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Ifølge Lukasevangeliet måtte Josef 

og Maria rejse til Betlehem på grund 

af den romerske folketælling i lan-

det. Mange fi nder imidlertid denne 

oplysning besynderlig, fordi Josef 

slet ikke havde behøvet at rejse så 

langt som til Betlehem for at lade 

sig skatteregistrere. Har Lukas selv 

”skabt” beretningen om den unød-

vendige skatterejse for at lade Jesus 

blive født netop i Davids by? Flere 

nyere arkæologiske fund kaster lys 

ind over rejsen i juleevangeliet.

Som vi så det i sidste års juleartikel i TEL 
(2011/4, side 10-15), er der gode histori-
ske grunde til at tro, at Lukas videregiver 
historisk troværdig information, når han 
indleder juleevangeliet med at berette om 
en folketælling under ledelse af Kvirinius. 
Denne første folketælling fandt formentlig 
sted omkring år 8 f.Kr., mens Kvirinius var 
den øverstbefalende i provinsen Syrien. 
14 år senere blev den næste ordinære 
folketælling gennemført i Syrien og Jøde-
land, i øvrigt samtidig med, at Kvirinius 
var blevet statholder over Judæa. Denne 
anden folketælling i år 6 e.Kr. førte til fl ere 
opstande, sådan som både den jødiske 
historieskriver Josefus (Ant. 18,1-7) og ApG 
5,37 beretter.

EN UNØDVENDIG REJSE?

Et andet element i Lukas’ beretning væk-
ker debat i forskerkredse, nemlig Josefs 
og Marias lange rejse til Betlehem (Luk 
2,3-5). Man kan spørge, om denne rejse 
nu virkelig var nødvendig. Josef havde blot 
behøvet at møde frem i den nærmeste 
større by med romersk forvaltning for at 
lade sig registrere dér. En fi re dages rejse 
på 144 km til slægtens hjemby forekom-
mer unødvendig, og den var helt ude af 

trit med romersk praksis ved folketællin-
ger. Og hvad hans forlovede Maria angår, 
havde hun ikke behøvet at møde frem 
overhovedet. Det var nok, at Josef lod sig 
registrere for dem begge, lyder argumen-
tet. Har Lukas i virkeligheden konstrueret 
beretningen om rejsen til Betlehem for 
at lade Jesus fremstå tydeligere som en 
ætling af David?

Byzantinsk mosaik i Chora kirken i Istan-

bul, 1320-25 e.Kr.: Maria og Josef lader sig 

indskrive i overværelse af Kvirinius. Det er 

bemærkelsesværdigt, at Maria if. mosaik-

billedet tager aktivt del i registreringen.

© wikipedia.

I en hule i Nahal Hever, få km syd for Ein Gedi, fandt man bl.a. Babathas samling af personlige dokumenter. Indgangen til hulen er midt på klippe-

væggen. Her fandt Babatha, hendes steddatter og andre jødiske fl ygtninge et skjul under den 2. jødiske opstand (132-135 e.Kr.). Romerne byggede 

lejr oven for hulen, og fl ygtningene er formentlig omkommet af sult og tørst. © Biblical Archaeology Review 1998/2.

En unødvendig rejse
til Betlehem?
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FOLKETÆLLINGER I KLIENTKONGEDØMMER

Problemet med disse indvendinger er, at forskerne antager, at 
Israel var en romersk provins på tidspunktet for folketællingen. 
Men i år 8 f.Kr. blev landet styret af Herodes den Store, der var 
underlagt Rom som klientkonge. Så længe han opretholdt ro i 
sit område og ydede støtte til kejser Augustus, havde han en vis 
indre frihed. 

Der var med andre ord intet romersk forvaltningsapparat i Is-
rael, da Jesus blev født. Det kom først efterhånden, som Herodes’ 
store rige etapevis blev omdannet til romerske provinser efter 
hans død. For Judæas vedkommende skete det i år 6 e.Kr. 

Fra romerske kilder ved vi, at de også lod folketællinger gen-
nemføre i klientkongedømmer, f.eks. i den selvstyrende by Apa-
mea og i kongedømmet Nabatæa. Da den syriske provins skulle 
skatteregistreres omkring år 8 f.Kr., har Herodes’ rige formentlig 
også været omfattet heraf.

