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Inledning 

Bakgrund 

”Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion.” Versen är hämtad ur den 137:e 

psalmen i Psaltaren. En bild av den babyloniska fångenskapen och israeliternas längtan 

tillbaka till Jerusalem.  

Persien, nuvarande Iran, var en gång i tiden ett världsrike, det Persiska riket. Ett namn som 

många känner till är Kyros som är Perserrikets första kung. Han lät bl. a den israelitiska 

befolkningen
1
 lämna fångenskapen i Babylon och återvända till Juda. I Bibeln handlar flera 

böcker om dessa händelser; återvändandet och återuppbyggandet av templet med hjälp av 

medel från den persiske kungen. Det är detta som fångat mitt intresse. Så sent som i oktober 

2014 fanns en helsida i Svenska Dagbladet om just denna tidsperiod med kung Kyros den 

store och perserrikets politik i fokus. Artikeln var skriven av den svenska forskaren och 

docenten i iranska språk Ashk Dahlén. 

Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken syn några bibelböcker har på Perserriket. Att försöka 

se hur Perserriket och dess härskare framställs i Deutero-Jesaja, Haggaj och Esra och sätta det 

i samband med Kyros cylinder.  

Kyros har haft ett gott rykte som framstående statsman i det stora persiska riket. Hans 

cylinder skriver om att gudar ska återvända och att tempel ska återuppbyggas.   

 

Frågeställning   

Perserriket är en intressant tidsperiod. Genom århundraden har det varit en positiv syn på 

rikets härskare.  

Huvudfråga: Är den bild av Perserriket som framträder i bibelböckerna Deutero-Jesaja (kap. 

40-48), Haggaj och Esra (kap. 1-7) positivt färgad eller förskönande? 

Analysfrågor:  

1) Hur påverkades den israelitiska befolkningen av det som skedde från det att Kyros intog 

Babylon år 539 f.v.t. tills det att det andra templet stod klart år 515 f.v.t.? Det är nödvändigt 

                                                             
1
 Israeliter är benämningen på folket från de två rikena, Juda och Israel 
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att få ett sammanhang av vad som hände.  

2) Hur gick det till när Kyros grundade det Persiska riket? Här måste man se till perserrikets 

organisation, politik och religion för att få en bakgrundsbild.  

3) Hur framställs de persiska ledarna och riket i de utvalda bibeltexterna? Hade israeliterna 

anledning att skriva om de persiska ledarna i positiva ordalag?   

4) Vad säger Kyros cylinder om honom och riket?    

Bibeln och Kyros cylinder har olika syften. Denna uppsats skall se på dessa båda och vad de 

belyser. Bibeln i jämförelse med Kyros cylinder är också en viktig fråga för att få en så bra 

bild av den persiska politiken under framförallt 5-400 f.v.t.  

Metod    

För att besvara dessa frågor skall jag använda mig av en historisk-kritisk metod. Den vill 

rekonstruera den historiska situationen i bibeltexterna. Hur ser texten ut och vad har den för 

källa?
2
 Är texten fortlöpande eller förekommer redaktionella tillägg? Betydelsefullt för denna 

uppsats är frågan om den historiska meningen i den ursprungliga kontexten.
3
 Vad menade 

författaren med sin text? I vilket historiskt och kulturellt perspektiv skrevs texten? Detta 

perspektiv vill svara på frågor som under vilken tidsepok texten skrevs, vem den var ämnad 

för, hur livssituationen såg ut både för de skrivande och mottagarna. Här har 

sekundärlitteraturen d.v.s. bibelkommentarerna varit till stor hjälp.  

För att försöka rekonstruera den historiska situationen kommer jag att använda tre typer av 

källor, nämligen Bibeln, fragment från Kyros cylinder samt arkeologi. När det gäller Bibeln 

skall jag undersöka hur det persiska riket framställs i bibeltexterna i Jesaja kap 40-48, Esra 

kap 1-7 och Haggaj. I Esraboken nämns Kyros vid namn inte mindre än tretton gånger i de 

första sju kapitlen och i Jesaja 2 gånger. I Haggaj nämns bara Darius vid namn. Finns det i 

cylindern något som stärker eller motsäger Bibeln? Kan man hitta stora skillnader rent 

politiskt mellan Bibeln och cylindern? Finns det arkeologiska fynd som kan hjälpa till att 

stärka någon av bilderna eller ge en helt annan syn på dem?     

Forskningsläge 

                                                             
2 Law, David R. (2012). The Historical Critical Method, A Guide for the perplexed, London,  5 
3
 Law, 5 
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Ända sedan 1870-talet, då Kyros cylinder hittades har området väckt intresse. Många 

standardverk har skrivits om denna tidsepok i Perserrikets historia. Några exempel på dessa är 

Pierre Briants, Claus Westermann, Joseph Blenkinsopp, Geo Widengren, B.A. Levine och 

John Bright. Det finns även nutida forskare inom detta område. Så sent som juni 2013 kom 

forskaren R.J. van der Spek ut med artikeln Cyrus the Great, Exiles and Foreign Gods A 

Comparison of Assyrian and Persian Policies on Subject Nations. Han skriver om ryktet om 

Kyros tolerans gentemot andra länder, rent politiskt och religiöst. Många forskare har tidigare 

skrivit om Kyros ”nya politik”, som bestod av en ”anmärkningsvärd tolerans byggd på respekt 

för enskilda människor, etniska grupper, andra religioner och gamla riken”.
4
 Van der Spek 

försöker reda ut begreppen och visar forskarnas syn idag.  

Många tidskrifter som t ex The Journal of Hebrew Scriptures har flera artiklar som berör 

uppsatsämnet. De är skrivna av olika forskare de senaste tio åren. Även vid Uppsala 

Universitet förekommer forskning och djupare förståelse för denna tidsperiod.
5
 Det är och 

kommer troligtvis att fortsätta vara ett intresseväckande område att forska och skriva om.  

Även populärvetenskapliga publikationer finns.  

 

Källmaterial  

En viktig källa till arbetet är Bibeln med utvalda Bibelböcker. I första hand har HB
6
 använts 

och översättningen Bibel 2000. När Bibeln används som historisk källa är det viktigt att läsa 

med kritiska ögon. Många dateringar är osäkra och det är svårt att fastställa när böckerna är 

skrivna. När Gamla testamentet började skrivas ned var inte tanken att berätta vad som hänt 

eller vad det betydde utan det viktigaste var att israeliterna skulle förstå sin identitet och sitt 

ursprung. De författare och redaktörer som har sammanställt Bibeln har tagit sig friheter
7
 som 

t.ex. att fylla i luckor och försöka skapa ett sammanhang i berättelsen. Dessa saker har gjort 

det svårt för forskare att rekonstruera vad som har hänt eller vad som inte har hänt. Eftersom 

Gamla testamentet är skrivet av israeliter för sitt eget folk kan mycket ha förskönats och 

många siffror kan vara överdrivna. För att få en bra bild av det Bibeln skriver om, får man 

                                                             
4
 van der Spek R.J. (2013). Cyrus the Great, Exiles and Foreign Gods. A Comparison of Assyrian and Persian 

Policies on Subject Nations, ” i Studies in Ancient Oriental Civilization nummer 68 233-264, 233 
5 I samtal med Mikael Larsson har det framgått att doktorand Karin Tillberg skriver en avhandling som 
behandlar denna tidsepok 
6 Hebreiska Bibeln  
7 Oredsson, Dag (2009). ”Bakgrunden” i Gud och det utvalda folket, (red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), 
Stockholm, Verbum Förlag, 48 
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använda sig av historiska böcker och arkeologiska utgrävningar samt kommentarer till de 

olika bibliska texterna. I många av Bibelns böcker finns Persiens kungar omnämnda. De 

persiska kungarna nämns i dessa böcker: Andra Krönikeboken, Jesaja, Haggaj, Sakarja, 

Malaki, Esra, Nehemja, Ester och Daniel. Av största intresse för denna uppsats är följande 

böcker, Jesaja, Esra och Nehemja, Haggaj och Sakarja. 

 

Jesajaboken beskrivs ofta som ett bibliotek av texter som har vuxit fram och omarbetats 

mellan 700–400 f.v.t.
8
 Jesajaboken består av tre delar och för denna uppsats är del två mest 

intressant, vilket är Jesajaboken kapitel 40 till 55. Jesajaboken slutredigerades efter den 

babyloniska exilen. Det är omöjligt att datera utsagorna i Jesajaboken då många av dem 

saknar hänvisning till speciella historiska händelser. Boken är inte ordnad kronologisk utan 

mer tematiskt. Jesajabokens andra del är daterad till tiden för den Babyloniska fångenskapen 

(500-talet) Jesajabokens 41:a kapitel handlar om Kyros.  Den andra Jesaja (Deutero-Jesaja) 

skriver att Babylons dagar är räknade. Ett nytt rike med en kung i spetsen är inte långt borta. 

Denne kung var en man vid namn Kyros och det land eller blivande imperium han var kung i 

hette Persien. Här var det en stor befriare som skulle komma och utplåna det Babyloniska 

imperiet. I Jesajabokens kap 45 och 46 kallas befriaren Kyros för den ”Smorde”.  

 

Esra har en blandad genre där det finns listor, brev, böner och skrivelser. Dessa har sedan 

fogats samman till en helhet, Esraboken. Esraboken är ett ideologiskt verk med många inslag 

av historia. I boken står historien i ideologins tjänst.
9
 Esra har tillkommit troligtvis i etapper 

på sent 400-tal. Bakgrunden till Esra är brokig då materialet har kommit från olika håll. En 

del av Esraboken är skriven på arameiska. Esraboken behandlar tiden närmast efter den 

babyloniska fångenskapen. Den berättar om när folket kom åter från Babylon och när och hur 

Jerusalem byggdes upp. Det finns hos Esra en mängd olika siffror om antal människor som 

återvände och även ett avsnitt om hur många kärl som återfördes. Alla siffror skall man ta 

med en nypa salt, då det är omöjligt att säga exakt hur många det var som återvände eller hur 

många kärl man fick med sig. I Esraboken nämns kung Kyros hela 13 gånger vilket betyder 

att boken behandlar den persiska politiken på något sätt.  I Esra kap 4:6–23 finns det en 

                                                             
8 Scheuer, Blaẑenka (2009). ”Böckerna” i Gud och det utvalda folket, (red. LarsOve Eriksson och Åke Viberg), 
Stockholm, Verbum Förlag, 142 
9 Eriksson, LarsOlov (2009). ”Böckerna” i Gud och det utvalda folket, (red. LarsOve Eriksson och Åke Viberg), 
Stockholm, Verbum Förlag, 119 
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problematik om olika kungar, Xerxes och Artaxerxes. Dessa hör inte hemma i denna tid 

eftersom dessa kungar regerade långt senare, alltså en infogad del.  

