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Abstract	

Jag  kommer  att  diskutera  den  nyassyriska  perioden  och  invasionen  av  Juda  runt  701  f.kr 

utifrån valda kilskriftsinskrifter: ”Brev till gud”, Rassam cylindern och Sanheribs prisma som 

beskriver  belägringarna  i  Juda.  Lakish  var  en  av  de  viktigaste  städerna  i  Juda  och  den 

assyriska  kungen  Sanherib  var  angelägen  att  erövra  staden.  Hans  strategiska  mål  finns 

avbildade  i  de  huggna  relieferna  i  hans  palats  i Nineve.  Reliefplattorna  fanns  i  ett  av  de 

centrala  rummen  i  palatset.  Fokus  i  uppsatsen  kommer  att  ligga  på  den  visuella 

presentationen. Jag kommer att undersöka försvarsmuren och stridstekniken på relieferna.  
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1. INLEDNING

1.1	Bakgrund	

Varje  assyrisk  fälttåg  ägnades  åt  att  erövra  nya  territorier  eller  återupprätta  tidigare 

erövrade områden. De assyriska  vasallernas uppgifter  var att  ta  rapporter  från  städer och 

visa  Sanherib deras  lojalitet mot Assyrien.1 Den  assyriska  kungen  Sanherib  ledde  sin armé 

mot städer som revolterat mot hans styre i västra delen av det assyriska imperiet. Invånarna 

i norra  riket  av  Juda  var utan  ledarskap  som  gav  kontroll  över  ekonomin och  situationen 

skulle snart sluta med att assyrierna belägrar delar av Juda.2 Detta  invasionen är känd som 

Sanheribs  tredje militära  fälttåg mot  Juda  och  inkluderar  bl.a.  belägringen  av  Lakish. Det 

tredje  fälttåget  finns  omnämnt  i  skriftliga  källor,  som  bibeln,  inskriptioner  gjorda  under 

Sanheribs  regeringstid  samt  avbildade  på  relieferna  i  Sanheribs  palats.  Sanheribs  samtida 

inskriptioner  och motiven  är  huggna  på  stenreliefer  som  fanns  funna  i  palatset  i Nineve. 

Sedan  1848  har  man  grävt  ut  Nineve  och  identifierat  relieferna  genom  att  studera 

belägringsscenen, de skriftliga källorna och arkeologisk evidens för belägringen av Lakish.   

1.2		Uppsatsens	syfte	och	ämnesval	

Syftet med denna uppsats är att sätta ”Lakish‐relieferna”3 i förhållande till den antika staden 

Lakish där man har  funnit arkeologisk evidens  för belägringen av Lakish. Fokus  i uppsatsen 

kommer  därför  att  ligga  på  den  visuella  presentationen.  Hur  kan  stadens  försvarsmur 

strategiska  funktion  och  stridstekniken  på  belägringsscenen  kopplas  till  det  arkeologiska 

materialet och de  skriftliga källorna? Mitt  främsta  intresse kommer att  ligga  i en del utav 

reliefen  som  har  koppling  till  belägringen  av  Lakish.  Scenerna  är  huggna  på  tre 

kalkstensplattor,  (Lakish  relieferna  II,  III  och  IV).  Relieferna  avbildar  det  tredje  militära 

fälttåget  mot  Juda  och  fanns  i  Sanheribs (akkadiska  Sîn‐aḫḫe‐eriba)  palats  i  Nineve,  i 

sydvästra palatset  i Rum 36 (XXXVI). En platta motsvarar  inte en scen utan scenindelningen 

är fristående från själva stenplattornas indelningar.  

1 Dubovsky 2006, 29. 
2 Oded 1995, 149. 
3 Jag har valt stavningen Lakish efter nya bibel översättningen, andra stavningar är Lakis eller לכיש (Lachish). 
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Tre motiv kan särskilja de funktionella och kronologiska processerna under belägringen: 

I. Konstruktion av belägringsrampen och dess höjd.  

II. Skador orsakad av murbräckor som förstör och bryter ner murens struktur. 

III. Anfallarna/försvararnas  tekniska betydelse och deras  sätt att belägra eller  försvara 

staden.4 

1.3		Materialet		

Det  konventionella  bildspråket  av  assyrisk  konst  historia  måste  anpassas  till  historiskt 

förlopp. Ett bra exempel  finns  i de historiska  rekonstruktionerna av Sanheribs  fälttåg mot 

Juda under den nyassyriska perioden  ca 701  f.Kr.  som  jag behandlar  i denna uppsats. Att 

enbart använda Sanheribs skriftliga källor till det tredje fälttåget är otillförlitlig.5 Vad vi skulle 

kunna  kalla  rapporter  från  Sanheribs  fälttåg  finns  som  inskriptioner  skrivna  på  akkadiska 

med  kilskrift  på  lerprismor.  Sanheribs  tredje  fälttåg  nämns  i  flera  inskriptioner. Några  av 

Sanheribs inskriptioner som jag har valt att använda är kungens ”brev till gud” (fig. 19) som 

kopplar den assyriska kungen  till  Judas gränsområden.6 ”Brev  till gud” beskriver hur städer 

belägrades, även om mycket av innehållet inte är bevarat. Några av de viktigaste kilskrifterna 

från Sanheribs tredje fälttåg är Rassam cylindern (fig. 20) där kungen beskriver belägringarna 

av  flera  städer  och  beskriver  olika  krigsmaterial  som  användes  under  belägringen. 

Beskrivningen av Sanheribs tredje fälttåg finns även på Sanheribs prisma7  där kungen hävdar 

sin seger efter att ett antal städer belägrats. Sanheribs prisma (fig. 21) är den yngsta texten 

och  är  den  slutliga  versionen  av  de  kungliga  annalerna  runt  689  f.Kr.  De  två  tidigare 

inskrifterna dateras till ca 700 f.Kr. Alla tre kilskriftsinskriptionerna skrevs på bränd lera och 

hittades i Nineve.8  

Sanheribs samtida  inskriptioner erbjuder en skriftlig kommentar till belägringsscenen på 

relieferna  i Nineve. Både relieferna och de skriftliga källorna skildrar Sanherib belägring av 

Lakish  och  belägringens  tekniska  detaljer.9 Jag har  fokuserat  på  de  delar  av  texterna  som 

                                                            
4 Ephal 2009, 1. 
5 Sanheribs tredje fälttåg var mot väst och Juda rike. Den assyriska kungen hade två andra fälttåg tidigare mot 
väst.  
6 ”Brev till gud” består av tre fragment, två av fragmenten har en gemensam text och beskriver hur assyrierna 
belägrade städerna i Juda rike. För vidare diskussion, se Naaman 1974, 25. 
7 Sanheribs prisma har liknande inskriptioner som Taylor prisma som även beskriver den slutliga versionen av 
belägringarna mot Juda rike. För vidare diskussion, se Stohlmann 1983, 151. 
8 Gallagher 1999, 10. 
9 Rainey 1975, 51. 
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specifikt nämner belägrings‐ och stridsteknik. Genom att studera det arkeologiska materialet 

från  Lakish  kommer  jag  att  försöka  klargöra  de  skriftliga  källornas  innehåll  och  betydelse 

samt  likheter  och  olikheter  jämfört med  avbildningen  på  relieferna.  I  detta  sammanhang 

gäller  rapporter  från  arkeologiska  utgrävningar  där  arkeologiska  evidens  jämförs  med 

belägringsscenen.10  Ett ytterligare antal  texter  som behandlar Sanheribs  tredje  fälttåg har 

hittats, men dessa är idag inte publicerade.11 

Palatset  i Nineve upptäcktes av den brittiska upptäcktsresande Sir Austin Henry  Layard 

som  grävde  i den  sydvästra delen  av  tellen mellan  1847‐  1851, där han upptäckte  Lakish 

relieferna.  Layards  publicerade  i  en  detaljerad  katalog  av  relieferna  i  nummerordning. 