Derimod ved vi ikke, hvilken fremgangsmåde romerne an-
vendte, når de pålagde et klientkongedømme at gennemføre 
en folketælling. Fra talrige kilder ved vi, hvordan folketællinger 
blev organiseret i den romerske provins Egypten. Imidlertid var 
et klientkongedømme forvaltningsmæssigt set ikke identisk med 
en provins, og lokale forhold kunne derfor spille ind på, hvordan 
folketællingen i praksis blev gennemført.

LOKALE JØDISKE FORHOLD

Lokale hensyn kan have gjort sig gældende ved denne første 
folketælling i Israel, hvor man ikke havde mandtalslister fra tidli-
gere folketællinger at bygge på. Det er tænkeligt, at romerne lod 
folketællingen blive gennemført efter jødiske slægtslinjer, og at 
man organiserede den efter slægtens hjemby. Netop det jødiske 
folk havde fra gammel tid en stærk bevidsthed om stamme- og 
slægtsforhold.

Vi skal ikke forestille os, at størsteparten af den jødiske befolk-

ning blev sendt ud på vejene som følge af folketællingen. Det me-
ste af befolkningen var beskæftiget i landbruget, og en befolkning 
af bønder og hyrder fl ytter normalt meget lidt i forhold til slægtens 
jord. Josefs situation har derfor næppe været den almindelige.

BABATHAS ARKIV

Nyere arkæologiske fund antyder, at der måske også kan have 
været en anden grund til, at Josef og Maria rejste til stamfaderen 
Davids hjemby Betlehem.   

Marmorfrise, der viser romersk folketælling (fra slutningen af det 2. 

årh. f.Kr.; fra Campo Marzio, Rom). Fra gammel tid foretog romerne 

folketællinger over deres egne borgere. Da Augustus blev kejser i 

Romerriget i år 31 f.Kr., blev også provinserne underlagt folketællinger 

med regelmæssige intervaller. © wikipedia.

En egyptisk parallel?

Som nævnt i artiklen tyder intet på, at 
de ikke-romerske borgere i provinserne 
skulle rejse til slægtens hjemby for at 
lade sig registrere dér. Ud fra vort kend-
skab i dag til romerske folketællinger 
vækker denne del af Lukas’ beretning 
undren.

Dog er der en kilde fra provinsen 
Egypten, som ofte bliver nævnt som en 
tydelig parallel til Lukas’ beretning om 
Josefs og Marias rejse. Det er statholde-
ren Vibius Maximus’ berømte forordning, 
man her tænker på. I året 104 e.Kr. gen-
nemførte han en folketælling i Egypten, 
og i denne forbindelse udstedte han en 
forordning. Her hedder det bl.a.:

Nu hvor hus-for-hus folketællingen 

er begyndt, er det afgørende, at enhver, 
der af hvilken som helst grund er fravæ-
rende fra deres nomer*, skal befales at 
vende tilbage til deres egne arner, for 
at de kan udføre de sædvanlige opgaver 
vedrørende indskrivning.
* nome: det græske ord for en provins i 
Egypten.

Den faste betegnelse for de egyptiske 
folketællinger var ”hus-for-hus folketæl-
ling”, fordi hver husstands beboere og 
tjenestefolk blev skrevet i mandtal.

Statholderen befaler her enhver, 
som af forskellige grunde måtte være på 
rejse eller arbejdede midlertidigt uden 
for provinsen, at vende tilbage til deres 

hjem, for at folketællingen kan fi nde 
sted. At de skal vende tilbage ”til deres 
egne arner”, betyder, at de skal vende 
tilbage til deres hjem.

