunden. Intill grunden, flera meter under golvet fann 
man då i tre rum arkiv (N5) med sammanlagt ca. 125 tavlor från åren 601, 
600 och 569-561 f.Kr., som dokumenterar verksamheten hos de byggfir
mor som arbetade med templets konstruktion. Det är i huvudsak meddelan
den om vem som var arbetsledare, vilka arbetare som arbetat eller hållit 
upp, och typ av utfört arbete. 

I övriga delar som utgrävdes i Babylon påträffades stadsområden med tem
pel och bostadskvarter. I Merkes-området utgrävdes ett tempel åt gudinnan 
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Fig. 11 (ovan). Lertavla. Nybabylonisk kvitte
ring av större summa silver från persiske guver
nörens arkiv (N6) i huvudpalatset. Mottagaren 
av betalningen har bekräftat med ett avtryck av 
sitt sigill. Sammanfattning av kilskriftstexten 
med alfabetiskt skriven arameiska nedtill på tav
lan. 0. Pedersen (2005) Fig. 71. 

Fig. 10 (t.v.). Lertavla. Nybabylonisk förvalt
ningstext från arkiv i Nabukadnessars södra pa
lats (N 1). Leverans av stora mängder spannmål 
till siloanläggningar i centrala Babylon. 0. Pe
dersen (2005) Fig. 56. 

Ishtar. Här påträffades resterna av ett arkiv och bibliotek (N8) omfattande 
44 lertavlor. Bland de 22 tavlorna i biblioteksdelen finns flera systematiska 
beskrivningar av Babylon, listor över gudar och tempel, några myter och 
böner, och lexikaliska och grammatiska texter. 

Ibland bostadshusen i Merkes-kvarteren fanns flera med privata arkiv. I 
ett hus ägt av Marduk-suma-usur av familjen Sigfia påträffades resterna av 
ett arkiv (NIO) med 36 lertavlor. Dessa dateras 663-580 f.Kr. Flera av tav
lorna är dokument om köp av ofta stora jordegendomar. Den största köpe
summan angavs till 13 kg silver. En mycket liten biblioteksdel fanns även 
med bl.a. en kopia av prologen till den då mer än tusen år gamla Hammura
bis lag, en medicinsk text och några omentexter. I ett annat hus innehöll två 
lerkrukor ett arkiv (Nl 1) med totalt 49 lertavlor. Tavlorna dateras mellan 
662 och 628 f.Kr. med en äldre grupp 719-676 f.Kr. Huvudperson är Bel
usallim av familjen Ingallea, av barberarsläkten. De flesta tavlorna i hu
vuddelen av arkivet dokumenterar lån av silver som Bel-ufallim givit. De 
äldsta tavlorna handlar istället om tidigare familjemedlemmars köp av fast 
egendom. Flera av texterna föreligger i mer än ett exemplar, ibland förelig-
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Fig. 12. Lertavla. Nybabyloniskt äkten
skapskontrakt från privatarkiv (Nl2). 0. Pe
dersen (2005) Fig. 97. 

ger ett exemplar av en text i bägge lerkärlen. I ett bostadshus i närheten 
påträffades ett arkiv (Nl2) med 163 lertavlor daterade 514-484 f.Kr. 
Ägaren till arkivet var lddin-Nabfi av familjen Egibi. Även hustrun Isin
naitu och svärfadern, också han med namnet lddin-Nabfi, förekommer 
ofta i arkivet. Texterna behandlar lån som givits i silver eller någon gång 
i dadlar, vidare kvitteringar, bl.a. av årlig bostadshyra. Några dokument 
behandlar edsförpliktelse, två är äktenskapsfördrag (Fig. 12) och ett gäl
ler köp av en slav. Det sedan hundra år välkända så kallade Egibi-arkivet 
är ett mycket större arkiv, som påträffades i Babylon före de tyska ut
grävningarna. Det kommer från en något äldre period och berör en annan 
gren av samma familj. 

I området kallat ISin-Aswad, söder om Merkes, utgrävdes ett tempel åt 
guden Ninurta och delar av ett bostadsområde nordöst därom. I Ninurta
templet påträffades resterna av ett arkiv (Nl4) med 360 lertavlor, de 
flesta i tre rum i sydöstra hörnet. Nästan samtidigt med utgrävningen av 
templet köpte museet i Berlin på antikvitetsmarknaden i Paris 190 ytterli
gare lertavlor, som på grund av klara innehållsliga kriterier bör ha hört 
till samma arkiv men som troligen utgrävts omedelbart innan den tyska 
utgrävningen började. Trots att vi har att göra med ett tempel utgör tex
terna ett privatarkiv. De dateras 599- 504 f.Kr. Huvudpersonen i arkivet 
är Tabija, ibland förekommer även hans hustru Babu-8arrat, svärfadern 
lqISa och sonen Marduk-suma-ibni. Nära förbunden med familjens affä
rer är en man kallad Bultaja. De flesta texterna är dokument angående 
givna lån av silver, spannmål eller dadlar. Några är dokument, som berör 
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arrende, hyra, kvitteringar eller köp av fast egendom och i två fall av sla
var. Några få religiösa texter fanns även i templet. Bostadsområdet nord
öst om Ninurta-templet undersöktes med trencher. Tyvärr skedde detta 
under början av utgrävningen innan grävningstekniken utvecklats. Här
igenom kunde inte fastställas var gränserna gick mellan husen och inte 
heller hur många arkiv och bibliotek (Nl 5), som de 457 utgrävda lertav
lorna ska fördelas på. Klart är att i detta kvarter bodde personer, som i 
sina hem hade bibliotek med omfattande samlingar av olika litterära och 
religiösa texter. Tolkningarna av dessa blir en komplicerad uppgift för 
framtiden. 

