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Till att börja med
Den sista månaden av året 2015 publicerades ett överraskande
fynd  i  Ofel  från  kungatidens  Jerusalem.  Fyndet  hade  gjorts
redan vid  2009 års  utgrävningar,  men publiceringar  av fynd
kommer  alltid  efteråt.  Lägg märke till  att  de få  år  som gått
mellan fyndet gjorts och publicerats är ovanligt kort för att vara
i ett arkeologiskt sammanhang. Vi bör därför först uttrycka vår
uppskattning till de ambitiösa arkeologer som så fort de hinner
gör det möjligt för alla oss andra att ta del av vad de funnit!

Fyndet består av ett litet avtryck av ett sigill, en liten lerklump
som en gång höll ihop en rulle papyrus. Utgrävningarna i Juda
kungars Jerusalem har bragt i dagen många olika sigillavtryck,
fast de papyrus de var fästa runt är borta sedan länge. Flertalet
är utställda på olika muséer världen runt och möjliga att se för
dem som så önskar.

Sigill från kungatiden (Rockefeller museum, Jerusalem)
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Vad som gjorde just detta sigillavtryck unikt var att det var ett
kungligt sigill, ja faktiskt att det var det första sigillavtryck från
någon av Juda eller Israels kungar som hittats av arkeologer.

Sigillet tillhör Hiskia, Ahas son, kung i Juda rike runt år 700
f.kr.  Det är ännu en länk i  den beviskedja som arkeologerna
grävt fram av föremål som antingen återberättar något i Israels
folks historia eller som bekräftar att de personer som nämns i
Bibeln faktiskt funnits i verkligheten.

Låt oss påminna oss om 800-talets Moabitska segerinskription,
som berättar  om Moabs frigörelse från kungarna i  Samarien
(Mesastenen,  nu  i  Paris)  eller  Assyriens  berättelse  om kung
Ahab, som där sägs ha fört befäl över 1,000 stridsvagnar! Låt
oss lägga till Salmanassar III:s obelisk, som i text och bild visar
kung Jehu överlämna tribut året 843 f.kr (nu i London). Båda
stenarna är svarta, så de gör sig inte så bra i tryck, tyvärr!

Om vi vill kan vi se utställda brev sända till kommendanten i
Lakish vid anfall från Mesopotamien (åren 701 och 588 f.kr.)
eller överlämnade livsmedel till ex-kung Jojakin bokfört under
hans tid i Babyloniska fångenskapen (nu i London respektive i
Berlin).
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Längre bort i tiden skapades den araméiska inskription som har
både en kung av Israel och en av Davids hus nämnda (ungefär
850 f.kr) och segerstenen från Egyptens 19e dynasti, Merneftas
stele, som beskriver Israel som ett löst sammansatt folk, utan
kung, ett stamförbund, redan på 1200-talet f. kr. (i Jerusalem
respektive Kairo nuförtiden).

Tell-Dan-inskriptionen (Israel museum, Jerusalem)
Texten BeitDavid, Davids hus, särskilt markerad i vitt

Eller, för att återvända till sigillavtrycken; vi kan se avtryck av
överhovmästare Shevnas sigill eller läsa den text som ristades
in utanpå hans grav (se Jesaja 22:16).

Vi kan se avtryck av Jeremias sekreterare Baruks sigill – och
sammanlagt  närmare 50 bibliska personer  finns nu historiskt
belagda på samma sätt.
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Överhovmästare Shevnas gravsten (British Museum, London)

Denna korta exposé räcker säkert för att påminna oss om den
stora mängd arkeologiska fynd som har belyst det israelitiska
folkets liv under kungatiden och den självklara slutsatsen att
kungaböckerna har samma historiska källvärde som de andra
samtida historieverken, både från Egypten och Mesopotamien.

Den naturliga följdfrågan blir då förstås hur vi ska se på värdet
av andra delar av Israels folks skrivna historia. Här ska vi ägna
oss åt den tidiga historien, långt före kungatidens järnålder och
vad skulle passa bättre att börja med än just roten till vinträdet
Israel, patriarkernas patriark Abraham, för att sedan gå vidare
med Josef och Moses?

Det finns ganska mycket information även om det handlar om
tidsepoker för väldigt länge sedan. För att göra det möjligt att
läsa den här boken en liten bit i taget, är den indelad i tre delar.

Karlstad Den vår Sören Dalevi valdes till biskop

8



Del ett: Abrahams och Saras tid
Bibelns inledande elva kapitel liknar snabbspolning av en film;
personer och händelser skyndar förbi i sådant tempo att läsaren
aldrig riktigt hinner lära känna dem som nämns. Det är först i
det tolfte kapitlet (i Första moseboken) berättelsen stannar upp
och ger läsaren tillfälle att andas, att landa i skeendena och att
leva med i dem.

Denna den första av patriarkberättelserna har som centrum ett
gift par men nämner även delar av deras familj, deras anställda,
egendom och omgivning. När vi möter dem för första gången
kallas de Abram och Sarai. Under berättelsens gång kommer de
att byta namn till Abraham och Sara. Mot slutet dör Sara.