Sanheribs reliefplattor finns samlade på British Museum. Detta finns publicerad i “A Second 

Series  of  the  Monuments  of  Nineveh”.  Layard’s  katalog  presenterar  tretton  numrerade 

reliefplattor.  Idag har  forskarna delat upp  reliefplattorna  i  tolv olika motiv  ‐ de motsvarar 

Layards nummer 5‐13 som numera beskrivs med romerska siffror.12 

	

1.4		Metod	 

Centralt för mina studier är stridstekniken på relieferna och försvarsmuren som en funktion 

för dessa tekniker. Fokus för denna uppsats  ligger  inom ramen för försvarsmuren och dess 

strategiska funktion. Händelsen på belägringsscenen rör sig  inom den nyassyriska perioden 

då belägringar  av  städer  var  vanliga. Uppsatsen  grundar  sig  i  komparativ metod.  Jag  skall 

sätta  relieferna,  arkeologi  och  skriftliga  källor  i  relation  till  varandra.  Jag  skall  plocka  upp 

elementen  från  reliefer  och  de  skriftliga  källorna  och  jämföra  dem med  det  arkeologiska 

materialet, för att se vad som kan bekräftas och vad som kan analyseras för belägringen av 

Lakish.  

1.5	Reliefer	på	offentliga	platser	

Ett sätt att visa segern över Lakish var att framställa detta genom  inskriptioner och reliefer 

som visades på offentliga platser. Samhället hade möjligheten att fira sina framgångar efter 

ett  lyckat militärt  fälttåg. Officiella  ceremonier ordnades när den  segerrika  kungens  armé 

kom tillbaka från striden. När kungen förlorade en strid var det svårt för honom att förmedla 

ett  positivt  budskap  till  sitt  folk.  Misslyckade  militära  fälttåg  betraktades  som  starka 

                                                            
10 Gallagher 1999, 6. 
11 Gallagher 1999, 10. 
12 Layard 1853, 11. 
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indikationer på att kungen inte längre gynnades av gudarna. Det var inte ovanligt att en kung 

blev avsatt efter ett misslyckat militärt fälttåg. Men kungen hade möjligheten att dela med 

sig av sina rapporter till samhället, på så sätt var han fortfarande legitim härskare i landet.13 

Det är därför  som  relieferna och  skrifterna om belägringen av  Lakish är viktiga  ‐ Sanherib 

visade att han var legitim som kung. 

	

2.	KÄLLOR	

2.1	Källkritik		

Fotografering var inte ett praktiskt alternativ för Layard när han grävde i sydvästra palatset i 

Nineve.  Layard  ritade  av  relieferna  som  han  fann  beskrev  dem  och  packade  dem  för 

transport till London. Layards ritningar är den enda dokumentation vi har över hur relieferna 

såg ut när de hittades, även efter att de avlägsnats till British Museum. Detaljerna och den 

dålig bevarade ytan gör dem svåra att presentera utan det förtydligande och tolkande som 

avteckningar  innebär.  Det  är  därför  jag  valt  att  använda  teckningar  av  relieferna  i  detta 

arbete.  Teckningarna  är  baserade  på  Layards material  och  på  nya  studier  av  relieferna  i 

British Museum.14  

Publicerad  fotografi  av  de  ursprungliga  relieferna  visar  fysisk  koppling  om  hur  Lakish 

relieferna är representerade. Många  luckor återstår efter varje restaurering som gjordes av 

relieferna sedan 1856. Relieferna togs bort från deras stabila miljö till en ny miljö där de blev 

utsatta  för  luftburna  föroreningar. Detta  påverkar  små  detaljer  på  belägringsscenen  som 

eventuellt  har  förändrats.15 Idag  är  vissa  delar  av  relieferna  förstörda,  15  cm  saknas  från 

kanten  av  platta  II,  III  och  IV.16 Kanterna  på  relieferna  kan  ha  förstörts  samtidigt  som  de 

upptäcktes  eller  senare  efter  relieferna  blev  demonterade.17  Det  är  svårt  att  ge  en 

övertygande  tolkning  för delar som saknas på relieferna speciellt på belägringsscenen som 

saknas  på  den  övre  delen  av  relieferna.  Det  har  förekommit  spekulationer  om  att 

                                                            
13 Laato 1995, 200. 
14 Scenindelningen som är fristående från själva stenplattornas indelningar är tecknade av Judith Dekel baserad 
på nya  studier  som  gjorts  för  att  studera  relieferna och  finns på British Museum. Belägringsscenen  som  är 
tecknad av Layard används ofta av forskarna i flertal publikationer och är dels rekonstruerad. 
15 Det fanns olika sätt att minska på reliefernas skador: ena sättet var att sätta dem i en sluten miljö, speciellt 
för att balansera den kemiska aktiviteten  i stenen. Det andra sättet var att  täcka  relieferna med saltfri sand 
eller jord. För vidare diskussion, se Russell 1998, 13. 
16 Ussishkin 1980, 178. 
17 Uehlinger 2003, 267. 
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palatstemplet  ovanför  försvarsmuren  saknas  på  dessa  reliefer.18 Detta  avbildas  inte  på 

belägringsscenen,  men  de  syns  på  den  arkeologiska  platsen  Lakish  ovanför  de  två 

murstrukturerna. 

2.2	Osäkerheten	i	källorna	

Sanherib belägrade 46 av Juda rikes städer, som jag nämnt ovan så tog assyrierna rapporter 

från städer för att meddela till kungen om deras lojalitet mot assyrierna. De hade därför ett 

administrativt  sätt  att  rapportera  detta  genom  att  räkna  städerna  de  belägrade  och 

rapporterade  detta  vidare  till  det  assyriska  folket  i Nineve.  Därför  nämner  Sanherib  inte 

specifika områden under belägringen utan räknar med alla städer som assyrierna belägrade. 

Lakish räknas även med de 46 befästa städerna på Sanheribs samtida inskriptioner.19   

En av de äldsta källorna är ”brev till gud” och kategoriseras som en osäker källa eftersom 

det  är  oklart  ifall  den  berör  det  tredje  fälttåget mot  Juda  eller  något  av  de  två  tidigare 

fälttågen mot Juda. Argumentet är baserat på stavningen av namnet på staden Aseka som 

används i Sanheribs samtida inskriptioner, även om de uppstår kort efter hans tredje fälttåg 

mot  Juda och  kan  tyda på  två olika  fälttåg.  ”Brev  till gud”  kan ha  tjänats  som en  kortare 

version  eller  handlingar  för  två  olika  belägringar  som  är  gemensamma  för  texten  och 

Sanheribs  samtida  inskriptioner.20 Städerna  som  Sanherib  nämner  är  inte  bara  Judéens 

befästa  städer utan  även befästa  städer  i  filistéernas område  som  erövrades  tidigare och 

som  hade  revolterat mot  hans  styre.21	De  assyriska  fort‐anläggningarna  av  administrativa 

centra  i  Levanten  syftade  till  att  skapa  en  slags  buffertzon mellan  filistéerna  och  Judas 

befästa städer. De separata städerna skulle vara rivaliserande vasallstater och där assyrierna 

skulle utöva militär makt eftersom de kontrollerade handelsvägarna.22 Detta tydliggör också 

den assyriska planen över att  invadera Juda genom att först erövra de två viktiga städer av 

Gat (moderna Tell es‐safi) och Aseka (moderna Tell Zakariye)23 för att underlätta belägringen 

av Lakish.24 	

                                                            
18 Uehlinger 2003, 267. 
19 Rainey 1975, 53. 
20 Texten är  lik Sanheribs  far, Sargon  II  ”brev  till gud”  som beskriver hans  fälttåg mot Urartu 714  f.Kr., men 
Sargon II samtida inskriptioner beskriver inte ett fälttåg mot Juda. För vidare diskussion, se Naaman 2005, 141. 
21 Stohlmann 1983, 159. 
22 Dubovsky 2006, 213. 
23 Laato 1995, 214. 
24 Naaman 1974, 35. 
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2.3	Forskning	om	assyrisk	belägringsteknik 

Belägringsrampen som avbildas på belägringsscenen har uppmärksammats under de senaste 

decennierna.  Vad  beträffar modern  forskning  har  assyriska  reliefer  uppmärksammats  allt 

mer. De flesta forskare är  inte överens om hur Sanherib  intog Lakish. Men detta har också 

lett till ett  ifrågasättande av äldre  forskning och därför växer  forskningsfältet  för relieferna 

ytterligare.    I  artikeln  `The  `Lachish  reliefs`  and  the  City  of  Lachish`  från  1980,  förfinade 

Ussishkin  förgående  argument  genom  att  gräva  i  Lakish  och  jämföra  det  med 

belägringsscenen från relieferna  i Nineve. Han argumenterar bland annat för att assyrierna 

belägrade staden med en  ramp som han hittade på utgrävningarna, placerad diagonalt på 

sidan av  Lakish. Belägringsrampen användes  för att kunna  ta  sig över murarna och därför 

intog assyrierna staden över  försvarsmuren. Han beskriver muren  från utgrävningarna och 

argumenterar vidare att murarna var starkt befästa och att assyrierna inte kunde inta staden 

genom  försvarsmuren.  I  artikeln  `The Assyrian  siege  ramp  at  Lachish: Military  and  Lexical 

Aspects`  från  1984  argumenterar  Ephal  för  ett  frontalt  anfall  på muren  som  en  effektiv 

metod  för  assyrierna  att  inta  staden,  såsom  Ussishkin  tidigare  konstaterat.  Men 

belägringsrampens  syfte  var  för  att  stödja  belägringsmaskiner  under  en  kort  period. 