Nehemjaboken påminner om Esraboken rent stilmässigt och ses också som ett ideologiskt 

verk precis som Esra. Nehemja betraktas tillsammans med Esra i den judiska traditionen som 

ett verk. Nehemjas självbiografiska del är mer omfattande än Esra.
10

 Nehemja är en skildring 

av återuppbyggandet av templet och landet. Om Esra hade hand om det religiösa arbetet hade 

Nehemja hand om det politiska och sociala. Det råder eller rådde alltså inte någon motsättning 

mellan Esra och Nehemja. Esra och Nehemja tros vara skrivna i kronologisk ordning, men 

själva berättelsen är ojämn och har stora luckor. Många berättelser är kronologiskt 

felplacerade, därför har det historiska värdet ifrågasatts. Det finns svårigheter med att använda 

materialet eftersom det kommer från olika källor som var och en har sin egen tolkning av 

händelserna.
11

  

Haggaj är en kort bok och handlar om ett ämne, nämligen tempelbygget i Jerusalem efter 

hemkomsten från Babylonien. Profeten Haggaj kritiserar folket för att de inte har byggt upp 

templet. Han förmår Serubbabel och översteprästen Josua samt allt folk att börja 

återuppbyggandet. Boken slutar med att Serubbabel får löftet om att bli Guds utvalde 

representant. Bokens utsagor är noga daterade, nämligen tre månader under perserkungen 

Darius andra regeringsår, vilket är 520. Det förekommer enstaka avskrivningar från äldre 

böcker. Haggaj använder nästan ordagrant ord från Amos 4:9 i 2:18. Det kan vara ett 

redaktionellt tillägg.
12

 Sakarjas förkunnelse är inte lika mycket inriktad på tempelbygget utan 

bokens kärna är visionsberättelserna. Likt Haggaj finns det hos Sakarja även noga dateringar. 

Sakarja var aktivare under en längre period än vad Haggaj var. Därför sträcker sig boken över 

samma persiska kung, Darius, från hans andra till hans fjärde regeringsår. 

Detta är viktiga böcker som är samlade i den kristna Bibelns gamla testamente, som är den 

hebreiska bibeln. De böcker som refereras till och används mest är Jesaja, Esraboken och 

Haggaj, då de är goda representanter för denna tid som uppsatsen handlar om.  

Det finns även andra viktiga dokument från denna tidsepok. Kyros cylinder är som nämnts ett 

välkänt dokument som hittades redan 1879 och härstammar från denna tid 500- tal f.v.t. Den 

förvaras idag på British Museum. Cylinderns text kan sammanfattas på följande sätt: 

                                                             
10 Eriksson, 120 
11 Levine, Lee I. (2002). Jerusalem Portrait of the City in the Second Temple Period (538 B.C.E. – 70 C.E.), 
Philadelphia, 7 
12 Petersen David L. (1984). Haggaj and Zechariah 1-8, The Westminster Press, Philadelphia, 92 
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Cylinderns budskap är att återinföra normala eller korrekta förhållanden i riket och att 

återuppbygga religiösa kulter. Texten vill understryka Kyros fromma handling.  

Den var inristad i babylonisk kilskrift på order av den persiske kungen Kyros den store, efter 

att han hade gått in i Babylon år 539 f.v.t.  

 (För att se cylindern se bilaga 1) 

Eftersom det handlar om Babylonien kastar det inget ljus över frågan om israeliternas 

återvändande.
13

 Anledningen till varför den är så viktig är att den kommer från den persiska 

sidan och är således vinklad utifrån persernas verksamhet i Babylon.  

Kanske kan cylindern ge viktig information om vad som skedde under denna tid och kanske 

kan det finnas vissa samband eller likheter mellan Kyros cylinder och Bibeln.  

Vidare skall också nämnas sekundärliteratur då detta är en historisk uppsats. Bland de främsta 

finns J. Blenkinsopp, C. Westermann, F. Carlson Holmgren, J. Goldingay & D. Payne, D.L. 

Petersen, R. Manson, T. Meadowcroft och L.W. Batten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Kuhrt, Amélie (1983). The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy, 87 
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Huvuddel 

14
 

Det persiska riket sträckte sig från gränsen mellan Indien och nuvarande Pakistan till norra 

Afrika dvs. staden Benghazi i Libyen och Makedonien. Gränsen i norr var vid Aralsjön, dvs. 

dagens Uzbekistan, genom Kaspiska havet, Armenien och Svarta havet. Rikets gränser gick 

längs Omanviken och Persiska vikens norra kust. Längst söderut var gränsen i trakterna kring 

den egyptiska staden Asyut. 

Israeliterna/Babyloniska fångenskapen 

Israeliterna befann sig i fångenskap i Babylon sedan också sydriket fallit. De hade inte längre 

något eget land eftersom babylonierna hade intagit det. Babylonierna brände det heliga 

templet och stora delar av Jerusalem förstördes. Folket tvångsförflyttades till Babylon. De 

som fördes bort tillhörde de finare familjerna, det vill säga de som var mer välbeställda rent 

socialt och ekonomiskt. Större delen av den israelitiska befolkningen blev kvar i Juda. En 

skara av israeliterna flydde till närliggande länder bl.a. Egypten. De i Babylon satt inte 

fängslade utan kunde röra sig fritt i staden.  De kunde leva i relativ frihet och bruka jorden på 

olika platser runt om i landet.
15

 De tilläts att utöva sin religion. Det var här som israeliterna 

började skriva ned sina religiösa traditioner. Eftersom de inte längre hade tillgång till något 

tempel så kom deras religion att förändras. Innan templets fall hade templets offerkult varit 

                                                             
14 http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/notes/persia.html 2013-08-16 11:27 
15

 Oredsson, 61 
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det mest centrala, men när templet inte fanns började flera böcker att sammanställas för att 

minska assimilering vid en eventuell återkomst och återuppbyggnad av templet.
16

 Under 

denna tid var den andra Jesaja verksam och berättade om att det skall komma en räddare som 

var sänd av Gud. En som skulle rädda dem och han såg även att det förstörda templet skulle 

fyllas med helighet.  

Återvändandet 

De flesta forskare är överens om att den siffra som finns i Bibeln över deporterade är en 

överdrift och att antalet återvändande också är en överdrift. Det var de högre stånden eller de 

socialt högtstående som deporterades. Andra Kungaboken 24:14 skriver att det var människor 

som stannade kvar när andra deporterades. "Men av de fattigaste i landet lämnade han kvar 

några som skulle bruka vingårdar och åkrar".
17

  

Kyros seger och återuppbyggandet av tempel i Babylon finns omnämnt i cylindern, liksom att 

också gudabilder och kultföremål skulle återbördas till sitt ursprung.
18

 I Esraboken står det 

dekret som Kyros skrev angående israeliternas situation. Detta tycks de ledande i Persien ha 

tagit fasta på eftersom folket från Juda nu återvände till Jerusalem och Juda. Många valde att 

stanna kvar i Babylonien eftersom de hade etablerat sig där. Ett exempel på en som inte 

återvände i första omgångarna är Esra och hans familj. Rainer Albertz säger att det inte finns 

några bevis på att israeliterna verkligen återvände 539 utan han menar att det mesta pekar mot 

att återvändandet skedde under Darius regeringstid som började 522.
19

 Matthews menar att 

man vann lojalitet genom att tillåta folket att återvända. Det kan ses i två viktiga steg. Det ena 

är att den oroliga gränsen mot Egypten kunde lugnas eftersom Persien nu hade ett lojalt folk 

på den ena sidan. Det andra är att lugn vid gränsen möjliggjorde byggandet av ett försvar för 

att så småningom kunna erövra även Egypten som var Kyros mål.
20

  

Ledarna i Persien tillät folket i Juda att använda fonder och andra medel som omnämns i 

Kyros skrift.
21

 Helt enkelt gick det inte, eftersom det fanns människor kvar i Juda som aldrig 

deporterats. Dessa gillade inte att de återvändande fick hjälpmedel från den persiska kungen 

för att kunna bygga ett nytt tempel och konflikt uppstår.  

                                                             
16

 Oredsson, 61 
17 Svenska Bibelsällskapet (2001). Bibel 2000, Verbum förlag Stockholm, 435. 
18 Cylindern del 25 och framåt 
19 Albertz, Rainer (2003). “Darius in place of Cyrus: The First Edition of Deutero-Isaiah in 521 BCE” i Journal for 
the Study of the Old Testament, Volym 27, nummer 3, 374 
20 Matthews, Victor H. (12002). A Brief History of Ancient Israel, 113 
21

 Matthews, 114 
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Denna konflikt blir svårare eftersom de som återvände till Jerusalem ansåg att de som var 

kvar i landet var orena och inte hade den rätta tron. De som återvände, de hade den rätta tron 

och det var de som hade fått i uppgift att bygga det nya templet. I både Esra och Haggaj 

beskrivs de kvarvarande som att de hade en felaktig uppfattning om tron och att de hade satt 

sig själva i fördärv då de beblandat sig med andra folkslag. Det är inte konstigt att problem 

uppstod. Vissa forskare menar också att de som var kvar hade övertagit de deporterades 

egendomar och gjort dem till sina egna. De återvändande kom till Jerusalem och många ville 

ha tillbaka det som deras förfäder en gång hade och framförallt någonstans att bo. Detta ger 

ytterligare tändvätska till den redan uppblossade konflikten och gör den ännu svårare.  

Många forskare beskriver Kyros som en härskare som hade en liberal religionspolitik. En 

politik som anknöt till de olika religionerna som fanns i riket och banade på så vis en väg 

framför sig genom att inte tvinga någon att byta religion. Med denna liberala politik blev det 

så att riket inte heller tog bort de lokala härskarnas titlar, utan att de fick ha kvar sina titlar och 

detta skedde med prästerskapets godkännande.
22

 Detta gjorde att människorna i de olika 

satrapierna kände sig trygga då de visste hur styret fungerade. 

Även Levine skriver att de besegrade folken återfick sina nationella och religiösa identiteter 

och att detta underlättade för återvändandet.
 23

 Bibeln motsäger sig inte detta och inte heller 

cylindern. Detta låter även logiskt med tanke på vad de persiska ledarna var intresserade av, 

nämligen att erövra landområden för att få ett världsrike och att människorna i landet inte 

gjorde uppror utan var lojala mot de högsta ledarna i landet nämligen kungen och hans 

närmsta män. 

Historia – Kyros och Perserrikets uppkomst 

Det finns en Legend om perserrikets uppkomst berättad av den grekiske historikern 

Herodotos. Den Mediska kungen Astyages, som levde i västra Iran, hade en dröm. Drömmen 

bestod av att hans dotter urinerade en gyllne ström som sedan sprutade ut över hela hans rike. 

De medinianska prästerna som även var kungens vise män fick i uppdrag att tyda hans dröm. 

Astyages blev rädd eftersom de vise männen tolkade hans dröm som att hans framtida 

barnbarn skulle hota hans position och hans styre. Detta ledde till att han gifte bort sin dotter 

                                                             
22 Fried, Lisbeth S (2002). "Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 45:1" i The Harward 
Theological Review, Cambridge University Press, 384 
23

 Levine, 4 
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med en svag och inte så hotfull granne i öster, nämligen kungen av Anshan. De fick en son 

som vi känner som Kyros den store. 