I Amran-området i innerstadens sydvästra hörn hade brittiska utgräv
ningar redan före de tyska genomsökt de övre skikten och funnit tusentals 
lertavlor. Därför fann man bara begränsade rester, bl.a. i ett hus med res
terna av ett arkiv och bibliotek (Nl 9) med 60 lertavlor. Dessa dateras till 
537-145 f.Kr. under akemenidisk och hellenistisk tid och är den senast da
terade textsamlingen, som påträffades under de tyska utgrävningarna i Ba
bylon. De bevarade kilskriftstexterna utgörs dels av arkivtexter i form av 
lånedokument och äktenskapskontrakt, dels bibliotekstexter, främst astro
nomiska, religiösa, medicinska och lexikaliska texter. Under denna tid, 
som gradvis kom att karakteriseras av alfabetisk skrift på förgängligt skriv
material, skrev man ofta på arameiska, senare även på grekiska. På grund 
av skrivmaterialet är dessa texter inte bevarade. Endast samtida kilskrifts
texterna på lertavlor återstår. Det i Amran-området belägna Marduk-temp
let var Babylons viktigaste tempel. Eftersom det låg 20 m under markytan 
med senare byggnader över kunde bara en mycket liten del utgrävas och 
det resulterade i att bara några få lertavlor påträffades. Det kan finnas om
fattande arkiv eller bibliotek där för framtida utgrävningar om de inte un
der historiens lopp har städats bort. Med hänsyn till svårigheterna att göra 
utgrävningar i Marduk-templet är det knappast troligt att de stora mängder 
kilskriftstavlor på antikvitetsmarknaden år 1876, som uppgavs komma från 
templet, verkligen var funna där. Troligen kom istället de omfattande fynd 
av arkivtexter och astronomiska texter, som inledningsvis omnämndes, 
från andra byggnader i området. 

På detta sätt har det varit möjligt att placera runt 5000 lertavlor med kil
skriftstext i över 40 arkiv eller bibliotek, som påträffades på olika håll i 
Babylon under Koldeweys omfattande utgrävningar för runt hundra år 
sedan. Arkiven och biblioteken fanns både i privata bostadshus och i of
fentliga byggnader som palats och tempel. Offentlig ofta storskalig för
valtning hade stora arkiv i offentliga byggnader, medan privat affärs
verksamhet, privat ägande och privat ekonomisk förvaltning speglas i de 
arkiv, som förvarades hemma i privata bostadshus. Bibliotek med litte-
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rära och vetenskapliga verk var ofta privata och fanns i hemmen, men 
kunde även förekomma i offentliga byggnader. Det mycket omfattande 
materialet, som av moderna politiska skäl varit otillgängligt för de flesta 
forskare, kommer att kräva årtionden att studera och publicera. Ett inter
nationellt forskningsprojekt håller på att etableras för att genomföra 
denna omfattande uppgift. 
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SUMMARY 

The City of Babylon is not only a literary and artistic icon, but was at its time of 
prosperity the largest city <luring that time. The modem history of the ruin of Baby
lon, the cultural identity of Babylon, and the main excavations are surveyed. The 
large scale excavations of Robert Koldewey 1899-1917 uncovered not only large 
monumental buildings like the Ishtar gate and the processional way, but also more 
than 5000 clay tablets with cuneiform script dated to the period ca. 1750-150 BC. 
The tablets are the remains of more than 40 archives and libraries from both private 
and official buildings. Among the owners of libraries with literary and scientific 
contents are leamed professionals and leaders of private schools. Several private ar
chives document the economic, legal and personal activities of, e.g., business 
people and their families. Traces of archives for large-scale public administration 
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are also attested. The paper is a summary of the main results of a research project 
documented in more detail in 0. Pedersen. 2005. Archive und Bibliotheken in Baby
lon: Die Tontafeln der Grabung Robert Koldewey 1899-1917. An intemational re
search group working with the final publications and interpretations of the large 
and interesting material will use these preliminary results. 
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