Belägringsmaskinernas huvudskaft stötte på murarna och murarna raserade då murarna inte 

var  byggda  i  hög  kvalitet. Därför  intog  assyrierna  staden  både  över  och  igenom 

försvarsmuren.  Jag kommer att klargöra  för mina egna  tolkningar av belägringsscenen och 

belägringsrampens  funktion.  Det  finns  olika  aspekter  av  tolkningar,  den  arkitektoniska 

funktionen är en viktig del inom forskningen eftersom skillnader mellan reliefernas placering 

i  palatset  och  deras  teckningar  är  en  del  av  tolkningen  ‐  därför  jämför  forskare 

belägringsscenen med andra reliefer som fanns i sydvästra palatset. 

 

2.4	Belägringen	av	Lakish 

Av  354  bosättningar  i  Judas  områden  så  har  39  kända  bosättningar  återbyggts  efter 

Sanheribs anfall under det sjunde århundradet f.Kr. De assyriska krigarna var specialiserade 

på att anfalla befästa städer snarare än att genomföra storskaliga strider där de mötte sina 

motståndare på öppet fält ‐ samma metod som illustreras i belägringsscenen.25 De flesta av 

bosättningarna  hade  arkeologiskt  material  som  kunde  kopplas  till  de  assyriska 

                                                            
25 Ussishkin 1982, 13. 
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belägringarna.26 Lakish var ett av de viktigaste administrativa centra området runt Stephelah 

foten som  ligger mellan den  israelitiska kullen och den kustnära slätten och är omgiven av 

dalar (fig. 2).27  	

	

2.5	Den	antika	staden	

Den antika staden Lakish identifierades som den moderna Tell ad (duwayr). Lakish grävdes ut 

av en brittisk expedition under  ledning av J.L. Starkey 1932‐ 1938.   Utgrävningarna  i Lakish 

visade  två  lager av bosättning, Lakish  II och Lakish  IV‐III,  som kan dateras  till perioden  för 

Juda. Den viktiga assyriska belägringsrampen upptäcktes  likväl  som omfattande  tecken på 

den efterföljande  förstörelsen av  staden.28 Starkey konstaterade att Lakish  II  förstördes av 

Nebukadessar  cirka  587  f.Kr., medan  Lakish  IV‐III  hade  förstörts  ett  decennium  tidigare. 

Andra  arkeologer,  som  Tufnell,  kom  fram  till  slutsatsen  att  Lakish  IV‐III  belägrades  av 

Sanherib 701 f.Kr.29  Arkeologiska fynd från husen har en kronologisk koppling mellan dessa 

två belägringar av Lakish. Material som har hittats utanför dessa städer är svårt att koppla 

kronologiskt  till  belägringen  av  Lakish.  Lakish  IV‐III  belägrades  under  den  assyriska 

invasionen 701 f.Kr. av Sanherib. Lakish III var en tätbefolkad stad en ombyggd fortifikation 

och befästningen kallas även för palats C av arkeologer. Lakish IV var Judas kungliga befästa 

stad, med en stadsmur och port som även kallas för palats B av arkeologer (fig. 8).30 Staden 

Lakish  identifierades  i  belägringsscenen  dess  struktur  och  det  visuella  bildspråket  kunde 

kopplas till den antika staden.31 Staden var till formen rund och dels rektangulär, och hade 

dubbla murar  (fig. 6). Staden Lakish  identifierades på relieferna av en  inskription på Lakish 

reliefplatta VIII  som avbildar händelser efter belägringsscenen ovanför  kungen:  ”Sanherib, 

kung  i  världen,  kung  av  landet Assur,  satt  tron och bytet  i  Lakish passerade  revy  framför 

honom.”32  

 

                                                            
26 Grabbe 2003, 8. 
27 Grabbe 2007, 220. 
28 Lakish IV‐III är äldre än den övre staden Lakish II, dateringen har gjorts genom flera ostraka som upptäckts i 
staden. För vidare diskussion, se Tufnell 1953, 57. 
29 Rainey 1975, 50. 
30 Ussishkin 1982, 26. 
31 Sanherib påståenden återspeglas i den bibliska källan om hans invasion konung Hiskias fjortonde regeringsår 
drog Sanherib konungen  i Assyrien upp och angrep alla befästa  städer  i  Juda och  intog dem (2 Kungaboken 
18:13,  Jesaja  36:1  och  2  Krönikeboken  32:1).  Berättelsen  faller  inom  ramen  för  den  bibliska  historien  och 
identifierar samma händelse. 
32 Ussishkin 1980, 189. 
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3.	SANHERIBS	PALATS 

3.1	Nineve	

Under  den  nyassyriska  perioden  härskar  Sanherib  (704‐681  f.Kr)  hela  rummet  var  ofta 

dekorerad  i enstaka kompositioner och komplexa berättelser.33 I början av sin  regeringstid 

flyttade Sanherib huvudstaden i det assyriska riket från Dur Sharrukin (dagens Khorsabad) till 

Nineve (fig. 1), där det tidiga templet till gudinnan Ishtar fanns. Idag reser sig tellen ca 14 m 

över  omgivningen.  Sanherib  byggde  ut  Nineve  till  nästan  13  km  i  omkrets.  Här  byggdes 

palats och tempel som var omgivna av massiva murar med 15 portar vars namn är kända via 

inskriptioner.34 Där  byggde  han  ett  nytt  palats  som  han  kallade  ”ekal  Sanina  lii  ljf”  som 

betyder  ”palatset utan motsvarighet”. Palatset byggdes på den  sydvästra delen av Nineve 

(nuvarande Kouyunjik, fig. 3).35 Sanheribs palats bestod av 7 rum som täckte en yta på 200 

kvm vid den sydvästra delen av Nineves palats. Med Nineves fall år 612 f.Kr. brändes palatset 

ner  till grunden och många reliefplattor blev skadade av värmen och de  instörtande  taken 

och väggarna. Den övre väggen kollapsade in i rummen.36  

	

3.2	Sydvästra	palatset	

Belägringsscenen fanns  i det centrala rummet  i Nineves palats  i rum 36 (XXXVI fig. 4),  i ett 

rum med goda  ljusförhållanden eftersom de var placerade  i mitten av den bakre väggen  i 

rummet med  en  hall  kopplad  till  rummet.  Någon  som  passerade  genom  huvudingången 

kunde tydligt se relieferna. Hela rummet var avsett för att fira erövringen av Juda och segern 

över Lakish. När rummet grävdes ut fann man Lakish relieferna II, III och IV 11,15 m från den 

vänstra kanten i det bakre högra hörnet av palatsets rum. Rummet var cirka 12 m bred och 

5.10 m  lång (61,2 kvm) baserad på mätningar av relieferna var rummets  längd 4.90 m (fig. 

5).37  

	

3.3	Reliefernas	bildspråk	

Relieferna har komplexa  landskap och  figurer  inom en relativt smalt horisontellt utrymme. 