Utan avsikt att diskriminera eller nedvärdera någon är det trots
allt enklast i den här beskrivningen att använda det namn som
Bibeln nämner flest gånger; Abrahams. Läsaren får sedan ha i
minnet att det egentligen inte alls handlar om honom, enbart,
utan om hela familjen.

En första blick på vårligt Kanaan från norr
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Först frågan: när levde Abraham?
En givande övning är att låta en grupp åhörare se ett porträtt av
en person de inte känner till och höra hur nära de är att pricka
in när modellen levde. Åhörarna kan göra detta med hjälp av
allt som finns målat runtomkring själva porträttet, trots att de
alltså inte vet vem målningen föreställer.  De kan känna igen
klädsel, frisyrer,  föremål,  vilka material  som använts o.s.v. –
för de är typiska för sin egen tid.

1950-talets hemreklam
(ovan) och

1960-talets formgivning
(glasögonbågarna)
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Låt oss pröva motsvarande metod för att bedöma när Abraham
kan ha levt – genom att titta efter hur allt runtomkring beskrivs
i 1 Mos 12 – 25, där berättelserna om Abrahams liv finns. Då
nästan hela berättelsen handlar om Abraham efter att hans far
Tera lämnat hemstaden Ur, låter vi fakta tala för sig själva och
koncentrerar oss på den information som är mest tillgänglig.
Det är Abrahams tid i Kanaans land.

Det är troligt att var och en redan har en bild av hur Kanaans
land ser ut. Några av oss har fått med oss den redan från barns-
ben, från vad de tolv spejare Mose sänt ut hade att rapportera
om landet:

     De berättade för Mose: ”Vi har varit i det land som du
skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung
– se vad som växer där! Men folket som bor där är starkt,
städerna är stora och befästa, och vi såg till och med ätt-
lingar till Anak där. I Negev bor amalekiterna, i bergsbyg-
den hettiterna, jevuseerna och amoreerna, och längs kusten
och vid Jordan bor kanaaneerna.” (4 Mos 13:28-30)

Rikt, tättbefolkat, med starka krigare och stora befästa städer –
sådant är det Kanaan det rapporterats till oss om. Låt oss därför
stanna till just i beskrivningen av Kanaans land och se hur det
förhåller sig vid tiden för Abrahams liv!
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Kaanan: rik på purpur och stora städer

Själva namnet Kanaan betyder Purpurlandet. Kanske syftar det
på de värdefulla snäckor som finns i havet utanför och som bär
de ämnen som kan färga tyg i purpur. Att sådant tyg var dyrt
och användes bara av samhällets toppskikt är i sig en antydan
om Kanaans rikedom. Att landet var rikt nog att hålla sig med
många stadsstater, var och en med sitt kungliga hov, kan vi läsa
i  berättelserna  om Josua  och  Israels  folks  första  möte  med
landet:

De fem amoreiska kungarna, kungen i Jerusalem, kungen i
Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i
Eglon, samlades med alla sina trupper, (Jos 10:5a)

Detta  är  de  kungar i  landet  som  Josua  och  israeliterna
besegrade . . . i . . .hettiternas, amoreernas, kanaaneernas,
perisseernas,  hiveernas  och  jevuseernas  land:  kungen  i
Jeriko, kungen i Aj nära Betel, kungen i Jerusalem, kungen
i  Hebron,  kungen  i  Jarmut,  kungen  i  Lakish,  kungen  i
Eglon,  kungen  i  Geser,  kungen  i  Devir,  kungen  i  Geder,
kungen i Horma, kungen i Arad, kungen i Livna, kungen i
Adullam,  kungen  i  Mackeda,  kungen  i  Betel,  kungen  i
Tappuach,  kungen  i  Hefer,  kungen  i  Afek  vid  Sharon,
kungen  i  Madon,  kungen  i  Hasor,  kungen  i  Shimron,
kungen i Meron, kungen i Akshaf, kungen i Tanak, kungen
i  Megiddo,  kungen  i  Kedesh,  kungen  i  Jokneam  vid
Karmel, kungen i Dor vid Dors uppland, kungen i Gojim i
Galileen och kungen i Tirsa. Allt som allt trettioen kungar.
(Jos 12:7a, 8b-24)
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Sedan länge har arkeologin bekräftat detta; det land israeliterna
kom till hade en mängd självstyrande städer, alla omgivna av
höga och välbyggda murverk. Spejarnas rapport och Josuas två
kungalistor har därmed en fast grund i verkligheten. Murarna
vittnar dessutom själva om landets rikedom och kulturella nivå,
eftersom endast ett rikt, väl organiserat samhälle kunnat åstad-
komma så stora byggnadsverk.