Ved nærmere eftertanke falder den 
tilsyneladende parallel til juleevangeliets 
rejse dog til jorden. Forordningen siger 
ikke, at borgerne skal vende tilbage 
til den by, hvor slægten stammer fra, 
men til den by, hvor de har deres hus 
og arne. Mandtallet er knyttet til den 
by, hvor man har sin juridiske bopæl. 
Desuden siger Lukas udtrykkeligt, at da 
Josef og Maria på et senere tidspunkt 
vendte tilbage til Nazaret, rejste de 
tilbage til ”deres egen by” Nazareth 
(Luk 2,39).
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I 1961 gjorde den israelske arkæolog Yigael 
Yadin et usædvanligt fund i en hule syd 
for Ein Gedi ved Dødehavet. Omhyggeligt 
gemt under nogle sten fandt man en sam-
ling af personlige dokumenter, som havde 
tilhørt en jødisk kvinde ved navn Baba-
tha. Mellem de mange dokumenter lå en 
kvittering, som Babatha modtog, da hun 
og hendes mand lod sig registrere ved en 
romersk folketælling i år 127 e.Kr.

FOLKETÆLLINGEN I ÅR 127 E.KR.

I den nye romerske provins Arabia (opret-
tet i år 106 e.Kr.) gennemførte romerne 
en folketælling i år 127 e.Kr. Babatha og 
hendes mand rejste fra hjembyen Maoza 
til provinsbyen Rabbah i Moab for at lade 
alle deres ejendomme registrere hos den 
romerske forvaltning. Det var en rejse på 
ca. 40 km. Babatha mødte personligt op 
ved folketællingen, ledsaget af sin mand 
Juda, og her afgav hun erklæring om sine 
ejendomme. Det er en kopi af denne skat-
teerklæring, som 8 år senere lå i Babathas 
arkiv i hulen ved Dødehavet.

I erklæringen anfører Babatha i 1. person, 
at hun selv ejer 4 daddellunde, som hun 
har arvet fra sin far. Hun erklærer, at hun 
”bor på egen jord og grund”. Ægteparret 
havde åbenbart særeje. 

Babatha angiver navnene på de fi re 
lunde, deres afgrænsning, hvor meget der 
kan sås på dem, og hvilket udbytte, de 
giver. Desuden anfører hun, hvor meget 
hun skal betale i skat af hvert stykke jord. 
Hendes mand Juda underskriver erklæ-
ringen som ”formynder”, ikke som ægte-
mand, og endelig underskriver Babatha 
selv samt fem vidner.

Efter to dages venten modtog hun 
en kopi af erklæringen. Originalen blev 
derimod hængt op i den offentlige hal i 
Rabbah.

I samme hule som Babathas arkiv 
blev der fundet et andet og mindre arkiv 
på seks dokumenter. Et af disse var en 
mands skatteopgørelse i forbindelse med 
selvsamme folketælling. De to redegørel-
ser er næsten ens. De, som var indeha-
vere af fast ejendom, måtte selv møde 
personligt op for at lade den registrere 
ved folketællingen. Det gjaldt også kvin-
der. Hvis Babathas mand Juda også var 
ejer af jord i sin fødeby Ein Gedi, måtte 
han lade den registrere i Jeriko, som var 
forvaltningsstedet for Ein Gedi.

Begravet under en sten lå Babathas personlige ejendele, herunder en samling på 35 dokumen-

ter. Blandt dem var en ægteskabskontrakt, skøder og en skatteopgørelse. © Biblical Archaeo-

logy Review 1998/2.

Babatha – en usædvanlig kvinde

Babatha var en velhavende jødisk kvinde, som boede i den jødiske landsby 
Maoza sydøst for Dødehavet. Da hendes første mand døde i år 124 e.Kr., sad 
hun tilbage med sin lille umyndige søn Jesus. To værger blev udpeget for søn-
nen, og hun førte senere processer mod dem, fordi de – efter hendes mening 
– ikke udbetalte hende det beløb, som de var forpligtede til. Hun blev gift igen 
med Eliezers søn Juda, som stammede fra Ein Gedi, og som var gift i forvejen. 
Juda døde imidlertid få år efter. Under den anden jødiske opstand i årene 132-
35 e.Kr. fl ygtede Babatha og andre jøder til hulerne ved Dødehavet i håb om at 
kunne gemme sig for de romerske legioner.