Denna  bildkonvention  användes  sällan  innan  Sanherib.  Relieferna  är  dekorerade  med 

                                                            
33 Pittman 1996, 334. 
34 Ussishkin 1982, 59. 
35 Russell 1991, 1. 
36 Russell 1998, 10. 
37 Ussishkin 1980, 178. 
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bakgrundsmotiv som tex. berg eller vågor. Betraktningsvinkeln är hög det ger en känsla av 

fågelperspektiv.  Relieferna  ger  en  visuell  känsla  för  arkeologiskt  bildspråk,  funktionell 

innebörd och information om hur den materiella världen kan föreställas.38  

3.4	Rustningarna	på	relieferna	

Ett tydligt värdeperspektiv används: de anfallande soldaterna är  långa medan försvarare är 

en tredjedel i storlek.39 Under Sanheribs period var rustningarna annorlunda jämförelse med 

de  tidigare assyriska  rustningarna. Brynja var  försedd med en metallband som sträckte sig 

strax under midjan. Under Sanheribs  ledning var hjälmen konisk öronlapparna var separata 

delar på hjälmen. Hjälmen var ofta dekorerad med horisontala linjer (fig.18).40 På relieferna 

illustreras en sorts förändring och utveckling i stridstekniken då Sanheribs reliefer skiljer sig 

från de förgående assyriska relieferna.  

4. BELÄGRINGSSCENEN

4.1	Tekniska	perspektiv

Murens struktur på platta III är huggen på en nivå som är något högre än i stadens väggar på

platta II. Detta är ett tecken på att muren har olika strukturer (fig.17).41 De assyriska krigarna

belägrar enbart staden  från  framsidan och horisontellt på relieferna  ‐ därför ger relieferna

inte en visuell känsla på en rund stad, belägringsscenen visar  inte baksidan eller sidorna av

staden. Staden avbildas enbart på framsidan och diagonalt på belägringsscenen.

4.2	Murens	struktur	på	relieferna	

Försvarsmuren är visuellt uppdelad på belägringsscenen. Två delar av muren avbildas på den 

högra  sidan,  tre delar på den  vänstra  sidan och  i mitten en port. Det  finns en  yttre mur, 

försvarsmuren och porten.  Försvarsmurarna är kopplade  till  varandra och avbildas bakom 

den yttre muren på den vänstra sidan. Stadsporten avbildas däremot  i den centrala scenen 

av  belägringen  och  har  ingen  visuell  koppling  till  försvarsmurarna.  Muren  är  indelad  i 

rektangulära delar med ett torn på varje sida. Tornen har tre fönster som är  indelade  i två 

38 Hulster 2009, 90. 
39 Russell 1987, 523. 
40 Russell 1991, 121. 
41 Ussishkin 1980, 185. 
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tvärposter, stadsporten har däremot en dörr. Takbalkarna stödjer balkonger som är byggda 

ovanför muren och  skyddas av  runda  sköldar på utsidan. Stadsmuren markerar den högra 

delen av scenen och den branta slutningen nedanför stadsmuren. Tornet och muren framför 

väggsektionen  har  tolkats  som  den  inre  stadsmuren.42 Muren markerar  även  den  branta 

lutningen på platsen ‐ befästningen av stadsmuren fanns på den nordöstra sidan. Den nedre 

muren är ristad på platta II skulle kunna representera den yttre väggen med sina balkonger. 

På  platta  II  finns  sju  torn  i  det  västra  hörnet  saknas  ena  tornet.  Försvarsmuren  och  dess 

arkitektoniska  detaljer  framställs  som  stadsmuren.  Stadsmuren  och de  fallande  facklorna, 

stenar och de runda sköldarna är avbildade under muren. Scenen på muren mellan platta II 

och III är svårt att koppla samman. 	

	

4.3	Stridsteknik	på	relieferna	

När angriparna bestämde sig  för att belägra staden bröt de sig  in  innanför murens väggar 

genom att använda två metoder. De  intog staden genom att gå över muren eller bryta sig 

igenom murens väggar såsom tidigare forskning diskuterat. Varje belägringstillfälle behöver 

en  särskild  teknik.  Vid  stadsporten  avbildas  två  murbräckor  med  ett  långt  skaft,  vilket 

förmodligen är tunga  lansar. Sammanlagt finns sju murbräckor avbildade. Murbräckor med 

sina  långa  lansar användes för att komma  igenom murens väggar (fig.12). En stor ramp för 

att  kunna  föra murbräckorna  tillräckligt nära  försvarsmuren och  stegar  för  att  ta  sig över 

murarna.  Belägringsramper  utgör  kärnan  av  belägringsscenen  och  är  placerade  diagonalt 

mot staden, där en del av reliefen är förstörd. En stege är avbildad på den vänstra sidan om 

staden och  lutar mot den  inre  försvarsmuren  (fig. 14). Flera  stegar avbildas de kastas ner 

från murarna av försvararna.  

	

4.4	Belägringen	på	relieferna	

Det avbildas många ramper på relieferna. På relieferna har ramperna olika storlek beroende 

på placering mot staden. De olika ramperna korsar varandra på flera ställen. Murbräckorna 

har hjul och har dels en rund form med ett litet torn avbildad på topp. I scenen kan man se 

att murbräckornas  lansar  förstör  en  del  av  stadsporten  och  att murens  balkonger  faller 

sönder  ‐  lansarna  når  långt  upp  till  försvarsmurens  topp.  Två  sköldar  ramlar  ner  från 

stadsportens takbjälkar. Här avbildas även små rektangulära och kvadratiska tegelstenar som 

                                                            
42 Ussishkin 1980, 192. 
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ramlar ner från muren som skadats av lansarna. Murbräckorna med lansarna hade en viktig 

funktion  i belägringarna som skydd för anfallarna mot försvararnas pilar, stenar och facklor 

medan de hackade sönder muren. Försvararna hade tillgång till liknande krigsmaterial, men 

de är färre än de anfallande assyrierna. Försvararna var tvungna att skydda staden utanför 

såväl  som  innanför murarna  och  även murarna  i  sig.  Både  försvarare  och  anfallare  hade 

behov  av  krigsmaterial  som  kunde  träffa motståndaren  på  långt  avstånd, mot  eller  från 

muren. All material som kastas av försvararna är avbildade som hängande i luften. 

För  att  skydda  murbräckor  från  de  brinnande  facklorna  häller  assyrierna  vatten  på 

murbräckan och på de långa lansarna. Försvararna kastar facklor från försvarsmurarna på de 

assyriska  krigarnas  belägringsmaskiner.  En  assyrisk  krigare  står  med  ryggen  mot  i 

murbräckans  framsida  för att skydda sig mot attackerna. De  flesta av bågskyttar avbildas  i 

samband med murbräckorna när de närmar  sig  stadens murar. De assyriska krigarna  som 

kommer från den vänstra sidan på platta II är förstärkning som är på väg till den belägrade 

staden. Anfallarna har lyckats förstöra muren i den centrala delen av scenen. Här utgör även 

stadsporten en viktig del av belägringsmetoden. På stadsportens balkong står fyra israelitiska 

krigare.  Två  slänger  stenar med  händerna  istället  för  att  använda  stenslunga,  en  israelit 

använder  däremot  en  stenslunga  och  en  israelit  använder  ett  bågskytte.  Försvararna  tar 

skydd bakom de runda sköldarna som avbildas på takbalkarnas utsida. Anfallarna har även 

svärd  på  vänstra  sidan  knuten  till  rustningen,  men  de  används  inte  under  belägringen. 

Anfallarna hade  förmodligen med svärdet  ifall de skulle  träffa på sina motståndare på det 

öppna fältet framför murarna efter stadens fall.  

 

4.5	De	deporterade		

Dörren  till  stadsporten  på  belägringsscenen  är  öppen  då  detta  illustrerar  slutet  av 

belägringen. Det  finns  ingen belägringsramp som är placerad mot dörren utan enbart runt 

om  stadsporten.  De  deporterade  går  ner  från  stadsporten  på  belägringsramperna  som 

placerats mot staden och sedan svänger diagonalt mot vänster (fig.15).  
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4.6	Krigare	

I belägringsscenen marscherar krigarna i par. Skyttarna i lätt rustning och bågskyttarna i tung 

rustning.43  De assyriska krigarna har på  sig knäskydd och en  sorts kilt under  tunikan  som 

fästes runt med ett bälte eller en band som de hade en dolk i. Hjälmar användes av soldater 

av högre rang, men den menige soldaten hade huvudet täckt med en enkel kalott. En del av 

soldaterna hade sandaler, andra stövlar som man knöt runt benen och som nådde upp till 

knäna.44 Krigarna  representerar  olika  truppslag  i  den  assyriska  armén  och  avbildas  efter 

etnisk  bakgrund. Både  anfallare  och  försvarare  använder  pilbågar,  pilar,  spjut,  stenar  och 

stenslungor. På Sanheribs reliefer bär de assyriska krigarna antingen en rund sköld eller en 

lång  belägringssköld  som  fästs  på  marken,  och  där  den  övre  delen  är  böjd  bakåt.45 

Soldaterna använder en sköld som de håller i vänster hand. Skölden är gjord i metall med en 

form av en rund ram på ytter sidan. Tekniken var lämpad för att kunna bära en enkel sköld, 

men även stark nog för att stoppa motståndarens pilar. 