Megiddo (Foto: Rockefeller museum, Jerusalem)

Med Kanaan som stadsstaternas land i bakhuvudet, är det nu 
dags att se efter hur abrahamsberättelserna beskriver landet.
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Landmärken - att hitta vägen i Kanaans land

Guds  kallelse  till  Abraham att  flytta  till  Kanaan  förtydligas
med att han ska vandra omkring i det land som Gud lovat hans
ättlingar. Låt oss börja med att se efter hur berättelsen beskriver
vandringen och hur den anger var Abraham befinner sig. Vilka
är alltså Kanaans landmärken och riktningsvisare?

När de kom fram till Kanaan 

fortsatte de in i landet, ända till den heliga platsen vid 
Shekem, till Orakelterebinten.

Därifrån fortsatte han till bergen öster om Betel och slog 
läger så att han hade Betel i väster
och Aj i öster.

Och Abram flyttade sina tält och kom till Mamres lund vid 
Hebron.

Abram byggde där ett altare åt HERREN (1 Mos 12:5, 8, 
13:18)

Den  här  textsammanställningen,  baserad  på  var  Abraham
stannat till under sin vandring och byggt altaren, tycks antyda
två saker. För det första är Abraham inte en stadsinnevånare,
utan en nomad. Han vandrar från lägerplats till lägerplats och
där han slår läger sätter han upp sina tält.

För  det  andra  valde  inte  alls  berättelsens  författare  att  ange
Abrahams  position  i  första  hand  med  hjälp  av  städer  eller
ortsnamn.  Kanaans  landmärken  är  istället  träd  eller  lundar;
alltså grupper av träd.
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Antyder omnämnandet av träd (enskilda eller i små grupper) att
träd är tillräckligt ovanliga för att vara tydliga riktningsvisare
och  positionsangivare?  Varför  användes  inte  städerna  på  det
sättet? Ett av de namn som faktiskt anges i texten kanske kan
ge oss en ledtråd; Aj.

Platsen Aj har nämligen inget namn. Den betecknas med ett
substantiv, som helt enkelt bara betyder ruin. Aj är alltså inte en
bebodd plats, och det skulle kunna förklara det meningslösa i
att ange den som mål för en vandring. Abraham som nomad
kan varken ha köpt eller sålt något i Aj eller ens haft något med
stadens invånare att  göra – helt  enkelt  därför  att  platsen var
tom, öde och obebodd; enbart en namnlös ruin.

Ai (Foto: Rockefeller museum, Jerusalem)
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Nu uppstår förstås genast frågan om varför Abraham undviker
att besöka städer i Kanaans land. Beror det på hans tro? Leder
Gud honom till urgamla kultplatser för att göra anspråk på dem
för den Högstes räkning? Säkert, men beror det också på att det
i själva verket är ont om städer att besöka?

Ett sätt att få reda på om det är gott eller ont om städer, är att
titta på samhällets toppskikt. Många städer borde ju rimligtvis
avspegla sig i att det finns många kungar också; eftersom varje
stadsstat har sin egen regerande kung (som kanske hellre borde
kallas lokal furste eller hövding)?

Kanaans styrande skikt under Abrahams liv

Berättelsen om Abraham nämner flera stycken av samhällets
ledare i Kanaans land under den tid som Abraham är där. Låt
oss titta på tre olika tillfällen då sådana beskrivs.

Mamre och hans bröder Eshkol och Aner var i förbund 
med Abram.
mina följeslagare skall ha sin del. (1 Mos 14:13 resp. 24b)

Abraham tog får och kor och gav Avimelek [kungen i 
Gerar], och de slöt förbund med varandra. (1 Mos 21:27 
respektive 20:2)

Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han
var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram: 
”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himlens och 
jordens skapare.
Välsignad vare Gud den Högste, som gav dina fiender i ditt 
våld.” (1 Mos 14:18-20a)

16



Den första uppsättningen ledare Abraham möter är tre amoréer-
bröder; Aner, Eshkol och Mamre. De ser Abraham som en man
med intressen liknande deras egna, och ingår därför ett förbund
d.v.s. kommer överens med honom om ömsesidigt stöd, hjälp
och skydd.

Den tredje ledaren Abraham möter är verkligen regenten i en
stadsstat, Avimelek av Gerar. Han sluter också ett förbund med
Abraham. Textsammanhanget berättar emellertid tydligt om att
motivet är rädsla. Avimelek fruktar Abrahams styrka och makt
(vilken berättelsen framöver kommer att avslöja är ungefär tre
hundra man).

Den andra Kananeiske ledaren Abraham möter kommer ut ur
sin stad på samma sätt som en vasall går ut för att möta sin
länsherre, eller borgmästaren sin kung, när denne kommer på
besök. Den Abraham möts av är den mest kände av Kanaans
ledare vid den här tiden; (präst)kungen i (Jeru)salem.