Kungen av Medien fick ännu en dröm: en vinranka växte fram mellan hans dotters 

fruktsamma lår till dess att rankan överskuggade honom.
24

 Nu beordrade kungen sin 

befälhavare Harpagus att han skulle dräpa den lille Kyros, men han fann inte Kyros då denne 

var gömd hos en fåraherde. Kung Astyages blev arg över att Kyros inte var död, istället lät 

han döda Harpagus son och tillaga honom för att sedan servera Harpagus sin tillagade son. 

Denna måltid som Harpagus blev bjuden på skulle han aldrig förlåta eller glömma. När Kyros 

far dog omkring 559f.v.t
25

 återvände han och tog makten i sitt rike, Persien.  Kyros lyckades 

att besegra sin morfar Astyages med god hjälp av Astyages befälhavare Harpagus och 

förenade på så sätt Medien och Persien. 

Men detta är som sagt en legend som vill visa Kyros storhet.  

   Den svenske historikern Martin Nilsson beskriver Perserrikets tillkomst i Forntidens 

historia. Makten övergick som nämnts från mederna till perserna. Mederna hade en ärad 

ställning närmast efter perserna, perserna utplånade inte detta folkslag. Medernas fiender blev 

också persernas fiender, i första hand framförallt lyderna.
26

 Den lydiske kungen Kroisos eller 

Krösus som han också kallas, trodde att denna förändring hos mederna var till hans fördel, 

vilket gjorde att han gick ut i strid mot perserna. Kung Kroisos trodde att det skulle vara ett 

lätt byte, men det skulle visa sig att han hade fel. När hans armé gick över floden Halys tog 

perserna till offensiven direkt enligt order från kung Kyros.  De slog den lydiska kungen och 

följde tätt efter dem och intog deras huvudstad Sardes och tog så över det lydiska riket, detta 

tros ha skett omkring 546 f.v.t.
27

 Ett par år senare, 539 intog Kyros och perserna Babylon. 

Eftersom Babylon var en viktig stad blev Persien ett världsrike. Kyros vände sig mot Egypten 

men det var hans son Kambyses som erövrade Egypten år 525 f.v.t. 

När Kyros dog 529 f.v.t begravdes han i Pasargede inte långt från Anshan som han kom 

ifrån. Hans gravmonument vittnar om hans storhet där det fortfarande finns kvar bland 

ruinerna av den forna palatsstaden
28

 som idag är ett välkänt turistmål i Iran. Det sägs att det 

funnits en stentavla vid hans grav och denna tavla skulle ha haft denna inskription: ”O 

människa, vem du än är och varifrån du än kommer – ty du skall komma vet jag: jag är Kyros, 

                                                             
24 Montefiore, Simon Sebag (2011). Jerusalem Biografin, Stockholm, Norstedts, 88 
25 Montefiore, 88 
26 Nilsson, Martin P:N (1966). Forntidens historia, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 97 
27 Nilsson, 97 
28

 Dahlén, 24 



 

 
14 

som förvärvade herraväldet åt perserna, kung av Asien. Missunna mig inte denna lilla bit jord 

som omhöljer min kropp”.
29

 

De kungar som efterträdde Kyros var: 

    Kambyses II (529-522) 

Darius I (522-485) 

Xerxes I (485-465) 

Artaxerxes I (464-424) 

Organisation i det Persiska riket 

Det Persiska riket var oerhört stort därför delades landet in i ca 20 satrapier.
30

 De stora 

avstånden i riket gjorde att varje satrapi var mycket självständig och satrapen fick leda 

förvaltningen så gott den kunde. Ofta utsågs satraper från den lokala församlingen.
31

 Detta för 

att lokalbefolkningen kunde känna sig lugn och på det viset minskade också risken för uppror 

i den satrapin. Men över finansförvaltningen och den militära förvaltningen hade de ingen 

kontroll, då den leddes av män som utsågs och lydde direkt under den persiska kungen. 

Kungen i sin tur skickade ständigt runt inspektörer
32

 för att kontrollera att allt gick rätt till och 

dessa framförde till kungen vad de iakttagit. Därför byggdes vägar och postvägen ut, så att 

buden till kungen skulle komma fram fort och säkert. Det underlättade för trupper att förflytta 

sig till platser där uppror uppstått. Detta hjälpte vanliga människor att flytta till olika platser 

inom riket. På så sätt fick infrastrukturen i riket ett rejält uppsving.  

Säkra vägar samt lokala ledare, som var godkända av Persiens ledare, i rikets olika delar 

bidrog till rikets stabilitet.
33

 Ledarna var deras eget folk, ett faktum som lugnade människorna 

i de olika satrapierna. Organisationen betydde mycket för freden i riket. Den var av betydelse 

för folket och minst lika viktig för makten. Då det var lokala ledare som tillsattes av den 

persiska regeringen kunde befolkningen i varje satrapi känna sig trygg. Detta ledde också till 

att själva förändringen i varje satrapi inte blev allt för stor, och att människorna inte heller 

tvingades att byta religion eller tronsintriktning när de nya härskarna tog över. Istället fortsatte 

det mesta som vanligt och människornas inflytande kvarstod till viss del.  

                                                             
29 Dahlén, 24 
30 Satrap = fornpersisk provinsguvernör, ståthållare.  
31 Levine, 34 
32 Nilsson, 98 
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Det forna kungariket Juda tillhörde den femte satrapin. Den bestod av Syrien, Palestina, 

Fenicien och Cypern.
34

 Rent ekonomiskt blev livet stabilt genom att Darius slog ett guldmynt 

som var deras betalmedel och detta mynt fungerade även utanför perserriket.
35

 Trots att 

Darius förde krig, rådde fred i stora delar Perserriket under ca ett århundrade. 

När Darius tillträdda förekom stora konflikter och uppror präglade delar av riket. Också i 

Juda var oron stor. Satrapierna var för stora och Darius inledde en omorganisation av riket 

och satrapierna. Det största med Darius reform av satrapierna var att de tidigare lokala ledarna 

vid vissa satrapier ersattes av persiska ledare. Kyros var det första kungen i riket, den som 

lade grunden för riket. Hans son Kambyses tog över men dog 522 och rikets nya kung hette 

Darius. Det var alltså Darius som organiserade landet på nytt och införde så att kungen hade 

mer inflytande i de tidigare relativt fria satrapierna.  

 

Kyros cylinder 

Kyros cylinder är välkänd och omtalad. Det var vanligt att man murade in en grundsten när 

man byggde tempel, försvarsmurar eller andra viktiga byggnader.
36

   

I stora drag handlar cylindern om guden Marduks val av Kyros till kung eftersom 

människorna har låtit de religiösa sederna förfalla under åren. Marduk gav order till Kyros att 

inta Babylon vilket han gjorde. Här gör cylindern en vändning, nu talar Kyros med egna ord 

(från vers 20) och detta ända fram till sista versen i cylinder. Han talar om hur han säkrar 

Babylon och hur stor han är som kung. Cylindern beskriver hur helgedomar har blivit väldigt 

raserade, att gudarna skall återvända till dessa helgedomar och att människorna föras tillbaka i 

säkerhet, ”Jag samlade ihop deras folk (gudarnas) och förde dem tillbaka till deras 

bosättningar”.
37 

   

Cylindern påträffades 1879 av arkeologen Hormuzd Rassam. Texten är skriven med kilskrift 

på en cylinder av bränd lera. Språket är akkadiska. Språket var dåtidens engelska, det var det 

språk man skrev på för att människor skulle kunna läsa den och förstå. Det är allmänt känt att 

akkadiska var antikens informations språk. 

                                                             
34 Levine, 31 
35 Levine, 39 
36 van der Spek, 233 och Kuhrt, 88 
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Precis som forskaren van der Spek skriver, är cylindern del av persisk propaganda, men att 

den också kan ha en viss kärna av sanning, ”may well have had a kernel of truth”.
38

  

 

Det finns likheter med vad som står i Bibeln, i Jesaja väljer Herren Kyros, i cylinder väljer 

Marduk Kyros. Det finns två källor som har liknande tillvägagångs sätt och det gemensamma 

är att båda har med Kyros. Många är överens om att cylinderns främsta syfte var att legitimera 

Kyros som regent.
39

  Vissa forskare framför allt van der Spek och Kuhrt, har ifrågasatt 

cylinderns trovärdighet pga. att den enbart handlar om Babylon. Men eftersom det var i 

Babylon han hade sitt intåg är den skriven med fokus på Babylon. Det var en vanlig 

erövringspolitik som många av historiens härskare tycks ha använt för att skapa ett gott 

förhållande till befolkningen. Det är därför inte konstigt att cylindern har fokus enbart på 

Babylon, eftersom det var där som den ”nya” befolkningen fanns som Kyros måste få lojal. 

Van der Spek menar också att det var ett sätt att framställa hans föregångare som sämre 

härskare.
40

 Det är inte heller konstigt att man tar med så många gudar som möjligt i cylindern. 

Det var ett sätt att komma nära människorna, få dem engagerade.  

 

Van der Spek nämner att det har hittats liknande meningar som cylindern från Sargon och 

Esarhaddon och detta pekar på att det kan finnas eller har funnits flera inskriptioner från olika 

delar av landet.
41

 Det som man kan läsa om i Esraboken skulle kunna vara från en inskription 

där Kyros gjorde såsom han gjorde i Babylon, ställde sig in hos människorna för att få med 

sig dem på sin sida.  

 

                                                             
38 van der Spek, 250 
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Analys 

Analys av Kyros cylinder 

Grekerna var fascinerade över de framgångar perserna hade militärt och de beundrade 

begåvningen som Kyros hade som statsman.  

Kyros har av tradition fått goda omdömen som regent: Herodotos, Xenophon, judisk 

tradition.
42

 

Historikern Herodotos (484-425) har i sin historiebok skrivit om persernas historia. Han 

skriver utförligt om Kyros liv. Från legenden om hans födelse ända till slutet.  

En grekisk historiker vid namn Xenofon hyllar Kyros som en hänsynsfull och imponerande 

härskare, Xenofon menar att Kyros var en vidsynt idealhärskare.
43

  

Kyros har genom åren haft ett gott rykte om tolerans och religionsfrihet. En politik som har 

sagts stå i kontrast mot den assyriska.
44

 

Ett viktigt dokument om den persiska politiken är cylindern. Den var tänkt att läggas i 

grunden till ett tempel i Babylon. Den är ett exempel på gammal mesopotamisk kunglig 

tradition: att lägga en sten i grunden för att rättfärdiga kungens handlingar inför gudar och 

efterkommande.
45

  

Kyros popularitet grundar sig i cylindern, som beskriver hur han valdes av guden Marduk, 

erövrade Babylon, restaurerade kulter och lät deporterade återvända. Detta har gjort att Kyros 

ses som en av världens största befriare och humanist. En syn som står sig än idag. 

Cylindern har kallats den första deklarationen om mänskliga rättigheter. Skriften ”Förena 

folken i ett rike” skänktes till FN:s generalsekreterare 1971 av shahen av Iran. Då firades den 

persiska monarkins 2500 års jubileum. Den finns idag översatt till FN:s officiella språk. 