Babatha tog sine dyrebareste smykker og personlige ejendele med til hulen. 
Blandt dem var også 35 dokumenter, som lå pænt bundet sammen og gemt i 
en gammel vinsæk. Imellem dokumenterne var en ægteskabskontrakt for hen-
des steddatter, forskellige retslige dokumenter og skøder over hendes ejen-
domme. Af de 35 dokumenter var de 26 skrevet på græsk, seks på nabatæisk 
(en aramæisk dialekt) og resten på aramæisk. Babathas arkiv viser, at jødiske 
kvinder kunne have selvstændig status i økonomisk henseende, og at de kunne 
have fast ejendom, uafhængigt af deres mand.

I sækken gemte der sig også et fuldstændigt bevaret skattedokument fra 
en romersk folketælling i år 127 e.Kr. Dette dokument giver megen information 
om romerske folketællinger i provinsen Arabien sydøst for Dødehavet. Den kan 
også kaste lys ind over Lukas’ rejsebeskrivelse.

Babatha håbede tydeligvis, at hun engang kunne vende tilbage til sine 
ejendomme. Derfor bevarede hun de papirer, som kunne bevise hendes 
ejendomsret til marker og daddellunde. Hendes videre skæbne kendes ikke. 
Formentlig omkom hun og de andre jødiske fl ygtninge i hulen, da arkæologerne 
også fandt skeletter af 20 personer der.
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EJENDOM I BETLEHEM

Fundet af de to skatteopgørelser kaster lys over, hvordan en 
folketælling fandt sted i en romersk provins sydøst for Dødeha-
vet godt 100 år efter Kr. De kan også forklare, hvorfor Josef og 
Maria måtte rejse til Bethlehem under folketællingen. Grunden 
kan være, at de havde marker og ejendomme i Betlehem, som de 
skulle lade registrere. Hvis Maria ejede marker og lunde, måtte 
også hun personligt møde op for at lade sine jordbesiddelser 
optegne på skattelisten. 

Dette er på ingen måde usandsynligt. Arkæologiske fund 
viser nemlig, at der var en meget nær forbindelse mellem Judæa 
og Galilæa. Antallet af jødiske landsbyer i Galilæa steg voldsomt, 
efter at hasmonæerne overtog området omkring 100 f.Kr. At 
dømme ud fra forekomsten af hasmonæiske mønter, stentøj, 
renselsesbade mv. i disse landsbyer, var de bosat af jøder, der var 
udvandret fra Judæa. Der foregik efter al sandsynlighed en mindre 
folkevandring, hvor familier søgte at få dele af den udvidede 
familie til at slå sig ned i Galilæa. Således er det en oplagt mulig-
hed, at Josefs familie for nylig var kommet fra Judæa, og at en del 
af familien stadig var bosiddende omkring Betlehem.

Om det er forklaringen på Josef og Marias rejse til Betlehem, 
kan vi ikke vide. Men Babathas spændende samling af dokumen-
ter antyder en grund til, at både Josef og Maria måtte til Betle-
hem, nemlig den, at de selv havde ejendom i Betlehem-området. 
Mens de var i Betlehem, kom tiden for Marias nedkomst.

SAMMENFATNING

Josef og Marias rejse til Betlehem i forbindelse med folketællingen 
var på ingen måde overfl ødig. Den giver god mening i lyset af 
samtidens forhold og af de fundne skatteerklæringer fra år 127 
e.Kr. Dels kan folketællingen under Herodes den Store være orga-

En hyrde på markerne tæt ved Betlehem. Måske måtte Josef og Maria begive sig til Betlehem for at lade sig registrere dér, fordi de havde andel i 

slægtens marker og olivenlunde i Betlehem. © www.bibleplaces.com.

Da Babatha lod sine ejendomme registrere ved folketællingen i 127 

e.Kr., modtog hun denne kopi af registreringen. Den kan måske for-

klare, hvorfor Josef og Maria måtte rejse til Betlehem for at lade de-

res ejendomme opføres i skatteregisteret dér. © Biblical Archaeology 

Review 1998/2.

niseret ud fra de jødiske slægtstraditioner, dels har Josef og Maria 
måske haft fast ejendom i Betlehem, som de måtte redegøre for 
ved personligt at møde frem i byen.   

Se på www.bibelskarkaeologi.dk for mere om romerske 

folketællinger og Babathas arkiv.
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