Arkeologin har bekräftat att Jerusalem är en mycket gammal
stad, i själva verket har den grundlagts redan innan Abrahams
Ur. I muséet Ir-David, Davids stad, går det att se framgrävda
rester av de murar Abraham måste ha stått vid under sitt möte
med Melkisedek.
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Abraham gör alltså intryck. Han möts med respekt i Jerusalem,
fruktan i Gerar och ses som en lämplig allierad av invandrade
amoréer. Han går inte obemärkt genom Kanaan. Detta faktum
säger en hel del om läget i det land Abraham vandrar genom.

Josuas Kanaan skulle sett hela Israels folk som en grupp små-
folk. Gräshoppor! Vi skulle ha sagt myror. Trots att Abraham
sannerligen inte representerar ett imperiums militära styrka ses
hans grupp som stor och betydelsefull. En stadsstat i normalt
skick skulle sett Abraham som en beduin och beslutat om att ge
honom tillträde till sitt territorium eller inte, bestämt om hans
boskap skulle få beta på skördad åker, möjligen köpt eller sålt
lite  – med lämpliga skatter  utkrävda.  Allt  detta med ett  dolt
hånleende över att själv vara så överlägset civiliserad.

En viktig slutsats att dra här är således att Abrahams Kanaan
inte alls verkar bestått av mäktiga städer. Kungarna var få och
deras styrka liten. Det var ett helt annat Kanaan än Josuas som
berättaren lät Abraham vandra omkring i. Detta leder förstås på
en gång över till frågan varför det är så.

Kanaan: mitt i den bördiga halvmånen

Genom att vidga perspektivet något, till att innefatta de länder
Abraham kom ifrån, och passerade på sin väg till Kanaan, är
det möjligt att se några mönster som kan hjälpa till att besvara
frågan om varför nu Abrahams Kanaan inte har några mäktiga
stadsstater, ja, knappast några städer alls. Låt oss börja med att
titta på ekonomiska realiteter i Kanaan och sedan på politiska
förhållanden i östra delen av den bördiga halvmånen. Innan vi
avslutar i väst.
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Men han förebrådde Avimelek för att dennes män hade lagt
beslag på en brunn.
Abraham planterade en tamarisk i Beer Sheva och åkallade
där HERREN, den evige Guden.
(1 Mos 21:25, 33)

Det blev hungersnöd i landet. (1 Mos 12:10a)

Ekonomiskt beskrivs inte Kanaan som ett land som flyter av
mjölk och honung. Istället betonas hur värdefullt vatten är och
berättas om hungersnöd. Det här betyder att landet snarare än
att vara rikt, är torrt, fattigt och har en befolkning som bara i
bästa fall kan äta sig mätt. Torka, fattigdom och svält är de för-
hållanden Abraham möter i det land Gud lovat hans efterkom-
mande.

Mesopotamien då?  Det  känner  bibelläsarna  som hemvist  för
stora imperier. Nimrod tycks ha byggt det första, sedan flödar
namnen förbi med historiens flod: Akkad, Mari, Ebla, Mitanni,
Babel, Assur . . . Vad står det då i berättelsen om Abraham?
Vilket imperium är tongivande under hans tid?

På den tid då Amrafel var kung av Shinar, Arjok kung av
Ellasar,  Kedorlaomer  kung  av  Elam  och  Tidal  kung  av
Gojim, började dessa kungar krig (1 Mos 14:1-2a)

Förvånansvärt nog tycks Mesopotamien på Abrahams tid inte
vara hemvist för något imperium. Istället finner vi här det vi
förväntade oss av Kanaans land; mindre oberoende stadsstater.
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Avslutningsvis  Egypten,  som  nämns  som  ett  av  de  länder
Abraham besöker  under  ett  kortare  avbrott  i  sin  vandring  i
Kanaan.

Det blev hungersnöd i landet. Den blev så svår att Abram 
måste bege sig till Egypten för att bo där en tid
(1 Mos 12:10).

Själva berättelsen fortsätter kapitlet ut med information om att
självaste farao blir  betagen av Saras skönhet. Det faktum att
Abraham och hans hustru möter landets regent är en intressant
detalj i berättelsen, eftersom det är under egyptiska Mellersta
riket vi kan finna en huvudstad nära Kanaan. Den låg i början
av Mellersta  bronsåldern söder  om dagens  Kairo,  uppströms
längs Nilen, i Itj-Tawi. Med tanke på att det finns avbildade
semitiska besökare betydligt längre söderut  i  Egypten har  vi
alls ingen anledning att tvivla på att Sara och Abraham faktiskt
kunnat bli uppmärksammade av faraos hovmän och Sara pre-
senterad för härskaren själv.

Jordanslätten

Ett enda geografiskt område har vi kvar innan vi kan gå över
från att samla bakgrundsfakta till att dra våra slutsatser kring
frågan om när Abraham rimligtvis borde ha levt;  i  den östra
delen av landet Kanaan.