Forskarna van der Spek och Kuhrt har ställt sig frågorna om det är korrekt att använda och 

tolka cylindern så. Och om Kyros kan ses som förebild i religiös tolerans.  

                                                             
42 Kuhrt, 83 
43 Ibid 
44 van der Spek, 233 
45
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Van der Spek vill placera Kyros i Mellersta Österns historiska kontext. Han jämför den 

persiska politiken med babylonisk och assyrisk. Han vill visa att de har likheter. Den persiska 

politiken speglar en politik som var vanlig i det området då.
46

 

Babyloniska dokument prisar Kyros som återupprättat kulten av Marduk. Cylindern talar 

samma språk och skriver också att Marduk valde Kyros till härskare. Cylindern fokuserar på 

en begränsad grupp städer, som Persien hade speciellt intresse i. Cylindern talar alltså inte om 

alla gudar eller att alla folkslag skulle återvända.
47

    

Kyros återupprättade Marduk som högste gud och kulten av honom.  Gudabilderna återfördes 

till ursprungsplatserna, tempel byggdes upp och "deras folk" fick återvända. När ett speciellt 

tempel restaurerades så relaterades härskaren till den guden. Det var ett vanligt sätt att visa sig 

som legitim härskare.
48

 Lokala traditioner och procedurer togs upp som standardiserade delar 

av Kyros och Kambyses erövringspolitik. Genom att restaurera tempel och byggnader och 

återställa invånarnas rättigheter vann Kyros folkets gillande.
49

  

Den assyriska politiken har beskrivits negativt. Våldshandlingar, förstörda städer och tempel, 

bortförande av gudabilder, tortyr och deportationer skedde på uppdrag av guden Assur.
50

  

Spek menar att assyrisk religionspolitik inte var unik utan lik den som var vanlig i andra 

riken.
51

 

Religiös intolerans var ovanlig. En konsekvens av polyteismen var ett accepterande av andra 

gudar och t.o.m. identifikation med den nye guden som fördes in i panteon. Kungen handlade 

på gudens uppdrag. Kungarna tog gudarnas existens på allvar.
52

 Vilket man kan se i både 

Jesaja och i cylindern. Främmande kulter kunde tryckas ned om de betraktades som fientliga 

till de styrande. Komplikationer uppstod när det handlade om monoteistisk religion. Eller när 

religionen stod bakom oroligheter.
53
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Assyrien och Babylonien hade nära band. Båda länderna hade samma panteon och lika språk. 

Assyriska kungar erkände och ärade de babyloniska gudarna.
54

 Marduks position liknar 

Assurs. Sargon kan jämföras med Kyros. Han upptog babyloniska lokala traditioner, ärade 

babyloniska gudar, deltog i nyårsfirandet, gav privilegier till babylonierna, återbördade guda 

statyer.
55

 

Genom att ”samla” så många gudar som möjligt kunde en hotad kung få gudarnas hjälp eller 

få gudomlig makt att försvara sig. Vidare kunde gudar flyttas till städer som var lättare att 

försvara.
56

 Kyros tillät Sumers och Akkads gudar att återvända. Han gör detta som en 

handling av medlidande och för att blidka gudens vrede.
57

 Kyros såg till att följa samma ritual 

som tidigare kungar.  

Van der Spek försöker förstå Kyros attityd mot Babylonien och deras gudar, men också till 

andra gudar och nationer.
58

 Det finns flera orsaker till Kyros politik.  Kungarna själva trodde 

att det fanns religiösa orsaker till deras politik. Religiös tro och rädsla var en verklig del av 

mänskligt liv och även hos kungen.  För varje viktigt beslut måste gudens vilja utforskas. I en 

polyteistisk värld kan alla gudar – även de från främmande nationer - ge välgång/ lycka eller 

olycka/elände. Genom att bygga ett tempel till en främmande gud och få människor att  be för 

kungen, kunde guden återgälda ynnesten.
59

  

Religionen påverkade alltså den kungliga politiken. Att bryta en överenskommelse kunde 

väcka gudens vrede.
60

 Kyros följer en mycket gammal tradition i sin politik gentemot 

Babylon. Som det beskrivs i cylindern.
61

 

Även om Kyros cylinder är del av persisk propaganda, kan den ha en kärna av sanning, menar 

van der Spek.
62

 Cylinderns budskap är politiskt hopp. Kyros hoppas bli accepterad som 

Babyloniens kung. Eliten i Babylon hoppas att kungen ska acceptera de plikter som 

tillkommer kungen angående tempelkulten.  

Cylindern främsta syfte var att legitimera Kyros som regent.
63

 För att rättfärdiggöra hans 

erövring var det tvunget att förmörka hans föregångare så mycket som möjligt. Marduk vände 
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ryggen åt Nabonidus. Marduk var arg men kände medlidande med Babylonien. Företrädarna 

var onda, men den nye kungen var utvald av guden.
64

  

Språket i Kyros cylinder är ett 2000 år gammalt sätt att skriva. En sådan inskription lades som 

grundsten i tempel eller hus. I texten framställdes härskaren alltid som fredlig i sitt 

förhållande till guden, vars tempel restaurerades. Detta var ett standardiserat sätt att skriva.
65

 

Kuhrt visar hur Cylinderns komposition var efter Assurbanipals text. Han sågs som en 

återuppbyggare och beskyddare av traditionen, epitet som passade Kyros. Han sågs då, inte 

som en främling utan som återuppbyggare av den rätta traditionen från föregångarna och 

tidigare härskare.
66

 

Cylindern skapades för att vara en grundsten när muren i Babylon återuppbyggdes.  Den var 

ämnad enbart för Babylonien, dess religion och kultutövning.
67

 Därför nämns inga persiska 

gudar i cylinders text. Även Kuhrt säger att cylinderns text enbart handlar om Babylon och 

guden Marduk.
68

 Van der Spek säger att cylinderns text inte är unik.
69

 Blenkinsopp visar på 

paralleller mellan babylonisk hov stil och cylindertexten.
70

  

Cylindertexten och Deuterojesaja har också likheter. Blenkinsopp förklarar detta med att båda 

texterna speglar den pro-persiska propaganda som fanns i Mellersta Östern.
71

   

Kyros politik var inte bara beundran av Babylonien. Han uppträdde som sina företrädare. Han 

gick lugnt in i Babylon, efter att först ha slagit armén och dödat människor.
72

 Men han skriver 

att han tågar in i Babel utan våld.  

Kyros propaganda och politik överensstämde med traditionella babyloniska och assyriska 

föregångare.
73

 

Kyros mildhet gentemot underlydande folk ska inte överskattas. Han både utrotade folk och 

mördade kungar. Hans goda rykte beror på att han tillät folk att återvända hem. Men han var 
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inte den ende.
74

 Deportationer av grupper av människor var en politik som var vanlig i hela 

gamla Mellersta Österns historia.  Deportationer var ett effektivt och användbart sätt att 

grunda och stabilisera ett rike. Kyros drog nytta av tidigare deportationer och kunde t.o.m. 

tillåta en återvändarpolitik.
75

  

Men persernas dvs. Kyros och Darius, politik hade också negativa aspekter. Exempelvis 

förstördes tempel.  Både våld och mildhet hörde till den persiska politiken alltifrån Kyros 

tid.
76

 

Van der Spek och Kuhrt är överens om att Kyros inte införde en ny politik.
77

 Hans religiösa 

tolerans var ett vanligt sätt att försöka blidka så många gudar som möjligt för att få dem och 

de troende på sin sida som hjälp.  Om nödvändigt kunde folk och nationer underkuvas. Inte 

heller vad gäller underlydande nationer införde Kyros någon ny politik. Även i Babylonien 

var Kyros politik traditionell. Mildhet gentemot civilisationen var vanlig. Men om situationen 

krävde det kunde Persien vara hänsynslös och hård. Som ofta Assyrien beskrevs. 

Kyros politik att låta de deporterade återvända var inte heller nytt. Van der Spek ger exempel 

på assyriska kungar som handlat likadant: Sargon och Esarhaddon.
78

 Det hörde till den 

allmänna politiken: bestraffning och hotelser, eller mildhet mot både människor och gudar.
79

  

Van der Spek frågar vad Kyros anmärkningsvärda popularitet beror på. Han menar att det är 

en kombination av militär makt, förhandlingar med lokala ledare, hot (verkliga eller fiktiva) 

att ingripa mot de underlydande folken om de revolterade, respekt för gamla traditioner, 

återvändande av människor och deras gudar.
80

 En politik som han delar med andra 

framgångsrika erövrare. 

 

Detta måste höra ihop med en effektiv propaganda. 

Kyros var framgångsrik i sin propaganda. Moderna historiker är fortfarande influerade av den. 

Många har prisat Kyros politik: babylonier, israeliter, greker.  

Van der Spek menar att moderna historiker måste se igenom dessa bilder som Kyros själv har 

skapat. Ett sätt att göra detta är att jämföra med föregångare och efterföljare. Detta behöver 
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inte betyda att alla härskare för samma politik. De har olika karaktär och olika problem. Vissa 

härskare var mildare än andra och Kyros rykte måste ha någon grund i hans handlande. Men 

politiken var inget nytt. Den var väletablerad bland Mellersta östern kungar. Att se cylindern 

som de första mänskliga rättigheterna är otidsenligt och det är verkligen en oriktig 

benämning.
81

  

Kuhrt säger så här: Antagandet att det persiska riket var mer tolerant än det assyriska, baseras 

på inflytelserika små grupper, som understöddes av persisk politik, men hade begränsade 

erfarenheter  

Vidare en uppenbar propaganda som framgångsrikt formats efter texter som höjde de 

assyriska härskarna till skyarna. Den assyriska regimen eller imperialismen som senare blev 

väldigt kritiserad.
82

  

Joseph Blenkinsopp har samma syn på cylindern. Han kallar cylinder propagandistisk.
83

 

Vidare ska man "inte sätta för mycket tilltro till detta uppenbart propagandistiska 

dokument."
84

 

Van der Spek har ytterligare ett annat svar på frågan varför Kyros popularitet kunde bestå så 

starkt genom åren.
85

 Kyros propaganda var effektiv p.g.a. två grupper, som drog nytta av 

Kyros politik och som har påverkat vårt synsätt. Den första är judarna som skapade vårt 

tänkande genom GT. Den andra gruppen är det babyloniska prästerskapet som påverkade 

grekerna. För perserna var Kyros skapare och grundare av imperiet och sådana skapare döms 

ofta välvilligt av eftervärlden. 

Van der Spek varnar: Moderna historiker måste förakta legender. 