	

4.7	Landskap	

Relieferna har en bakgrund med mönster som  liknar pansar  ‐ eller  fiskfjäll, motivet präglar 

hela  reliefserien. De  representerar det steniga  landskapet som är  typiskt  för området  runt 

Lakish.46 Olika botaniska motiv avbildas såsom vinrankor, fikon och möjligen olivträd som är 

typiska för området.47  

	

5.	ARKEOLOGI		

5.1	Lakish	IV‐III	

Lakish  IV‐III  är  den  största  och  mest  importerade  stad  under  järnåldern  i  området. 

Stadsmuren och den  yttre  stadsporten på  sydvästra delen  av  Lakish  ligger på den högsta 

punkten på  tellen. Det  sydvästra hörnet  av  försvarsmuren  runt  Lakish har en  skarp  kurva 

med  åtta massiva  strävpelare  som  går  ner  till  på  berggrunden. Den  yttre  stadsmuren  är 

nästan 6 meter.48  I slutet av åtta hundratalet f.Kr. var området i Lakish ca 7,5 hektar. Detta 

                                                            
43 Ussishkin 1982, 94. 
44 Uehlinger 2003, 234. 
45 Russell 1991, 125. 
46 Ussishkin 1982, 99. 
47 Ussishkin 1980, 193. 
48 Ussishkin 1980, 185. 
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har  beräknats  genom  en  undersökning  av  stadsmurens  utsträckning.49 En  väg  leder  till 

porten, vägen är konstruerad parallellt med sluttningen av Lakish. Det  inre porthuset  (den 

andra porten) byggdes  längre upp på  tellen. Mellan dessa portar  fanns en  sluten  stenlagd 

gård. De yttre och inre portarna hade ett mellanrum som fylldes med jord och tegel som gav 

en bättre understruktur. Både portarna var kopplade till stadsmuren (fig.9).50  

	

5.2	Murbefästningar	

Tolkningen av ett inre och yttre försvarsverk är avgörande för om staden var omgiven av en 

eller två murar. Den yttre porten har skadats under strid, resterna av porten är återanvända i 

Lakish II. Murarna var byggda av segment bestående av stora stenar och de olika segmenten 

var inte enhetliga konstruktionsmässigt. Segmenten var byggda av lera blandat med grus och 

sten, medan andra delar av muren byggdes av lertegel.51  

	

5.3	Försvarsåtgärder	

En ramp upptäcktes även på samma plats, konstruerad av försvararna från insidan av muren. 

För att hindra den assyriska belägringsrampen från att förstöra stadsportens väggar stöddes 

väggarna med en massiv jordvall.52 Den maximala höjden på försvarsrampen är 3 m ovanför 

muren  på  cirka  10  m  avstånd.53 Efter  att  angriparna  lyckades  bryta  sig  igenom  muren 

hindrade  rampen  enligt  forskarna  angriparna  från  att  fortsätta  angreppet  in  i  staden.54 

Kraftiga  regnstormar  under  vintern  är  vanligt  inom  Lakish‐regionen.  En  dräneringskanal 

upptäcktes norr om stadsporten konstruerad för att leda regnvatten. Israeliterna byggde en 

vägg  inne  i  kanalen  701  f.Kr.  för  att  hindra  assyrierna  från  att  använda  den  för  att  inta 

staden.  En  brunn  återfanns  i  Lakish  som  var  44 m  djup  nordöst  om  staden.55 Assyrierna 

hämtade  vattnet  från  området  utanför  stadens murar. De  skulle  även  haft  en  fördel  ifall 

regn‐perioden startade under belägringen för att hindra belägringsmaskinerna från att fatta 

eld av försvararnas facklor.  

	

                                                            
49 Ephal 2009, 33. 
50 Ussishkin 1982, 30. 
51 Ussishkin 1982, 35. 
52 Ephal 2009, 26. 
53 Ephal 2009, 84. 
54 Ephal 2009, 93. 
55 Ussishkin 1982, 42. 
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5.4	Belägringsramp	 

En  ramp  som  kan  vara  Sanheribs  belägringsramp  upptäcktes  i  den  sydvästra  delen  av 

Lakish.56 Belägringsrampen  var  solfjäderformad,  är 50‐60 m  lång, 50‐70 m bred  vid basen 

och 25 m bred på toppen och nådde upp till murens krön (fig.7).57 Belägringsrampen var en 

tillfällig  konstruktion  som  bestod  av  enorma  mängder  sten  och  bråte  staplade  till  en 

sluttande  solfjäderformad  ramp  som  är  typiskt  för  assyriskt  hantverk.  De  var  gjorda  av 

staplade stenar och täcktes av ett  lager ungefär en meter tjock pressad  jord eller murbruk 

mixad av sand och kalksten.58 Belägringsrampen som upptäcktes hade lämningar av stockar 

på den övre delen av rampen.59  

 

5.5	Brand	under	belägringen		

I stadsporten till Lakish IV‐III hittades tecken på intensiv bränning av det soltorkandet teglet 

som  var  bränt  rött  av  den  intensiva  hettan.60 De  brända  resterna  av  det  stora  tornet 

flankerades av den  inre porten.61	I  små byggnader  i  Lakish  IV‐III, nära  sydvästra hörnet av 

stadsporten, hittades material som förstördes av de assyriska trupperna.62 Resterna visar att 

husen hade plundrats innan de brändes. I ett nära begränsat område ovanför porthuset låg 

även  fragment  av  brons.  Dessa  var  till  för  att  stärka  dörrarna  i  porthuset.  Bitar  av  trä 

upptäcktes  på  en  av  dessa  bronsfragment  ‐  möjligen  var  dörrarna  tillverkade  i  tungt 

trämaterial. Fem dörrbeslag upptäcktes på samma område, de var ca 8‐9 millimeter breda. 

Enligt  undersökningar  som  har  gjorts  i  utgrävningarna  kan  dessa  dörrar  ha  krossats  av 

assyrierna.63  

I några  gravar  i området har man  funnit  1500  kroppar  som uppenbarligen hade dött  i 

branden  i samband med belägringen.64 Detta har  räknats  fram genom en undersökning av 

stadsmurens omfattning. Det genomsnittiga förhållandet döda per hektar är 200 som är nära 

den urbana tätheten  i området under 700‐talet f.Kr. Några av kvarlevorna visade tecken på 

brännskador  ‐ dessa människor hade befunnit sig nära brinnande hus  innan deras kroppar 

                                                            
56 Ussishkin 1980, 190. 
57 Ephal 2009, 84. 
58 Ephal 2009, 87. 
59 Ussishkin 1980, 193. 
60 Rainey 1975, 47. 
61 Rainey 1975, 50. 
62 Ussishkin 1982, 44. 
63 Ussishkin 1982, 34. 
64 Grabbe 2003, 8. 
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kastades  i massgravarna.65 695  skallar  och  en mindre mängd  ben  togs  för  antropologisk 

undersökning. Ben från gravarna där de hittades gav en begränsad men viktig  information; 

skeletten är från befolkningen som dog under belägringen av Lakish.66  

   På  relieferna  finns  inte  avbildningar  av  den  brinnande  staden.  Sanheribs  samtida 

inskriptioner  beskriver  en  förstörelse  av  bosättningar  i  andra  områden  på  följande  sätt: 

”Hela hans stora land som jag överväldigad som en tät dimma; Marubusti och Akkuddu, hans 

kungliga  städer  med  de  små  städerna  i  deras  närhet  omringade  jag,  jag  erövrade,  jag 

störtade och med eld jag brände.”67 Alla som befann sig i Lakish dog inte under belägringen. 