Lot såg ut över Jordanslätten, han såg hur vattenrik hela
trakten  var.  Ända  fram mot  Soar var den  som Herrens
trädgård,  som  Egyptens  land.  Detta  var  innan  Herren
ödelade Sodom och Gomorra. (1 Mos 13:10)
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[Då] började dessa kungar krig mot Bera, kungen i Sodom,
Birsha, kungen i Gomorra, Shinav, kungen i Adma, Shem-
ever, kungen i Sevojim, och mot kungen i Bela, det nuva-
rande Soar. (1 Mos 14:2).

Spännande – rikedom och stadsstater möter här vid Abrahams
tid. Berättelsen målar upp ett land med stora motsatser mot vad
vi kan se idag. Det idag öde landet runt Jordanflodens nedre
lopp var då rikt och fruktbart, medan dagens Israel, uppodlat
och vackert, var torrt och utmanande.

Summan av beskrivningen av Kanaans land

Den bakgrundsbeskrivning som berättaren försett Abram med,
medan han som en nomad vandrar i Kanaans land och bygger
altaren på för framtiden strategiska platser – den beskrivningen
är nära nog omvälvande annorlunda än de beskrivningar som
ges till Mose och av Josua.

Vad som beskrivs är inte ett rikt land. Kungarna är få. Det så
normala kanaaneiska mönstret med mäktiga stadsstater tycks i
det närmaste saknas. Befolkningen är liten, annars skulle inte
Abraham som kan beväpna 300 herdar, men knappast har några
legosoldater i sitt följe, orsaka uppmärksamhet så som han gör.

Mesopotamien, en gång Abrahams hemland, beskrivs som en
hemvist för stadsstater, fast inte för ett enda imperium. Det är
förvånande, eftersom tvåflodslandet sedan det odlades upp med
sumerisk konstbevattning sett det ena imperiet efter det andra
komma och gå, ofta genom att besegra en föregångare.
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Landet Kanaan beskrivs i sig självt som torrt och rätt ogäst-
vänligt. Majoriteten av dess invånare lever som beduiner, med
tält och hjordar av djur som flyttas från bete till bete och som
konkurrerar om det lilla vatten som finns tillgängligt.  Torka,
svält och fattingdom hör tyvärr till  vanligheterna. Bara kring
jordanfloden är det gott om vatten och där finns rikedom och –
kungastyrda stadsstater!

Svar på var i tiden vi hittar Abraham
Bakgrundsbeskrivningen är klar. Återstår nu för oss att hitta ett
avsnitt i historien som innehåller det som Abraham upplevt; ett
Kanaan utan stora stadsstater, istället med nomadliv, boskaps-
skötsel, tält, torka, hungersnöd – men en tättbefolkad rik slätt
vid vad som idag är Döda havet.

Foto: American Colony, Jerusalem (1904)
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Eror - hur vi känner igen oss i tiden

För att kunna hitta Abraham måste vi först fundera lite på hur
vi orienterar oss i tiden. Det visar sig vara relativt enkelt för det
som hänt för inte allt för länge sedan. Ju längre bort från oss vi
kommer, däremot, desto besvärligare blir all form av kronologi.

Så mycket information har gått förlorad – av tidens tand, brand
och örlig, men också av ren och skär återanvändning. Både sten
och metaller har varit värdefulla nog att användas om och om
igen genom historien och inte sällan har vi ingen aning om när
eller var de för första gången tagits i bruk.

Själva använder vi ofta vår egen tideräkning för kronologiska
överväganden. Det går att göra så länge vi vet att den börjar för
2,000 år sedan och knappast var allmänt använd före år 1,000.
Innan dess kan en övergripande kronologi få skapas av de riken
eller kulturer som var förhärskande. Med Jerusalem som fokus
kan vi konstatera att början av vår tideräkning, när Nya testa-
mentets tid inträffat, överlappas av romersk tid.

Det romerska imperiets tid föregicks av den hellenistiska eran, 
då en grekisk kultur var högsta mode. Innan dess regerade per-
serna, som tagit över efter babylonierna. Dessa segment i tiden 
var tillsammans ungefär sex århundraden.

Före år 600 f.kr. brukar historikerna istället för ifrån folk och
riken ge  namn åt  delar  av  tiden  utifrån  de mest  avancerade
material människor kunnat använda för att tillverka verktyg.
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En fortsatt resa bakåt i tiden från det babyloniska imperiet leder
först genom järnåldern, sedan genom bronsåldern och till slut
når vi mänsklighetens dimhöljda ursprung i den tid när inga
metaller alls ännu kommit i bruk. Efter kloka hjärnors upptäckt
att flinta gick att klyva för att skapa vassa eggar till bland annat
knivar och pilspetsar kallas detta stenåldern.

En tabell som sammanfattar vad som nyss skrivits skulle kunna
se ut såhär:

Era Del-eror

Stenålder

Bronsålder Äldre Mellersta Yngre

Järnålder Järnålder I Järnålder II

Babylonisk tid

Persisk tid

Hellenistisk tid

Romersk tid

Tabell 1 – mycket grov kronologisk översikt

I tabellen har järnåldern och bronsåldern delats upp i mindre 
delar, så som historiker brukar göra.
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Betraktar vi tabellen ovan får vi konstatera att det tyvärr är en
väldigt minimalistisk kronologisk lista. Det behövs en del kött
på benen för att ge oss mer grepp om vad som tilldrar sig inom
respektive del-era. Med Jerusalem som fortsatt centrum kan vi
utveckla tabellen till att även innehålla vad som är mest typiskt
för respektive tidsperiod.