Religion 

I antik tid var religionen djupt rotad i samhället, en verklighet i det dagliga livet. Polyteismen 

var vanligt förekommande.
86

  För att försöka komma åt tankesättet som Kyros hade så kan 

religionen vara till hjälp.   
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Zoroastrismen kommer av personen Zarathustra. Denne man levde troligtvis i en östiransk 

stam någon gång mellan 1000 – 600 f.v.t alltså före Kyros och Darius. Zarathustra var präst 

och mötte guden Ahura Mazdah vars lära går ut på att Ahura Mazdah är den ende guden. Den 

ende heliga och verksamma guden och alla andra gudar förkastas, dvs. monoteism.
87

 Vid 

gudens sida finns det änglar. De är som uttryck för olika sidor och funktioner hos Ahura 

Mazdah men ersätter samtidigt gudarna från andra äldre religionerna i deras olika sociala och 

kosmologiska funktioner. Änglarnas funktioner kan sammanfattas med det som främjar liv 

och trivsel.
88

 Detta är såsom änglar ofta framställs idag och både judendomens änglar och 

kristendomens änglar kan härstamma härifrån. 

Mot Ahura Mazdahs eller mot Ahura Mas helige ande, Spenta Mainya står Angra Mainya 

det vill säga den onda anden. Den som är upphov till allt skadligt och ont på jorden. Denna 

motsats (dualism) kommer från urtiden då de båda andarna gjorde ett val som genomsyrar 

hela tillvaron. På den ena sidan står liv, förstånd, ljuset, allt det goda – den rätta ordningen. På 

den andra står oriktig uppfattning, villfarelse, mörker, det onda, alltså icke liv vilket är termen 

drug som betyder oordning, fördärv eller lögn. Nu är det upp till människan att göra ett val, 

ett rätt val och ställa sig på det godas sida. Det val som människan gör kommer att få följder 

för henne i det efterkommande livet. 

Zarathustra har inte någon konsekvent eskatologi, men de eskatologiska tankarna spelar roll 

i hans förkunnelse. Det finns tankar om en gudsdom då ont skall förintas medan det goda skall 

klara sig in i ett gudsrike som Ahura Mazdah skall upprätta. De godas själar går över 

lovsångens boning och får njuta i salighet medan de onda störtas ned i förintelse. 

Den persiska religionen hade inga kultbilder och inga tempel som människor kunde gå till. 

Denna religion har inte varit och är inte någon missionerande religion. Alla heliga traditioner 

fördes vidare muntligt. Däremot förekom offer, där det oftast var en tjur eller häst som 

offrades.
89

 Elden som uppstod hade en väldigt stor betydelse då man tror att den med största 

sannolikhet var renande och att den hade livsförnyande funktioner. Därför kallas perserna ofta 

för eldsdyrkare.
90

 De krav som fanns på renhet utvecklades till att bli en benhård ritualism. 

Allt eftersom tycks folkliga kulter, gudar och andra religioner i det stora riket ha trängt fram 

och förändrat Zarathustras lära. Religionen påverkades även av den babyloniska astrologin. 

Den persiska religionen har haft stort inflytande på många olika religioner framför allt 
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judendomen.  

Dock hade Ahura Mazdah en konkurrent som hetta Mith`ra, den andra av härskargudar. 

Mitrh`ra är likt Ahura en himmelsgud och Mith`ra tros vara knuten till natt himlen och Ahura 

är då knuten till den ljusa daghimlen. Alla stjärnor är Mith`ras allseende ögon, hans namn 

betyder förbund eller fördrag och står för den lagbundna som håller samman samhällets 

grupper alltså den sociala ordningens gud. Mith´ra är också ödesguden som tar uttryck i epitet 

baga som betyder tilldelaren. I Perserriket står kungen under guden Mith´ras beskydd, ett 

mycket speciellt beskydd eftersom kungen då får av Mith´ra, Devarénah, vilket betyder 

maktglans och härskarlycka.
91

 Kungen hyllas på så vis som en gudomlig person och han ses 

som solens och månens broder, alltså bror till Ahura Mazdah och Mith´ra. En kungs födelse 

ses som en gudomlig frälsares födelse och när han tillträder som kung ses det som en början 

på en ny gyllene period. Kungen är därför hela världens härskare, rättens företrädare och de 

värnlösa och fattigas beskyddare. Kungen ansågs ha en gudomlig natur och hade en gudomlig 

ljussubstans i form av en gloria. Maktglans och lyckoglans var given till kungen från guden 

och fortplantade sig genom alla kungens släktled.
92

  

Kungarna i Persien styrde med hjälp av den högste guden Ahura Mazdahs nåd som stämmer 

överens med lagar och seder och i alla viktiga beslut tog han hjälp av sina närmaste män.
93

 

Perserrikets etiska grund kan man hitta i den gammaliranska religion som Zarathustra 

reformerade. Många hävdar att denna religion inte var stor under Kyros tid, men att den växte 

och var stor under Darius tid.
94

 Dagens forskare är oeniga om Kyros religiösa världsbild 

omfattade de gamla iranska tankarna om människans rättskänsla och frihet i olika val
95

, 

liksom det etiska dilemmat mellan det onda och det goda. Kuhrt menar att man inte vet hans 

personliga tro.
96

 Blenkinsopp säger att det inte finns något bevis för att han tillhörde 

zoroastrismen.
97

  

Enligt Carlson-Holmgren vet vi egentligen inte så mycket om Kyros personliga tro, men det 

som man vet är att han varken trodde på Herren eller på Marduk.
98

 Han använde sig av dem 

för att vinna folkets lojalitet och få lugn i sitt rike. Ett tecken på att han inte kände något hot 
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från dessa religioner kan också vara en anledning. En intressant tanke kan vara att enligt 

Zoroastrismen så fanns det många änglar under den härskande Ahura Mazda och att Kyros 

uppfattade att Marduk och Herren stod under Kyros Gud. På så vis kan det förklara varför han 

skrev på cylindern om Marduk och när han talade till judarna så talade han om Herren, 

eftersom detta inte spelade någon roll då de endast var undergudar till den egna härskar guden 

Ahura Mazda. Men å andra sidan så har det inte heller hittats några dokument om Kyros 

personliga tro, men ofta brukade det vara landets religion som även regeringen följde och 

eftersom det var persernas religion stärker det den tanken. Holmgren menar att ledarnas 

idégrund finns i religionen vilket gör att det pekar mot att det handlar om zoroastrismen som 

religion.
99

 

Religionen, zoroastrismen hade inverkan på Kyros som levde efter den. Detta avspeglades i 

hans sätt att styra sitt imperium. Hans efterträdare, Kambyses och Darius påverkades av dessa 

tankar i sitt sätt att styra riket.  

 

Inom perserriket handlade det om att kungen och ledarna ville ha lojalitet från människorna. 

Att påtvinga en religion i det läget i ett helt nytt område kunde inte leda till lojalitet eftersom 

människor är vanemänniskor. Istället började de ledande att renovera tempel åt Babylons gud 

Marduk och såsom van der Spek skriver: Genom att ”samla” så många gudar som möjligt 

kunde en hotad kung få hjälp att försvara sig.   

Som nämnts tidigare erövrade Kyros det stora Babylon utan strid 539 f.v.t. I detta Babylon 

fanns det flera folkslag, ett av dem härstammade från Juda. Det är ovisst hur många de var 

men de var där som fångar. De deporterades av babylonierna 586 f.v.t. Kyros erövring av 

Babylon är inte något märkvärdigt i sig, utan det är handlingen han gjorde i Babylon. 

Handlingen som sker efter hans lugna intåg. 

Han befriar israeliterna som blivit deporterade nästan 50 år tidigare. Han lät utfärda en 

förordning till den israelitiska befolkningens förmån, där det stod att templet i Jerusalem 

skulle byggas upp på den persiska kungliga kassans bekostnad.
100

   

I cylindern handlar det om guden Marduk, Babylons gud, som väljer Kyros till härskare. Detta 

är inte konstigt i sig, att cylindern är babylonisk och Kyros ser det som ett tillfälle att 

legitimera sin position som kung genom att göra det med hjälp av den lokala befolkningens 
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gud. På samma sätt kan det ha gått till för den israelitiska befolkningen eftersom Kyros nämns 

i de heliga texterna där också.  

Bibeln 

Deuterojesaja 40-48 

I Deuterojesaja nämns den persiska kungen Kyros vid namn två gånger. Även när han inte 

nämns vid namn är det honom det syftas på.  

Boken är skriven under den babyloniska fångenskapen och är således skriven någon gång 

mellan 587-539 f.v.t. Westermann menar att det förmodligen skrevs omkring 550.
101

 

Westermann menar att Deuterojesaja profeterade om frälsningen, det som skulle komma efter 

fångenskapen och där får Kyros en framträdande roll.
102

 Kyros är medelpunkten och allt sker 

för israeliternas skull.  Gud handlar för israeliternas skull genom Kyros.
103

 Även Blenkinsopp 

menar att Deuterojesaja förutsade Kyros framgångsrika karriär och hans segrar presenteras 

som fullkomnande av tidigare förutsägelser.
104

 Goldingay & Payne ser Kyros som ledare och 

herde i dessa åtta kapitlen.
105

 Westermann ser på fem ställen där Gud manar fram Kyros och 

sambandet mellan Guds ord och handling fanns inte bara inom israeliterna. Gud använde 

andra för sina syften, en persisk kung skulle frälsa Guds folk. Segern går till en främling som 

tjänar främmande gudar. Westermann menar att det från Kyros tid samt etablerandet av det 

persiska riket är den punkt då sambandet mellan guds herravälde och politisk makt börjar 

brytas upp.
106

 Att Herren, Israels Gud använder en persisk kung som skall frälsa Guds folk. 

Segern går till en främling som tjänar andra gudar.  Detta är ett radikalt brott mot allt som 

isareliterna trott på menar Westermann, nämligen att Herren Israels Gud gör en hedna kung 

till sin agent. Detaljerad introduktion till profetia om Kyros visar på hur viktig han var.
107

 Han 

var den som skulle rädda israeliterna och han var viktig för Jesaja av den anledningen. Därför 

finns det inte något negativt skrivet om Kyros i deuterojesaja.  
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I kapitel 42 som är tjänarsången liknas kungen som en tjänare då han får uppdraget från Gud, 

ett uppdrag som gäller både israeliterna och andra folk.
108

 Goldingay & Payne gör en 

intressant koppling, då Kyros blir kallad för många olika saker. Herrens agent, lakej och 

kompanjon är några exempel, något som han inte kallas är precis vad han är nämligen 

kung.
109

 Blenkinsopp menar att hela detta avsnitt har sin kärna i att en främmande erövrare 

skall rädda Israel och det är Kyros den smorde. Just detta med smorde och herde utgör en 

möjlighet för åhörarna, de känner igen sig.
110

 Delar av dessa kapitel är lika med cylindern, där 

det beskrivs hur Babylon intas. Blenkinsopp menar att cylindern är propagandistisk och att 

Nabonidus (siste kungen i Babylonien) politik inte skiljer sig något speciellt från Kyros 

politik.
111

 Goldingay & Payne menar å sin sida att Deuterojesaja inte är beroende av cylindern 

och på samma sätt är inte cylindern beroende av Deuterojesaja.
112

 Dock frågar de sig hur 

mycket av orden i cylindern som verkligen är kungens egna och menar att både cylinderns 

text och Jesaja är skriven på en kunglig stil som var vanlig i Mellersta Östern.
113

 

Deuterojesaja visar att Kyros gärningar är mer bundna till Gud än Marduk.
114

 De tre 

kommentarerna är överens om att man inte vet vilken som är beroende av vem och inte heller 

vad som är taget från vem. Westermann poängterar att cylinderns meningar liknar DtJesajas 

ord och att de har en gemensam kärna, nämligen Babylons fall.
115

 Han menar vidare att Jesaja 

använder samma form som de babyloniska skrifterna, vilket då visar att de hör hemma i 

samma tidsepok.
116

 Det är framförallt 45:1-7 som är lik cylindertexten. Det är i detta kapitel 

som det finns ord som riktar sig direkt till Kyros, löften om hans eget öde och segrar. 