Många  män,  kvinnor  och  barn  deporterades  till  exil  som  illustreras  på  platta  IV.68 De 

deporterade  israeliterna  delades mellan  den  assyriska  armén,  guvernörerna  i  provinserna 

och invånarna i de stora städerna.69 Några fick arbeta som slavar på Sanheribs byggprojekt i 

Nineve.70 Andra  blev  en  del  av  den  assyriska  armén  och  kungliga  livvakter  åt  Sanherib. 

Sanheribs annaler beskriver: ”Fångar  från det tredje  fälttåget var uppdelade som  får bland 

mina,  hela  lägret  (armén)  samt mina  guvernörer  och  invånare  av mina  stora  städer.”71 

Belägringarna gav vinst och investeringar efter segern.72 

	

5.6	Assyriska	krigsmaterial			

De  assyriska  framgångarna  i  krigsföringen  var  enorm  eftersom de hade  tillgång  till bättre 

material  och  var mer  tekniskt  skickliga  i  krigsföring  än  sina motståndare. Därför  berodde 

segern  på  vilka  belägringsmetoder  som  användes  och  vilket  krigsmaterial  som  passar  de 

olika situationerna.73 De assyriska fynden runt Lakish stämmer överens med de avbildade på 

relieferna i Nineve, som krigsmaterial och teknikerna som assyrierna använde vid belägringar 

vid denna tid. Stora mängder pilspetsar, stenar och slungor hittades på utgrävningarna. Ett 

halvformat bronsfragment hittades mellan den yttre stadsmuren och den sydvästra sidan av 

Lakish. Den  identifierades som  fästet av en hjälm  fyndet kunde  jämföras med de assyriska 

                                                            
65 Ephal 2009, 33. 
66 Ephal 2009, 32. 
67 Rainey 1975, 52. 
68 Ephal 2009, 34. 
69 Stohlmann 1983, 152. 
70 Stohlmann 1983, 174. 
71 Stohlmann 1983, 165. 
72 Dubovsky 2006, 114. 
73 Ephal 2009, 36. 
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hjälmarna som skildras i relieferna.74 20 små bitar från de assyriska rustningarna hittades på 

olika utgrävningar. De  var  gjorda  av brons och en del  av  järn och  var perforerade  för  att 

kunna binda ihop dem med varandra. Många av dessa föremål kunde kopplas till Sanheribs 

belägring av Lakish.75  

Hundratals  pilspetsar  hittades  i  utgrävningarna.  Ett  rum  innehöll  40  pilspetsar  och  ett 

annat  i Lakish III, 53 pilspetsar.76 Pilspetsar hittades  i området nära det sydvästra hörnet av 

Lakish  och  runt  belägringsrampen. Några  pilspetsar  fann man  fortfarande  sittandes  fast  i 

väggarna på den  inre porten vid vägen som  leder upp  till stadsporten. Vikten,  formen och 

materialet  var  avgörande  för  pilarnas  inträngningsförmåga.77 De  flesta  pilspetsarna  var 

tillverkade av järn, några få av brons. De var bladformade och ofta korroderade. Pilspetsarna 

har olika former och olika bredd, men längden är alltid sju centimeter. Det är svårt att skilja 

typologiskt vilka vapen som användes av försvararna eller angriparna under belägringen av 

Lakish.  Runda  stenar  av  flinta  hittades  efter  belägringen.  Många  av  stenarna  liksom 

pilspetsarna, hittades i porten och det sydvästra hörnet av tellen. Stenen är ca 6 centimeter i 

diameter  och  väger  ca  250  gram.  Relieferna  illustrerar  att  vapnet  användes  både  av 

angriparna och av försvararna. Flinta inte finns i närheten av områden i Lakish. Därför måste 

materialet  vara  importerad  och  eventuellt  tillverkat  någon  annanstan,s  men  de  kan  ha 

importerat sten och tillverkat stenarna själva.78  

 

6.	SKRIFTLIGA	KÄLLOR		

6.1	”Brev	till	gud”	

”Brev  till gud” var  tänkt  för att  läsas  inför guden Ashur vars viktigaste  tempel  låg  i staden 

Ashur.79 Delar av inskriptionen går inte att tyda så det är oklart hur lång texten var i början, 

”brev till gud” beskriver belägringarna på följande sätt:  

(6) Liksom näste örn belägen på ett berg som otaliga vassa bladknivar av järn och når 

till himlen (medan) dess grundvalar är ett centrum till underjorden.  

                                                            
74 Ussishkin 1980, 193. 
75 Ussishkin 1982, 55. 
76 Pilspetsar som inte fanns i stad III kan ha används av babylonierna under styre av Nebukadnessar som 
belägrade Lakish 588 f.Kr. 
77 Ephal 1984, 62. 
78 Ussishkin 1982, 55. 
79 Naaman 1974, 31. 



                                                                                                                                                        

21	
 

(7)  (Dess murar) var extremt starka och omgivande av höga berg, som om den var 

sänt från himlen.  

(8) Med  hjälp  av  slagen  (jord)  ramper, mäktiga murbräckor  nära  [väggarna?] med 

angrepp av fotsoldater (mina) krigare.  

(9) De  såg  stormen av mina hästar, hörde  stridens oljud av de  stolta Assurs värdar 

och de blev skrämda.  

(10)  (Jag belägrade Aseka) erövrade  (och) plundrade och  jag  förstörde  (den)  totalt 

[med eld jag brände…].  

(13) Omgavs av stora torn och extremt svårt var […].  

(14)  Framför  dem  stängdes  av  genom  ett  palats  som  ett  berg  och  hög  var  [dess 

topp?].  

(15) Var mörk, ingen sol sken på den; dess vatten var permanent inlagd i mörkret och 

dess utgång var [djup?].  

(16) […] dess [dörrar?] avbröts av yxor och diket bredvid var djup och [mörk?].  

(17)  Han  gjorde  hans  krigare  starka  i  strid marscherade  in  i  [=stadens mur?]  han 

förberedde hans vapen för [striden?].  

(18) Jag skaffade hjälpmedel från alla amurru bar upp jordens massor och […].  

(19) Mot dem nionde gången  […] den  stora  för hans murar  som ett palats av  lera 

krossas.80 

Nu har vi sett relieferna och den arkeologiska situationen i Lakish. Vad säger detta oss när vi 

läser de skriftliga källorna. Här försöker jag sätta dem i kontext med bilderna såväl som det 

arkeologiska materialet. Jag har fyllt i vissa delar som saknas i texten: i rad 8, 15, 16 och i rad 

17 beroende på stridsteknik och de arkeologiska lämningarna som har en koppling till texten.  

I  rad  6‐7.  Beskrivs  att murarna  var  extremt  starka  samt  omgivna  av  ett  bergsområde. 

Lakish likaså var start befäst och låg på ett bergsområde.       

I rad 8. Innan kriget byggdes belägringsramper för att anfallarna skulle kunna gå upp mot 

städer de belägrade. De var tunga att bära med sig och var tidskrävande så de byggdes på 

plats.    Här  beskrivs  murbräckorna,  del  av  text  saknas.  Men  jämför  vi  denna  text  med 

belägringsscenen. Ska det möjligen stå: mäktiga murbräckor nära [väggarna]. Murbräckorna 

beskrivs vara mäktiga alltså starka nog att borra igenom väggarna.    

                                                            
80 Naaman 2005, 136. 
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I  rad 9. Faran ökade när anfallarna var nära att belägra  staden  ‐ detta påverkade även 

försvararnas kraft och skapade panik hos de civila inom staden. De civila i staden påverkades 

också  av  anfallarnas  strider  då  deras  användning  av  krigsmaterial  kunde  nå  långt  och 

förmodligen även innanför stadens murar.                                                                                                      

I  rad  10.  Beskriver  belägringen  och  erövringen  av  staden.  Staden  Aseka  plundrades, 

förstördes och brändes. Lakish likaså plundrades, förstördes och brändes.                                                              

I  rad  13.  Murarna  måste  ha  varit  mycket  höga,  så  att  enbart  skuggan  av  dessa 

bebyggelsen  var  synliga.  Beskriver  att  tornen  är  stora,  Lakish  torn  som  avbildas  på 

belägringsscenen  är  också  höga.  Det  var  extremt  svårt  att  belägra  staden  då  det  var 

tidskrävande. 