Era, ibland i delar Karakteristik (nyckelord)

Stenålder (neolithic, 
chalcolithic)

Till och med den tid koppar börjar att 
användas

Bronsålder

Äldre
bronsålder

Från att skrivkonsten uppfinns till att de
stora pyramiderna byggs

Mellersta
bronsåldern

Under vilken alfabetet börjar användas, 
och också stridsvagnar

Yngre bronsålder Egyptens höjdpunkt; som rikast och det
mest inflytelserika imperiet

Järnålder

Järnålder I Från Josua och Filistéerna till profeten 
Samuel och kung Saul

Järnålder II Kungatid i Israel och Juda; från David 
till Jojakin

Persisk tid Från Serubbabel, Esra och Nehemja till 
översteprästen Jaddua

Hellenistisk tid Från Alexander den store till general 
Pompejus

Romersk tid Inklusive den tid då Jesus och hans 
apostlar lever

Tabell 2 – kronologisk översikt mycket kortfattat beskriven
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Till tabell 2 bör det läggas till några förklaringar. För det första
att översteprästen Jaddua är den siste, kronologiskt sett, namn-
givne personen i de hebreiska skrifterna. Han ska ha haft en
dröm där Gud instruerat honom att gå ut och möta en ankom-
mande furste och visa honom Daniels profetior. Fursten visade
sig vara Alexander den store, som just uppfyllt delar av Daniels
syner.

För det andra inleds Matteusevangeliet med att kalla Jesus för
“Kristus, son av David, som var son av Abraham.” Vetskapen
om att Abraham lever långt före David och att  David föds i
början av järnåldern, gör det möjligt att placera Abrahams tid
före järnåldern.

Abraham lever alltså under bronsåldern.  Frågan är då: under
vilken del?  Vilken av de tre  del-eror  som tillsammans utgör
bronsåldern har liknande förhållanden som de som är bakgrund
till Abrahams liv? För att få veta det behöver vi ta till oss ry-
kande färsk information om bronsålderns ekonomi.

Bronsålderns ekonomi: upp- och nedgång

Historien  har  flera  exempel  på  civilisationer  och  riken  som
faller sönder och försvinner. En livscykel med både uppgång
och fall är vanlig för imperier, ideologier, och gudomligheter.

Under mer än ett sekel har det varit vanligt att förklara ett rikes
undergång med politiska faktorer; med krig, revolutioner, och
invasioner etc. Med tanke på forskarnas egen omvärld kan väl
detta knappast gå att klandra; de har ju upplevt det ena kriget
efter det andra. Tänk bara på åren efter 1870, 1914 eller 1939!
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Först efter millennieskiftet har ekonomiska faktorer av forskare
getts likvärdigt förklaringsvärde som krig. Det har nu börjat bli
tydligt  att  politiska  skeenden  kan  ha  underliggande  orsaker.
Konflikter kan ju ha orsakats av folkvandringar, som i sin tur
berott på både överbefolkning och resursbrist. Brist på mat kan
i sin tur komma från på sämre skördar, orsakade av förändrat
väder eller klimat.

Väder- och klimatdata finns mätta och lagrade bara några få år-
hundraden tillbaka i tiden. Längre tillbaka kan klimatförhållan-
den bedömas med indirekta metoder, till exempel med pollen-
analys. Vilka växter som trivts visar sig i hur mycket pollen av
deras slag som avgivits under en viss tidsperiod, och det beror í
sin tur på väderförhållandena.

Ett flertal nygjorda, intressanta studier har klarlagt hur bronsål-
derns ekonomiska förhållanden påverkats av långsamma väder 
och klimatvariationer.

Klimatforskaren  Matt  Kornfrist  presenterade  senhösten  2012
en studie av hur den sumeriska kulturen försvann från Mesopo-
tamien. Långvarig minskad nederbörd ledde till att ¾ av alla
tvåflodslandets städer övergavs och till folkvandring med nya
inkommande folkslag med semitiska respektive indoeuropeiska
ursprung.

Under  sommaren  2012  publicerade  Bernhardt,  Horton  och
Stanley en stor studie av växtligheten i nedre Egypten, alltså i
nildeltat uppe i norr. Motsvarande torrtid syns som en radikal
minskning av pollen från samtliga våtmarksväxter, men också
som närvaro av sotpartiklar från vegetationsbränder.
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Detta bekräftade en studie från året innan där forskare från St
Andrews university i  Skottland undersökt ett  av Nilens båda
källflöden och också upptäckt tydliga tecken på en torka med
kraftigt minskad vattentillgång som följd.