Goldingay & Payne menar att dessa ord handlar om vad Gud skall göra med sin smorde och 

det viktigaste är inte hans segrar utan Kyros erkännande av Gud.
117

 Men det hoppet är något 

som förblir ouppfyllt.
118

 Westermann menar att Deuterojesaja aldrig har någon tanke på att 

Kyros skall bli omvänd eftersom hela världen skulle förstå vem som verkligen var Gud.
119

 

Westermann, Blenkinsopp och Goldingay & Payne är överens om att de platser i 

                                                             
108

 Westermann, 20 
109

 Goldingay & Payne, 15 
110

 Blenkinsopp, 62f 
111

 Blenkinsopp, 94 
112

 Goldingay & Payne, 18  
113

 Ibid 
114 Ibid 
115 Westermann, 154 
116 Westermann, 71f 
117 Goldingay & Payne, 19 
118 Goldingay & Payne, 18 
119

 Westermann, 160 



 

 
28 

Deuterojesaja där inte Kyros namn står utskrivet ändå handlar om Kyros, som i Jesaja 41:2 

där det står "från öster" det syftar på Kyros som kom från öster. De menar att det är en 

genomgående positiv syn på Kyros i Deutrojesaja och inga uttryck som syftar på kritik mot 

den persiska kungen.  

Blenkinsopp menar att hela Jesaja 40-48 kan ses som en israelitisk version av samtida 

antibabylonisk och pro-persisk propaganda.
120

 Med detta menas att det inte är något som är 

negativt mot Persien utan tvärtom, de lyfter fram Persien och dess ledare.  

Även Westermann är inne på samma linje, men säger det inte rakt ur. Westermann menar att 

Deuterojesaja upphöjer Kyros för att befria Israel och det sägs rakt ut (44:26) att han skall 

bygga upp Jerusalem. Blenkinsopp menar Kyros skulle ha blivit förvånad om han hade vetat 

att syftet med hans framgångar var att bygga upp Jerusalem och att folk skulle återvända.
121

 

Det är väldigt klart vad Blenkinsopp tycker om cylindern och Deuterojesaja, att de är pro-

persisk propaganda och att man inte skall sätta allt för stor tilltro till cylindern.
122

 Man får den 

känslan att Blenkinsopp är anti-persisk då han hela tiden avfärdar cylindern och menar att det 

inte är något att räkna med. Detta förhållningssätt verkar inte Westermann och Goldingay & 

Payne ha, eftersom de gör jämförelser mellan cylinder och Deuterojesajas text. Westermann 

menar att bibeltexterna refererar till cylindern, framförallt i 45:1-7 som har stora likheter med 

cylindern.
123

 Dessa likheter är exempelvis 

Jesaja 45:1-7 Kyros cylinder 

Så säger Herren till sin smorde Marduk, the king of heaven and earth (1) 

Väljer Kyros (sin smorde) Seeking for Cyrus (12) 

Vars högra hand han har fattat Took the hand of Cyrus (12) 

Lägga folken under Kyros Kingship over everything* (12) 

Jag har gett dig ditt namn, ditt hedersnamn Called him by his name (12) 
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Jag går framför dig He walked at his side (15) 

 * I am Cyrus, king of the universe, the great 

king, king of the four quarters of the world 

(20). 

Här ser man tydligt vad Westerman menar vad likheterna är och den lilla * kommer jag att 

återkomma till, då den finns med i Esraboken.  

Goldingay & Payne visar också på likheter mellan bibeltext och cylinder och ställer sig 

frågande till vad som egentligen är Kyros egna ord, men även hur mycket av det som har 

mesopotamiska förebilder.
124

 Men de menar också att de är oberoende av varandra, men ändå 

kvarstår frågan vad som representerar Kyros egna ord? 

Haggaj 

I boken nämns endast Darius vid namn. Haggajs bok är daterad till Darius andra regeringsår 

vilket är 520 f.v.t. Haggaj visar att det bara fanns en kung vid denna tid och det var kungen i 

Persien. Det är utifrån den persiska kungens regeringstid som boken är daterad.
125

 Enligt 

Petersen visar boken på försmädliga ekonomiska förhållandet och vikten av att templet byggs 

upp.
126

 Petersen nämner också situationen som blev i Juda, den var förändrad och oro fanns 

mellan de som återkom från Babylonien och de som var kvarvarande i landet. Stor 

problematik uppstod och en anledning till detta var att landområden som de deporterade hade 

haft innan, inte längre var deras.
127

 Dessutom påpeka Petersen, att anledningen till att templet 

försenades också till stor del berodde på en kris som drabbade området. En odlingskris, brist 

på regn och dåliga odlingsförhållande. De sociala förhållanden förändrades också, 

klasskillnader växte fram vilket gjorde att de som återvänt blev de som bestämde på ett 

folkligt plan.
128

 Därför såg Haggaj att tempelbygget var en viktig del och ett sätt att få 

människorna att samarbeta. Det skulle få människorna i området att samlas kring en sak, en 

sammanhållande faktor.
129

 Haggaj knyter an till traditionen, viktigt att Serubbabel var av 

Davids ätt, men samtidigt vetskapen om att det var Persien som hade utsett honom till 
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guvernör när Darius reformerade Persiens system.
130

 Haggaj kunde fundera över Davidättens 

roll utan att skapa politisk kris. 

Darius var ju kung det var då inte realistiskt att tänka en kung från Davids ätt. Haggaj kunde 

se en länk till traditioner från förr utan att i detalj skriva om framtidens politiska utveckling.
131

 

En skillnad från Esra är att hos Haggaj ligger templet i ruiner, vilket betyder att Esras 

avbrutna byggnation enligt Haggaj inte verkar ha ägt rum. Det är här som Haggaj får sin 

uppenbarelse och beskriver hur läget i landet var.  

Rex Manson beskriver också situationen i landet och menar att Kyros kanske handlade utifrån 

religiösa motiv eftersom han uppmuntrade till religiöst utövande.
132

 Manson menar att 

verkligheten blev annorlunda jämfört med vad Haggaj beskriver vilket är oroligheterna år 522 

f.v.t. som Petersen också nämner. Manson lyfter också fram att Haggaj var nöjd att 

Serubbabel var deras ledare, trots att de var underlydande till perserna samt att Josua var 

överstepräst.
133

 Detta leder till att det är dels en civil ledning men också att det finns en 

religiös ledning. 

Detta menar Manson leder till en helt ny känsla av identitet gentemot den de hade i 

Babylonien. Detta gav israeliterna stabilitet.  

Dateringen i Haggaj är detaljerad och Meadowcroft menar att dateringen gör att åhörarna blir 

påminda om Kyros förordning från 539 där tempelbygget finns med.
134

 Haggajs bok visar på 

spänningen mellan israeliternas drömmar och anpassningen till den persiska regimen.
135

 Även 

Petersen skriver om denna spänning. Meadowcroft menar att Haggaj förutsätter att det 

persiska riket är generöst och välvilligt men också stödjande.  Darius har övervägt riskerna av 

en självständig rörelse grundad på den davidiska Serubbabel mot fördelen av att tillsätta en 

person vars makt skulle godkännas av israeliterna.
136

 Att de monarkiska tankarna knöts till 

Serubbabel som inte verkar ha blivit någon utmaning till de persiska ledarna.
137

 Dock skall det 

påpekas att Serubbabel verkar gå under jorden innan år 515, det skrivs inte varför han 
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försvinner. Meadowcroft menar att dateringen är en ständig påminnelse om folket är lydnation 

till det persiska riket, men att det finns en spänning i boken som inte får någon lösning.
138

 

Esra  

Batten menar att när något i området hände var det på uppdrag av Persien. Det var Persien 

som hade sanktionerat och alla händelser var godkända av Persien.
139

 Om det skulle vara så 

att människorna i området ville göra något var de tvungna att fråga perserna om lov. Vilket 

betyder att perserna hade full kontroll. På samma sätt kunde således inte heller templet byggas 

utan tillstånd från kungen.
140

  

De tre är överens om att Sheshbassar återvände med några få människor strax efter att Kyros 

gav dem tillåtelse att återvända till sitt hemland Juda. Carlson Holmgren menar att detta 

frisläppande var ett stort mysterium för Esras författare, att den generositeten var något utöver 

det vanliga.
141

 Blenkinsopp å sin sida lägger ingen större vikt på att det skulle vara ett 

mysterium, utan ser det mer som en nystart för de som var i exilen.
142

 Han lägger märke till 

ett visst uttryck "stirred up" som Blenkinsopp menar markerar en speciell nåd.
143

 Carlson 

Holmgren menar att miraklet handlar om att Gud har givit ett uppdrag till kung Kyros, alla 

kungariken har Gud givit till honom.
144

  Kyros dekret är ett bevis på Guds arbete genom det 

persiska riket.
145

  

Dekretet är det olika uppfattningar om, där Batten menar att Esra 1 härstammar från Kyros tid 

och uttrycket "himlens Gud" är ett nytt uttryck.
146

 Blenkinsopp å sin sida menar att himlens 

Gud användes i många officiella dokument. Blenkinsopp menar att dekretet i Esra 1, om Guds 

framgång och restaurering av kulten, är en politisk anpassning av språket och ideologin på 

Kyros cylinder.
147

 Holmgren menar att dekretet blev som en ny framtid för israeliterna och 

Kyros generositet var en överraskning för Esras författare. Holmgren menar att Esra 1:1 

erbjuder ett vittne, ett vittne som bekräftar Kyros dekret som en axel av ljus och mörker i den 
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världen, men som ger små glimtar av Herrens syfte för mänskligheten. Israeliterna får med 

hjälp av en utländsk härskare se Herrens kärleksfulla godhet till människorna.
148

     

Blenkinsopp menar att det inte var något konstigt för kungarna att använda himlens Gud, då 

det motsvarar titeln på den zoroastriska guden Ahura Mazda. Han påpekar också att även om 

det inte har fastställts så finns det tydliga tecken på att Kyros själv var zoroastrian.
149

  

Esrabokens syn på ledarna är positiv vilket Carlson Holmgren menar beror på att det var 

kristider men också att Kyros agerande gjorde ett djupt intryck hos den israelitiska 

församlingen. Med kristider menar han att det är viktigt med gemenskap och agerandet beror 

på den gudomliga akten Kyros gjorde.
150

 Här menar Blenkinsopp att det gamla templets kärl 

spelar en viktig roll. De förstördes av Nebukadnessar men Kyros lät restaurera kärlen som ett 

erkännande av legitimiteten i den kommande helgedomen.
151

 Blenkinsopp menar att den 

positiva bilden av de persiska härskarna kan bero på att Kyros dekret medförde ett omedelbart 

återvändande till hemlandet.
152

 Carlson Holmgren menar å sin sida att det beror på den 

gudomliga akten, vilket blir motsägelsefullt då främmande element inte var bra för religionen. 

