
2-3 år

70 år
„Jeg, Daniel, [blev] opmærksom på angivelsen i bøgerne af det 

åremål, Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle 
ligge i ruiner, halvfjerds år.“ — (Daniel 9:1, 2, da. aut.)

Kyros indtager Babylon 539 
f.v.t.

Jøderne vender tilbage til 
Jerusalem  536/7 f.v.t.

Jerusalem ødelægges 
606/7 f.v.t.

Det Gamle Testamentes kronologi 
iflg. biskop James Usshers (1581 – 1656)

Basis år 539 f.v.t. bestemt ud 
fra historikeres beretninger



70 år

Kyros indtager Babylon 539 
f.v.t.

Jøderne vender tilbage til 
Jerusalem  518/7 f.v.t.

Jerusalem ødelægges 
588/7 f.v.t.

Tanakhs (Det Gamle Testamente) kronologi 
iflg. den jødiske fortolkning

Benytter historikernes 
tidsangivelse 588/7 f.v.t.

Basis år 539 f.v.t. bestemt ud fra 
historikeres beretninger og 
astronomiske observationer



Nebukadnezar II’s 37. 
regeringsår år 568/567 f.v.t.

Nebukadnezar II’s 37. 
regeringsår år 588 f.v.t.

Nebukadnezars 37. regeringsår –
Ifølge astronomiske observationer

På denne tavle står der nogle astronomiske 

observationer som fandt sted i Nebukadnezar II’s 37. 

regeringsår. Den indeholder blandt andet 13 

måneobservationer, som man har brugt til at finde frem til 

det årstal som de passede på. De passer bedre på 588 

f.v.t. og ikke så godt på 567 f.v.t.

Ved en fejl (?) translittererede nogle tyske forskere 

datoen for observationen så den passede på år 568 f.v.t. 

De translittererede fejlagtigt tallet ”9” til tallet ”8”. Andre 

har påpeget, at hvis man korrigerede for denne fejl, ville 

man komme frem til 588 f.v.t. Såfremt der tages højde for 

denne antagelse, bliver Nebukadnezar II’s 18. 

regeringsår 607 f.v.t.

- og ifølge oldtidens 
historikere

Efter kongerækken 

udarbejdet af  historikerne 

Ptolemaios og Berosso er 

Nebudkadnezar II’s 37. 

regeringsår 567 f.v.t



Basisåret 539 f.v.t.

Jøderne vender tilbage til 
Jerusalem  537/536 f.v.t.

Basis år 539 f.v.t. bestemt ud 
fra historikeres beretninger

Kyros cylinderen: Kyros’ 

erobring af Babylon i år 

539 f.v.t. og udfrielsen 

af landflygtige, 

deriblandt jøderne

Bibelen: I perserkongen Kyros' første regeringsår [som konge 
over Babylon] vakte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at 
Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod 
han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt: »Dette 
siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle 
jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i 
Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver iblandt jer af hele 
hans folk! Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på 
Herrens, Israels Guds, hus; det er den Gud, der er i 
Jerusalem. (Ezra 1:1-3 , da. aut.)

Kyros cylinder: Kyros fremhæves som en velgører for 
indbyggerne i Babylonien, der har forbedret deres tilværelse, 
tilgivet landsforviste og restaureret templer og helligdomme i 
hele Mesopotamien og andre dele af riget. Den afsluttes med en 
beskrivelse af, hvordan Kyros reparerede byens mure. 
Kilde: Wikipedia

https://da.wikipedia.org/wiki/Landsforvisning
https://da.wikipedia.org/wiki/Helligdom