Utgrävningar vid Sakkara har av ett polskt forskarteam år 2014
lett till samma resultat.

Klimatforskarnas slutsats att bronsåldern innehåller en tid med
tydligt  förändrat  klimat  passar  bra samman med arkeologins
vittnesbörd  om krossade  imperier  och  förstörda  städer;  med
minskad produktion i jordbruket och en övergång till beduin-
nomadism med en ekonomi byggd på boskapshjordar. Nu går
det att följa hela förloppet, från förändrat väder via livsmedels-
brist och migration till konflikter, krig och hela civilisationers
nedgång och fall.

För att se det bredare perspektivet hade bronsåldern börjat med
en kraftig ekonomisk och kulturell framgång. Sumererna hade
odlat upp och konstbevattnat Mesopotamien. Egypten var enad
under en gemensam härskare. Skrivkonsten hade, på olika sätt,
uppfunnits  av båda dessa kulturer,  som även kunnat uppföra
byggnadsverk vi beundrar ännu idag; egyptiska pyramider och
sumeriska bevattningsanordningar och tempeltorn.

Denna, den äldre bronsåldern, bestod många generationer, men
till slut blev klimatet varmare, regnen mer sparsamma och så
tog överflödet i ekonomin slut. Egyptens första tid som ett enda
land, i det så kallade Gamla riket, tog slut; den sumeriska hög-
kulturen försvann; och Kanaans stadsstater kollapsade.
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Följaktligen vet vi idag, sedan några få år tillbaka, att Mellersta
bronsåldern inleddes med alla de förhållanden som beskrivs i
bakgrunden till berättelserna om Abrahams liv. Det är således i
början av Mellersta bronsåldern vi ska placera Abraham!

Dessutom kan vi drista oss till  att dra ytterligare en slutsats,
den att författaren till 1 Mos 12 – 25 synes vara förvånansvärt
väl  informerad.  Det  är  svårt  att  tänka  sig  att  en  sentida  be-
rättare, som lever i det förlovade land som flyter av mjölk och
honung,  skulle  hitta  på  en  sitt  folks  stamfader  som vandrar
omkring i ett land med så helt annorlunda förutsättningar. När
berättelserna om Abraham visar sig vara så väl överensstäm-
mande med den mellersta bronsålderns verklighet, är det svårt
att inte hävda att Bibeln också för den tiden har ett gott värde
som historisk källa.

Sodoms och Gomorras undergång

Innan vi avslutar och lämnar kvar Abraham i början av Meller-
sta bronsåldern där han hör hemma, kan vi bara nämna ännu ett
argument för att detta är en korrekt datering. Det gör vi genom
händelserna  som  drabbade  jordanslättens  rika  och  arroganta
stadsstater.

Svenska  arkeologer  har  nämligen  undersökt  gravplatser  runt
Döda havet och konstaterat att gravarna är både många och rikt
utrustade med gravgåvor fram till just början av den mellersta
bronsåldern. Området runt Jordans nedre lopp måste därför ha
varit rikt och tättbefolkat fram till dess för att sedan drabbats av
en katastrof som gjort landskapet närmast obeboeligt – och så
har det förblivit ända fram till början av järnåldern.
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Bilaga: ungefärliga årtal i Abrahams liv

1920 f.Kr. – Ankomst till Kanaan

1915 f.Kr. – Besöket i Jerusalem

1900 f.Kr. – Köpslåendet om Sodom

1895 f.Kr. – Förbundet med Abimelek

1860 f.Kr. – Gravköp av Efron

1820 f.Kr. – Samlas till sina fäder (Hebron)

Källor: 

James Ussher (1650) and C I Scofield (1909)

Observera gärna att 1900 f.kr. är en ungefärlig tid som 
historikerna anger för mellersta bronsålderns början.

När den slutar ska vi återkomma till!

32



Del två: tiden från Abraham till och 
med Josef

I den första delen av den här lilla boken kunde vi dra slutsatsen
att  de meterologiska och ekonomiska bakgrundsfaktorer som
vävts in i berättelsen om Abraham passar utmärkt väl ihop med
vad vi numera vet om läget vid begynnelsen av den Mellersta
bronsåldern. Som det sammanfattas på ett ställe i skriften:

I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till
ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta
vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade
landet som i ett främmande land och bodde i  tält liksom
Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte.  Ty han
väntade på den stad med fast  grund som Gud själv  har
planlagt och byggt. (Hebr 11:8-10)

Detta faktum tillsammans med svenska arkeologers slutsats att
städerna runt nuvarande Döda havet förstördes av en ohygglig
naturkatastrof i  början av Mellersta bronsåldern gjorde att vi
kunde placera Abrahams liv i början av det andra årtusendet
före vår tideräknings början.