I rad 14. Här beskrivs palatset förmodligen stadsporten som fanns på utsidan av staden ‐ 

den beskrivs vara lika hög som ett berg. På belägringsscenen finns en liknande stadsport som 

avbildas i den centrala delen av belägringen.  

I  rad  15.  Har  tolkats  som  en  autentisk  beskrivning  av  en  vatten‐kanal  typisk  för  den 

israelitiska perioden. Men  jag  skulle  tolka denna beskrivning  som  en brunn,  liknande den 

brunn  som  återfanns  i  Lakish.  Skenet  av  solen  når  inte  in  till  brunnens  djup  då  den  är 

permanent inlagd i mörkret.  

I rad 16. Här är texten oklar.81 Jag skulle förslå att anfallarna använde sig av yxor för att slå 

in  bakdörren  som  fanns  bredvid  diket  norr  om  stadsporten,  som  är  lik  porten  och 

vattenrännor  för  gatorna  i  Lakish.  Yxor  användes  för  att  hugga  igenom  trä. 82  På 

utgrävningarna  hittades  fragment  av  dörrar  gjorda  av  trä.  Arkeologer  tror  att  dörrarna 

stormades av assyrierna. Kan dessa dörrar ha stormats med yxor? Detta finns  inte avbildad 

på belägringsscenen.  

I  rad  17.  Förberedelserna  inför  belägringen  av  de  som  revolterat mot  Sanheribs  styre 

skickade  in extra  trupper och vapen  till  staden. Förmodligen  skickades även extra  trupper 

och vapen till Lakish också. 

I rad 18. Extra styrkor ‐ Israeliternas städer var starkt befästa att den assyriska kungen var 

tvungen att skaffa hjälp för att bygga ut fler belägringsramper.83  

                                                            
81 Naaman 2005, 137. 
82 Sanheribs krigare hugger palmträd med yxor det finns inte andra exempel på reliefer där yxor används till 
annat förutom på trä. Platta 49 rum III. Barnett 1998, 45. 
83 Belägringsrampen byggdes av massvis människor, Sanherib kan också ha använt slavar under arbetet då det 
krävdes mycket hårt arbete för att bygga ut ramperna. Platta 116 rum VI. Barnett 1998, 156. 
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I  rad 19. Beskriver att murarna är byggda av  lera  som krossas den nionde gången. Kan 

assyrierna ha belägrat staden efter 9 dagar då staden hade massiva murar? Försvarsmuren 

var inte enhetlig och byggdes av lera, tegel och stora stenar.   

                                                                                                                          

6.2	Rassam	cylindern		

Rassam cylindern beskriver bytet som tas under Sanheribs tredje fälttåg mot Juda rike.84 och 

den stridsteknik som användes mot Judas befästa städer(fig. 13).  

(49‐50) Som till Hiskia, Judéen, han vägrade ge sig inför mina hot. Jag belägrade därför 46 

av hans befästa städer,  fortmurar och många mindre städer  i deras närhet, genom att 

stämpla ner belägringsramper och bära upp murbräckor. De grymma anfallarna borrade 

hål, förstörde och hackade [väggarna?].  

(55‐58)  (Och) honom Hiskias hans  rädsla stålade  för de som  fick makten uppmuntrade 

honom och han skickade efter mig till Nineve, min ädla stad hans utvalda trupper som 

han  hade  fört  för  att  styrka  Jerusalem,  hans  ädla  stad  som  han  hade  fått  som  extra 

trupper. (så väl som) 30 talenter guld, 800 talenter silver, val av antimon, stora block av 

karneol, sängar (inläggningar) med elfenben, elefant skinn, elfenben, ebenholts, buxbom, 

kläder med flerfärgat trim, linne kläder, blå lila ull, redskap av koppar, järn, brons, tenn, 

järn vagnar, sköldar,  lansar,  lager av svärd med bälten, pilbågar, pilar,  tillu‐ utrustning, 

instrument för krig i stora antal.85  

I  rad  49‐50.  När  städerna  belägrades  byggdes  belägringsramper  och  stämplades  ner  på 

marken, sedan bar man upp murbräckorna på  ramperna. Rassam cylindern beskriver även 

att  de  grymma  anfallarna  borrade  hål,  förstörde  och  hackade  muren.  En  del  av 

kilskriftinskriptionen saknas, men det står förmodligen väggarna. Anfallarna höll förmodligen 

i  lansarna bakom murbräckorna som avbildas på belägringsscenen medan de borrade hål  i 

murarna. 

I rad 55‐58. Rassam cylindern beskriver typer av kläder, krigsmaterial som består av järn, 

brons,  sköldar,  lansar,  dolkar,  rustningar,  pilbågar,  pilar  och  spjut  som  användes  som 

redskap under belägringen.86  

	

                                                            
84 Stohlmann 1983, 151. 
85 Gallagher 1999, 129. 
86 Stohlmann 1983, 151. 



                                                                                                                                                        

24	
 

6.3	Sanheribs	prisma	

Som de  förgående kilskriftsinskriptionerna som nämns ovan, så beskriver Sanheribs prisma 

liknande  berättelser  om  belägringarna  i  Juda.  Sanheribs  prisma  beskriver  fälttåget  på 

följande sätt:  

Jag belägrade 46 av hans befästa städer, fortmurar och många mindre städer i deras 

närhet,  och  erövrade  (dem)  med  hjälp  av  väl  stämplade  (jord‐)  ramper  och 

murbräckor förde (alltså) nära (på väggarna).87 

Här beskriver Sanherib vilka belägringsmetoder han använde mot Juda rikes befästa städer, 

som  har  en  liknande  skrift  som  de  förgående  kilskriftsinskriptionerna.  Att  han  förde 

murbräckorna nära murarna som även passar in på de delar som saknas i ”brev till gud”. 

	

7.	SAMMANFATTANDE	DISKUSSION 

7.1	Genom	försvarsmuren	

Sanheribs  prisma  beskriver  att  assyrierna  belägrade  städerna  med  hjälp  av  både 

belägringsramper  (jordramper) och murbräckor. På belägringsscenen ser belägringsrampen 

avlång och  smal ut, men utgrävningarna visar att den var 50‐70 meter bred. Förmodligen 

fanns  fler  murbräckor  placerade  mot  staden  på  belägringsrampen  under  belägringen. 

Sanheribs  prisma  beskriver  även  att man  förde  dessa murbräckor  nära  väggarna  och  att 

Sanherib erövra  (segrade) genom att använda dessa belägringsmaskiner. Belägringsscenen 

på  relieferna  visar  att  assyrierna  intog  staden  genom  att  rasera,  borra  och  riva murarna, 

vilket också Rassam cylindern beskriver.  

”Brev till gud” beskriver hur murarna som byggdes av lera krossades. Murarna var byggda 

av segment bestående av stora stenar och lera, medan andra delar av muren byggdes helt i 

tegel.  Belägringsrampen  byggdes  för  att  ge  murbräckorna  en  större  räckvidd  mot 

försvarsmurarna,  för  att  lansarna  skulle  nå  högre  upp mot  försvarsmuren. Anfallarna  tog 

även  skydd mot  stenar  som  raserade  från muren bakom murbräckorna. Murarna  var  inte 

byggda  i hög kvalitet, men nackdelen för anfallarna var att tjockleken på murarna ‐ det tog 

tid  att bryta  sig  igenom murarna. Assyriska  stegar  kastas ner  av  försvararna  indikerar  att 

                                                            
87 Stohlmann 1983, 150. 
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angriparna  hade  svårt  att  ta  sig  upp  över  försvarsmuren  via  stegar.  På  andra  reliefer  i 

Sanheribs palats lyckades angriparna att ta sig upp över försvarsmuren via stegar.88  

7.2	Brinnande	material 

För att hindra belägringsmaskinerna  från att glida ner  från belägringsrampen  stabiliserade 

man  detta med  träbjälkar  och  kvistar  som  placerades  i  övre  skiktet  av  rampen.89 Under 

konstruktionen  utsattes  belägringsramper  för  eld.  Förluster  för  anfallarna  skulle  begränsa 

arbetskraften  och  förlänga  belägringen.  Ju  närmare  belägringsrampen  placerades  mot 

murarna desto större risk för anfallarna.90 På akkadiska finns det två termer för att indikera 

verksamheter  som  ingår  i  konstruktionen  av  belägringsramp,  ep  (e)  ri  šapāku  (lösjord) 

insamling av  jord och  sten  som är  lös och  formbar  som  staplas upp och arammu  šukbusu 

(kombinering) av dessa material som stampas till fots.91  

Belägringsrampen på  relieferna  är delade  i  långa  rektangulära delar med oval  form på 

sidorna. Dessa  former är  lika  trä och  inte  tegel.  I Belägringsrampen som upptäcktes under 

utgrävningarna  hittade man  rester  av  trästockar.  Eftersom  både  avtryck  av  trä  och  tegel 

fanns  i  jorden  måste  bägge  materialen  använts  som  byggmaterial  i  belägringsrampen. 