Desto bättre att lyda persisk lag och att samarbeta med perserna för att kunna överleva.
153

 

Dock är det tvetydligt i Esra menar Carlson Holmgren eftersom de var hårt hållna av perserna 

samtidigt som de var tvungna att upprätta och bevara goda relationer till dem. Därför råder det 

brist på kritik av ledarna. Esraboken har en positiv bild av de persiska ledarna.
154

 

Batten påpekar att det i Esra 5:17 är väldigt artiga uttryck till kungen.
155

 Samtidigt som han 

menar att de persiska kungarna favoriserade israeliterna med undantag från Kambysses och 

Xerxes.
156

  Blenkinsopp å sin sida menar att de artiga uttrycken i brevet handlar om en 

religiös propaganda från brevskrivarnas sida, med alla vänliga och överdrivna uttryck.
157

 

Blenkinsopp menar att det finns ett litet krux. Det är i svaret, då Kyros påbud om att kärlen 

skulle återlämnas citeras ordagrant i svaret.
158

 Detta eftersom brevet till Darius sändes ca 15 

år efter att Kyros skrivit om tempelkärlen.  

                                                             
148

 Holmgren, 5 
149

 Blenkinsopp, 75 (E) 
150

 Carlson Holmgren, 5 
151

 Blenkinsopp, 78  
152

 Blenkinsopp, 96  
153 Carlson Holmgren, 5 
154 Carlson Holmgren, 9 
155 Batten, 138 
156 Batten, 156f 
157 Blenkinsopp, 122  
158

 Blenkinsopp, 122f  



 

 
33 

I Esraboken 6 kommer Darius dekret, hans svar på brevet. Blenkinsopp menar att det inte är 

någon tvekan om vad det är som citeras, det är Kyros dekret.
159

 Man tror inte heller att Kyros 

skulle ha skrivit två dekret om samma område. Blenkinsopp menar att det finns ett 

kännetecken som är typiskt för policyn inom den persiska politiken, nämligen finansieringen 

av lokala kulter och liknande finns i lokala inskriptioner.
160

 Det är först när Darius brev 

kommer som det står skrivet att tempelbygget skall ske på kronans bekostnad något som både 

Blenkinsopp och Carlson Holmgren noterar.  

Ett stycke i Esra som är särskilt intressant är 6:10 där det står att de tillbad kungen och hans 

söner. Men Blenkinsopp menar att det inte är något konstigt med det, då det stämmer överens 

med persisk praxis.
161

 Carlson Holmgren menar att det handlar om att de var hårt hållna och 

helt enkelt tvungna att göra så, att inkludera dem i böner.
162

 Carlson Holmgren menar att 

hebreiska bibeln har brist på kritik mot perserna, att det är positiva porträtt och viljan att 

inkludera kungen och hans söner i böner. Att inte boken försöker lyfta Herren över andra 

gudar menar Carlson Holmgren beror på att Esras författare förutsätter att israeliterna och 

perserna talar om samma Gud.
163

 

Det finns också en klar skillnad då Blenkinsopp menar att dokumenten är en anpassning till 

den rådande politikens policy. Carlson Holmgren menar att det istället blir en helt ny framtid 

för israeliterna genom dessa nya dokument som Persien kommer med. Carlson Holmgren 

skriver om att det var ett ljus i den mörka världen, men Blenkinsopp hävdar att det handlar om 

en anpassning till rådande samhällsklimat.  

Det finns en stor skillnad mellan Esra 1:2-4 och cylindern 26-27. Där kan man läsa att Kyros 

befriar folket från deras förpliktelser, att deras Gud Marduk jublade. Marduk jublade över vad 

Kyros gjorde och uttalade en välsignelse över honom. Det är en skillnad om man jämför vad 

som står i Esra, där det finns ett avstånd mellan Kyros och Gud. Detta avstånd består i att han 

säger Israels Gud och får på så vis ett avstånd. 

 

Gemensamt hos Deuterojesaja, Haggaj och Esra 
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Det finns en föreställning om att Herren, Israels Gud, ”manar fram” Kyros det är något som 

Westerman, Carlson Holmgren samt Manson noterar i Deuterojesaja respektive Esra och 

Haggaj. Totalt sett över alla kommentarer är de överens om att bilden av Persien och dess 

ledare är positiv och detta framhäver allra klarast Blenkinsopp som menar att deuteroesaja och 

cylindern är anti-babyloniska och pro-persiska.  

Om man ser till cylinderns tjugonde vers där det står "I am Cyrus, king of the universe, the 

great king, king of the four quarters of the world". Detta kan vi hitta i en bibelbok*, nämligen 

Esrabokens första kapitel vers två: "Så säger Kyros: Alla jordens riken har himmelens Gud 

givit mig".  

Det som är det gemensamma mellan dessa är att synen på de persiska ledarna är positiv och 

utan några tecken på kritik, vilket Blenkinsopp poängterar med sitt uttryck: pro-persisk 

propaganda. Det är viktigt att inte stirra sig blind på endast det. Som Carlson Holmgren säger, 

handlar det om israeliternas överlevnad. På grund av detta är synen på perserna och regimen i 

de olika bibelböckerna positiv. Ytterligare en sak mellan dessa tre är att templet i Jerusalem 

skall byggas upp, det är inte någon som motsätter sig det och framförallt att templet inte finns 

utan att det skall byggas upp. Denna byggnation skall Persien hjälpa till med. Det står i Esra, 

det står i Deuterojesaja och det är på gång i Haggaj genom hans profetia.  
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Slutsats 

Kyros, välkänd och beundrad, förenade det persiska riket och det mediska riket till ett rike. 

Det utökades och med intåget i Babylon blev det ett världsrike. Satrapier skapades och snabba 

vägar var en förutsättning för att kungen snabbt skulle kunna få information om läget i de 

olika satrapierna.  

Efter att ha vunnit viktiga militära segrar kunde Kyros tåga in i Babylon under fredliga 

förhållanden. Han hade en traditionell politik för den tiden, mildhet gentemot civilisation. 

Viss frihet gentemot lojalitet. Därför lät han israeliterna återvända till Juda. Fried menar att 

även hans liberala politik underlättade mycket. Samma tankar har Levine. Att lokala ledare 

fick behålla sina titlar gjorde att människorna i de olika satrapierna var lugna. Darius 

reformerade satrapierna vid sitt tillträde då det inte fungerade på ett bra sätt. Satrapin för Juda 

blev lugn och templet kunde börja byggas. Så småningom står templet färdigt i Jerusalem. 

 

Kyros cylinder talar väldigt gott om Kyros. Han är utvald av Babyloniens Gud Marduk till att 

befria hans folk. Hans folk är Marduks folk. Babyloniska dokument prisar Kyros som 

återupprättat kulten av Marduk. Cylindern fokuserar på en begränsad grupp städer, som 

Persien hade speciellt intresse i. Detta innebär att det endast är ett fåtal människor som 

cylindern handlar om.  Cylindern talar alltså inte om alla gudar eller att alla folkslag skulle 

återvända. Enligt van der Spek kan man se att Kyros följer en mycket gammal tradition i sin 

politik gentemot Babylon så som det beskrivs i cylindern. Själva cylindern är politisk 

propaganda där Kyros framhäver sig själv och skall legitimera sin position som kung. Van der 

Spek menar att man kan se Kyros politiska hopp, hopp om att bli deras kung. För att göra det 

måste han mörka sina företrädare och använder därför Marduk. Marduk blev arg på 

företrädarna och väljer istället Kyros som deras räddare. Han restaurerar sedan Marduks 

tempel för att få med sig Babyloniens elit, prästerna vid Marduks tempel. 

Kuhrt menar att cylindern är ett tecken på ett standardiserat sätt att skriva under den tiden. Där 

härskaren framställs som fredlig i förhållande till guden. Vidare menar Kuhrt att Kyros inte 

sågs som en främling då han sågs som en återuppbyggare och beskyddare. Kuhrt och van der 

Spek är överens om att cylindern endast handlar om Babylon och att den inte är unik på något 

sätt.  

Blenkinsopp menar att cylindern och Deuterojesaja har likheter. Detta, förklarar Blenkinsopp 
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har att göra med att de båda står för en pro-persisk propaganda som fanns i Mellersta Östern. I 

och med detta menar van der Spek att Kyros propaganda och politik överensstämde med 

traditionella babyloniska och assyriska föregångare. Att han först slagit armén och dödat 

människor, för att sedan kunna skriva att han intog Babel på ett lugnt och fredligt sätt 

eftersom det inte fanns någon armé som skyddade staden längre.  

Kuhrt och van der Spek är överens om att Kyros inte införde någon ny politik, som många 

verkar tycka. De menar att den religiösa toleransen var ett vanligt sätt att förhålla sig, att 

försöka få gudarna på sin sida och på så vis de troende också. Angående lydstater och 

satrapier i detta fall var inte heller något särskilt då mildhet gentemot civilisationen var vanlig. 

Även van der Spek har märkt att Kyros hade en stor popularitet och menar att det berodde på 

en kombination. En kombination som bestod av militär makt, förhandlingar med lokala 

ledare, hot att ingripa mot de underlydande folken, respekt för gamla traditioner och 

återvändandet av människor och deras gudar. Han menar att detta måste höra ihop med en bra 

propaganda, signerad Kyros. Men också att det är viktigt för oss idag att se igenom dessa 

bilder som Kyros har skapat av sig själv. Blenkinsopp, Kuhrt och van der Spek menar alla att 

cylindern är propagandistisk. Där Kuhrt och van der Spek nämner att det beror på mindre 

grupper, så har den goda synen på Kyros lyckats att leva kvar.  

Kan religionen ha något med ledarskapet att göra?  Det är svårt att svara på, då man inte vet 

vilken religion Kyros tillhörde. Detta eftersom det vid hans regeringstid är osäkert hur stor 

zoroastrismen var, men att den var betydligt större under Darius tid som kung. Trots denna 

osäkerhet menar Carlson Holmgren att ledarnas idégrund finns i religionen vilket gör att det 

pekar mot att det handlar om zoroastrismen som religion.  

Vad man kan säga om bibelböckerna är att de är ideologiskt färgade så till vida att de är 

förskönande eftersom perserna och dess ledare aldrig framställs negativt. Detta är något som 

kommentarerna överlag är överens om. Blenkinsopp är den som tydligast klargör att 

Deutrojesaja och cylindern är anti-babyloniska och pro-persiska.  