Belägringsrampen  kan  därför  först  ha  byggts  av  stampade  jordlager  och  stenar,  sedan 

stabiliserade man  rampen med  trästockar  som  lades  ovan  för  att  få  en  bättre  struktur. 

Murbruk torkar snabbt och det är därför en fördel med att placera trä ovan  jordlager. Den 

övre  strukturen  av  trästockarna  fuktades  förmodligen  för  att  bli  hala  så  att  det  skulle  bli 

lättare att dra upp murbräckorna, samtidigt som vattnet förhindrade att trätt fattade eld.  

7.3	Försvararnas	bågskyttar	

Eftersom försvararna saknade stort utrymme på murarnas krön var det en fördel att ha en 

välbefäst stad med hög kvalitét på murarna. Försvararna skulle också ha haft en fördel med 

att placera ut fler bågskyttar. Pilen var en enkel redskap som når anfallarna på betryggande 

avstånd från stadsporten. Pilbåge används bäst diagonalt ner från muren. Stenarna är tyngre 

och  har  kortare  räckvidd.  Assyrierna  kände  förmodligen  till  försvararnas  svaghet,  ett 

exempel finns avbildad på platta II. På den vänstra sidan har en assyrisk krigare fått tre pilar 

88 Platta 66 rum V. Barnett 1998, 71. 
89 Ephal 1984, 65. 
90 Ephal 1984, 64. 
91 Ephal 2009, 87. 
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emot  sig  och  lyckats  skydda  sig mot  försvararna,  pilarna  har  fastnat  på  krigarens  sköld. 

Stenarna  som  kastas  av  försvararna  är  istället avbildade  i  luften  (fig. 11). Det betyder  att 

assyrierna var skickligare  inom stridsteknik än sina motståndare. Pilspetsarna som hittades 

på utgrävningarna  i  Lakish  var  gjorda  av  järn  och  en del  av brons de hade därför  en bra 

penetreringsförmåga.  Rassam  cylindern  beskriver  att  de  assyriska  rustningarna  var 

tillverkade av bl. a järn och brons. Dessa krigsmaterial avbildas på belägringsscenen. 

	
8.	SLUTSATS	

Efter  att  ha  studerat  de  tre materialkategorierna  kan  vi  konstatera  följande:  Arkeologin 

bekräftar delar av Sanheribs version av berättelsen assyrierna belägrar 46 befästa städer  i 

Juda.92 En  belägringsramp  hittades  på  utgrävningarna  och  var  runt  50‐70 m  bred.93 Flera 

stockar placerades på belägringsrampen ovan jordlager. Assyrierna placerade murbräckorna 

på stockarna diagonalt mot staden på en enda stor belägringsramp. Murbräckorna med de 

långa  lansarna placerades på belägringsrampen för att kunna föra murbräckorna tillräckligt 

nära försvarsmuren. På belägringsscenen förstör murbräckornas lansar den centrala delen av 

muren.94 Tjockleken på murarna gjorde det  svårt  för assyrierna att borra  igenom murarna 

med de långa lansarna från olika håll runt om försvarsmuren därför var en frontal belägring 

det  bästa  sättet  att  inta  staden.  Trots  att murarna  var  tjocka  var  kvaliteten  på murarna 

avgörande  ifall  assyrierna  hade  en  chans  att  inta  staden  genom  försvarsmuren.  Sanherib 

samtida  inskriptioner  nämner  inte  en  belägring  över  murarna.  Israeliterna  kastade  ner 

anfallarnas  stegar  från murarna på belägringsscenen betyder att anfallarna hade  svårt att 

inta  staden  över  försvarsmuren  då  assyrierna  kunde  kastas  ner  från  de  höga  murarna. 

Belägringsrampen  var  därför  viktig  för  belägringarna  för  att  anfallarna  skulle  nå 

försvarsmurarna tillräckligt nära med murbräckorna och de långa lansarna.  

	

	

	

	

                                                            
92 Rainey 1975, 53. 
93 Ephal 2009, 84. 
94 Platta 375 rum XLIII. Barnett 1998, 482. 
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Omslagsbild: Teckning av författaren illustrerar assyrisk officerare av en assyrisk krigare med 

bågskytte. 

Fig. 1. Främre Orienten under slutet av åtta hundratalet f.Kr., efter Ussishkin 1982, fig. 1. 

Fig. 2. Israeliternas land under slutet av åtta hundratalet f.Kr., efter Ussishkin 1982,fig 2. 

Fig. 3. Plan över Nineve (dagens Kouyunjik) och det sydvästra palatset publicerad av Layard, 
efter Ussishkin 1982, fig 58. 

Fig. 4. Plan över det ceremoniella rummet i sydvästra palatset där Lakishreliefen i rum 36 
(XXXVI) var placerad, efter Ussishkin 1982, fig 59.

Fig. 5. Plan över Lakish rummet och hur Lakish relieferna var placerade, efter Ussishkin 1982, 
fig 61. 

Fig. 6. Staden Lakish 701 f.Kr. (Lakish IV‐III): (1) yttre stadsporten, (2) inre stadsporten, (3) 
yttre stadsmuren, (4) inre stadsmuren, (5) palatsets port, (6) mur från insidan, (7) 
shakt/stenbrott, (8) brunn, (9) assyriska belägringsrampen, efter Ussishkin 1982, fig 8. 

Fig. 7. Assyriska belägringsrampen: En schematisk plan och sektion som delvis är 
rekonstruerad, efter Ussishkin 1982, fig 43. 

Fig. 8.Plan för palatsets port, palats c brändes av assyrierna. Planen visar de tre olika 
byggtekniska stegen i Lakish V‐ III, efter Ussishkin 1982, fig 20. 

Fig. 9. Lakish från reliefernas fågel perspektiv synvinkel av staden innan belägringen , efter 
Ussishkin 1982, fig 9. 

Fig. 10. Belägringen från den ” assyriska synvinkel”, efter Ussishkin 1982, fig 95. 

Fig. 11. Lakish reliefplatta II belägringsscenen från vänstra sidan, efter Ussishkin 1982, fig 67. 

Fig. 12. Lakish reliefplatta III centrala belägringsscenen, efter Ussishkin 1982, fig 68. 

Fig. 13. Lakish reliefplatta IV belägringsscenen till vänster, israeliter som skickades i exil och 
assyriska krigare som bär värdefulla material från Lakish (del av reliefplatta V till höger), efter 
Ussishkin 1982, fig 69. 

Fig. 14. Belägringsscenen tecknad av Layard i Nineve, publicerad i Lakish III (1953): Delvis 
rekonstruerad höger platta II vänster platta IV och mitten III, Uehlinger 2003, fig 2. 

Fig. 15.  Murbräckan mitt under belägringsscenen detalj från reliefplatta III, efter Ussishkin 
1982, fig 78. 

Fig. 16. Central belägringsscenen detalj från reliefplatta III, efter Russell 1991, fig 130. 
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Fig. 17. Illustrerar reliefplattor II och III (till vänster) reliefplattor III och IV (till höger) visar för 
närvarande mellanrum av dessa reliefer, efter Ussishkin 1982, fig 62.  

Fig. 18. Assyriska krigare detalj från reliefplatta II, efter Ussishkin 1982, fig 76. 

Fig. 19. ”Brev till gud” (kallas även för Aseka inskription), Västra Asien K6505 British 
Museum, efter Naaman 1974, 27. 

Fig. 20. Rassam Cylindern, Ashurbanipal’s bibliotek WAA 22503 British Museum.            

Fig. 21.  Sanheribs prisma (kallas även för Orientaliska institute prisma och Chicago prisma), 
Assyria Chicago Museum A2793.  
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