Det är inte konstigt att de är pro-persiska, Carlson Holmgren har en bra förklaring. Han menar 

att den gudomliga akten genom Kyros gjorde ett stort intryck på israeliterna. Därför finns det i 

Esra en positiv syn på perserna. Dessutom var det bra och viktigt att lyda persisk lag samt att 

samarbeta med dem för att kunna överleva. Att anpassa sig till samhället. Därför inkluderas 

kungen och hans söner i israeliternas böner, som Esra 6:10 visar tydligt. Carlson Holmgren 

förklarar vidare att den israelitiska gemenskapen inser att deras enda sätt till överlevnad är att 
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ha god kontakt med de styrande och assimilera sig till samhället.   

Dateringen i Haggaj är detaljerad och Meadowcroft menar att dateringen gör att åhörarna blir 

påminda om Kyros förordning från 539 där tempelbygget finns med. Haggajs bok visar på 

spänningen mellan israeliternas drömmar och anpassningen till den persiska regimen.  

Kommentarlitteraturen hjälper till att få en tydligare bild av bibeltexten och dess historiska 

sammanhang. Med hjälp av dem får man en bättre bild av hur man kan tolka och förstå de 

olika texterna. Bilden av perserna är positivt färgad. Ingenting negativt sägs om dem. Man 

kan se att bilden av perserna förskönas.   
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Sammanfattning 

Perserriket blev ett världsrike på 500-talet f.v.t genom Kyros den store. Syftet med detta 

arbete är att försöka se vilken bild som framställs av Perserriket och dess härskare i 

DeuteroJesaja, Haggaj och Esra. Samt att se ett samband med Kyros cylinder. För att kunna 

genomföra detta arbete har jag undersökt nämnda bibelböcker med hjälp av kommentarer.  

Jag har också studerat cylindern, persernas geografi, historia och religion.  

Själva bakgrunden till arbetet är israeliternas fångenskap i Babylon. Israeliterna var 

tvångsförflyttade till Babylon och drömde om att få återvända till det utlovade landet, 

Juda/Israel. Det heligaste som de hade, templet i Jerusalem förstördes i samband med deras 

tvångsförflyttning till Babylon. I Babylon fick de forma om sin religion eftersom de inte hade 

tillgång till templet. Den andre Jesaja berättade för människorna att de kommer att bli räddade 

och få återvända. Enligt DeuteroJesaja är Kyros, den smorde, utvald av Gud för att hjälpa 

israeliterna. 

Kyros hade en väl genomtänkt organisation i sitt rike, som delades upp i olika satrapier. Till 

varje område utsåg kungen lokala ledare som gjorde att lokalbefolkningen kunde känna sig 

trygga. Han la grunden till ett väl utbyggt vägsystem.   

Kyros cylinder, hittades vid utgrävningar år 1879. I cylindern skriver Kyros om erövringen 

av Babylon och vill legitimera sig som härskare. Vidare står att de lokala helgedomarna skulle 

återuppbyggas med hjälp av det persiska riket. Den persiska kungen ville ha lojalitet från 

folken. De fick bygga helgedomar och utöva sin religion. De skulle inte göra uppror eller 

försöka göra sig till ett eget land.  

Detta gällde även israeliterna i Babylon, en del av dem återvände till sitt land och andra 

valde att stanna kvar i Babylon. Om detta berättar Esra boken och profeten Haggaj. Esra 

skriver om det dekret som Kyros utfärdat om israeliternas återvändande till Jerusalem och att 

templet skulle byggas upp. De som återvände började med att återuppbygga templet på dess 

gamla plats. Det uppstod oroligheter bland de som återvänt och de som aldrig hade blivit 

förflyttade.   

För att förstå Kyros och de efterföljande kungarnas maktpolitik skall man även se till deras 

religion, zoroastrismen, som var monoteistisk. Det är svårt att fastställa vilken religion Kyros 

tillhörde. 

Kyros cylinder har forskare olika åsikter om. Den positiva synen på Kyros och cylinderns 

betydelse har omvärderats av senare tiders forskare. Cylindern är inte unik, utan liknande 
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skrifter var vanliga i området. Språket var i babylonisk hov stil. Modellen användes av många 

härskare som likt Kyros ville legitimera sig som nya och rätta härskare. Kyros stod inte heller 

för någon ny politik.   

Jesaja 45:1-7 har stora likheter med cylindertexten. I Bibeln väljs Kyros av Gud i cylindern 

väljs han av Marduk.  

Dekretet i Esra dekretet blev som en ny framtid för israeliterna. Dateringen i Haggaj gjorde att 

människorna blev påminda om Kyros förordning från 539 f.v.t.  

Den bild av Perserriket som framträder i DeuteroJesaja, Haggaj och Esra är positiv färgad, ja 

till och med förskönande. Ingenting negativt sägs om de persiska ledarna. Perserna lät 

israeliterna återvända till sitt eget land. Israeliterna får med hjälp av en utländsk härskare se 

Herrens kärleksfulla godhet till människorna. Det var viktigt att lyda persisk lag och att 

samarbeta med perserna för att kunna överleva.     
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Bilaga 1: Kyros cylinder 

 

1. [When ... Mar]duk, king of the whole of heaven and earth, the ....... who, in his ..., lays 

waste his....... 

2. [........................................................................] broad? in intelligence, ...... who 

inspects (?) the wor]ld quarters (regions) 

3. [..............................................................…] his [first]born (=Belshazzar), a low person, 

was put in charge of his country, 

4. but [..................................................................................] he set [a (…) counter]feit 

over them. 

5. He ma[de] a counterfeit of Esagil, [and .....….......]... for Ur and the rest of the cult-

cities. 

6. Rites inappropriate to them, [impure] fo[od-offerings 

….......................................................] disrespectful […] were daily gabbled, and, as an 

insult, 

7. he brought the daily offerings to a halt; he inter[fered with the rites and] instituted 

[…....] within the sanctuaries. In his mind, reverential fear of Marduk, king of the 

gods, came to an end. 

8. He did yet more evil to his city every day; … his [people ................…], he brought 

ruin on them all by a yoke without relief. 

9. Enlil-of-the-gods became extremely angry at their complaints, and […] their territory. 

The gods who lived within them left their shrines, 

10. angry that he had made (them) enter into Shuanna (Babylon). Ex[alted Marduk, Enlil-

of-the-Go]ds, relented. He changed his mind about all the settlements whose 

sanctuaries were in ruins, 

11. and the population of the land of Sumer and Akkad who had become like corpses, and 

took pity on them. He inspected and checked all the countries, 

12. seeking for the upright king of his choice. He took the hand of Cyrus, king of the city 

of Anshan, and called him by his name, proclaiming him aloud for the kingship over 

all of everything. 

13. He made the land of Guti and all the Median troops prostrate themselves at his feet, 

while he shepherded in justice and righteousness the black-headed people 

14. whom he had put under his care. Marduk, the great lord, who nurtures his people, saw 

with pleasure his fine deeds and true heart, 

15. and ordered that he should go to Babylon. He had him take the road to Tintir 

(Babylon), and, like a friend and companion, he walked at his side. 

16. His vast troops whose number, like the water in a river, could not be counted, were 

marching fully-armed at his side. 

17. He had him enter without fighting or battle right into Shuanna; he saved his city 

Babylon from hardship. He handed over to him Nabonidus, the king who did not fear 

him. 

18. All the people of Tintir, of all Sumer and Akkad, nobles and governors, bowed down 

before him and kissed his feet, rejoicing over his kingship and their faces shone. 

19. The lord through whose help all were rescued from death and who saved them all from 

distress and hardship, they blessed him sweetly and praised his name. 
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20. I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, 

king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world, 

21. son of Cambyses, the great king, king of the city of Anshan, grandson of Cyrus, the 

great king, ki[ng of the ci]ty of Anshan, descendant of Teispes, the great king, king of 

the city of Anshan, 

22. the perpetual seed of kingship, whose reign Bel (Marduk)and Nabu love, and with 

whose kingship, to their joy, they concern themselves. When I went as harbinger of 

peace i[nt]o Babylon 

23. I founded my sovereign residence within the palace amid celebration and rejoicing. 

Marduk, the great lord, bestowed on me as my destiny the great magnanimity of one 

who loves Babylon, and I every day sought him out in awe. 

24. My vast troops were marching peaceably in Babylon, and the whole of [Sumer] and 

Akkad had nothing to fear. 

25. I sought the safety of the city of Babylon and all its sanctuaries. As for the population 

of Babylon […, w]ho as if without div[ine intention] had endured a yoke not decreed 

for them, 

26. I soothed their weariness; I freed them from their bonds(?). Marduk, the great lord, 

rejoiced at [my good] deeds, 

27. and he pronounced a sweet blessing over me, Cyrus, the king who fears him, and over 

Cambyses, the son [my] issue, [and over] my all my troops, 

28. that we might live happily in his presence, in well-being. At his exalted command, all 

kings who sit on thrones, 

29. from every quarter, from the Upper Sea to the Lower Sea, those who inhabit [remote 

distric]ts (and) the kings of the land of Amurru who live in tents, all of them, 

30. brought their weighty tribute into Shuanna, and kissed my feet. From [Shuanna] I sent 

back to their places to the city of Ashur and Susa, 

31. Akkad, the land of Eshnunna, the city of Zamban, the city of Meturnu, Der, as far as 

the border of the land of Guti - the sanctuaries across the river Tigris - whose shrines 

had earlier become dilapidated, 

32. the gods who lived therein, and made permanent sanctuaries for them. I collected 

together all of their people and returned them to their settlements, 

33. and the gods of the land of Sumer and Akkad which Nabonidus – to the fury of the 

lord of the gods – had brought into Shuanna, at the command of Marduk, the great 

lord, 

34. I returned them unharmed to their cells, in the sanctuaries that make them happy. May 

all the gods that I returned to their sanctuaries, 

35. every day before Bel and Nabu, ask for a long life for me, and mention my good 

deeds, and say to Marduk, my lord, this: “Cyrus, the king who fears you, and 

Cambyses his son, 

36. may they be the provisioners of our shrines until distant (?) days, and the population of 

Babylon call blessings on my kingship. I have enabled all the lands to live in peace.” 

37. Every day I increased by [… ge]ese, two ducks and ten pigeons the [former offerings] 

of geese, ducks and pigeons. 

38. I strove to strengthen the defences of the wall Imgur-Enlil, the great wall of Babylon, 

39. and [I completed] the quay of baked brick on the bank of the moat which an earlier 

king had bu[ilt but not com]pleted its work. 

40. [I …… which did not surround the city] outside, which no earlier king had built, his 

workforce, the levee [from his land, in/int]o Shuanna. 



 

 
45 

41. [… ......................................................................with bitum]en and baked brick I built 

anew, and [completed] its [work]. 

42. […...........................................................] great [doors of cedar wood] with bronze 

cladding, 

43. [and I installed] all their doors, threshold slabs and door fittings with copper parts. 

[….......................]. I saw within it an inscription of Ashurbanipal, a king who 

preceded me; 

44. […................................................] in its place. May Marduk, the great lord, present to 

me as a gift a long life and the fullness of age, 

45. [a secure throne and an enduring rei]gn, [and may I …... in] your heart forever. 

a. [Written and check]ed [from a…]; (this) tablet (is) of 

b. Qishti-Marduk, son of […]. 

 