Nu ska vi följa upp den slutsatsen. Levde Abraham i början av
Mellersta  bronsåldern,  då måste Josefs familj  ha kommit  till
Egypten senare under samma tidsepok. Det är ju en intressant
hypotes  att  pröva,  för om den håller  stöder  den vår  tidigare
konklusion om Abrahams kronologi.
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Egypten under mellersta bronsåldern

Det mellersta riket

Det berättas att Abraham hade besökt Egypten – och han var
sannerligen inte ensam om det.  Egyptens andra tid som enat
land, det Mellersta riket,  utgör den mesta tiden av Mellersta
bronsåldern. Det var en ovanlig tid av öppenhet och välkom-
nande i Egypten. Folk med många ursprung och tungomål, och
bland dem även semitiska stammar som till exempel Abrams,
kom och gick för att sälja sina varor, köpa mat eller söka arbete
eller bete för sin boskap.

Semitisk karavan (Guvernörsgrav, Beni-Hassan, Egypten)
Kopia, Bijbels Museum, Amsterdam (fresk)

Bland alla semiter som kom till Egypten under Mellersta riket 
fanns de som tog statlig anställning; i armén eller i avancerade 
industriella aktiviteter. Tre grupper bör särskilt intressera oss.
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Semiter i Sinai

Först kan vi titta efter i öster; på Sinaihalvön. Ogästvänlig men
rik på mineraler, erbjuder den både turkos och koppar. Redan
vid sekelskiftet år 1900 hade Flinders Petrie upptäckt spår av
gruvdrift. Han la också märke till inskriptioner på väggarna i
början av flera gruvgångar.

Foto: Yigal Yalon, 1973

De texter som inte hade egyptiska hieroglyfer såg ut att vara
uppbyggda av bara ett fåtal enkla tecken och Petri tänkte att de
var föregångare till vår alfabetiska text. Eftersom han varken
kunde läsa eller datera texten, gissade han (tyvärr fel) att detta
var fattiga semitiska gruvarbetares graffiti från Yngre bronsål-
dern.
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Några decennier senare gjorde en liten statyett med tvåspråkig
text det möjligt att förstå vad det var som ristats in i gruvorna.
Det var böner! Varje ny gruvsäsong (alltså vinter, all annan tid
är det för varmt) inleddes med att det ristades in en bön om
beskydd och framgång till bergsmännens egen gudinna Hathor.

Foto: British Museum, London

Detta gjordes uppenbarligen av såväl egyptierna, med vackra
hieroglyfer,  som av de  semitiska  specialisterna  på  gruvdrift,
med deras egen skrift.

Turligt för oss valde de inte var sina skyddshelgon. Semiterna
använde sig av de etablerade egyptiska religiösa orden och gav
Hathor titeln den älskade. I utbyte fick egyptierna det semitiska
kunnandet – och vår tids historiker och lingvister en första led-
tråd för att dechiffrera det proto-semitiska alfabetet!
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Semiter väster om Nilen.

Runt  sekelskiftet  2000 upptäcktes  två  inskriptioner  på  andra
sidan Nilen från Sinai räknat, i en dalgång som leder in från
Libyen till  en av Egyptens klassiska huvudstäder;  Thebe vid
konungarnas dal.

Foto:  Darnell,  Dobbs-Allsopp,
Lundberg,  Kyle  McCarter  och
Zuckerman, 1997

Inskriptionerna som huggits ut i klippväggen kommer från den
andra intressanta gruppen semiter. De är legosoldater och öken-
spejare med uppgift att hindra överraskande anfall genom detta
hål i Egyptens annars täta naturliga försvarsverk mot väster.

På samma vägg finns semiternas överordnades alla titlar och
namn, skrivna på ett sätt som var typiskt under det mellersta
rikets tid. Att garnisonen, som leds av egyptiske general Bebi,
består mest  av semitiska gästarbetare,  framgår av generalens
själva titel. En av Bebi's egyptiska medarbetare skriver att han
är på plats under det 26e året av den här kungens regering:

Alltid allvarlige
Amenemhet III

(Neues Meuseum,
Berlin)
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Genom att  se  likheterna  mellan  tecknen använd på  de  båda
ställena kan Flinders Petries gissning att detta är föregångare
till vårt eget alfabete bekräftas – samtidigt som hans datering
visar sig vara flera sekel för sen. De äldsta kända alfabetiska
inskriptionerna vi har tillgång till är gjorda vid höjdpunkten av
Egyptens mellersta rike, i slutet av 12e dynastin, så alfabetet är
snart 4 årtusenden gammalt.

Vad stod det då på klippväggen väster om Nilen? Kanske har
de semitiska soldaterna ristat in ett och annat de misstyckte om
sin överordnade general Bebi, men det är han ju själv lyckligt
ovetande om!

Semiter i övre Egypten

Den tredje gruppen semiter intressanta för oss är karavanen vi
redan sett en bild på. Det är en semitisk stamhövding, Ibsha,
som besöker guvernören Khnumhotep under Senwosret II:s tid.
Besöket är uppenbarligen så viktigt att Khnumhotep låter måla
av karavanen i sin grav. Varför en semitisk karavan är så viktig
antyds i beskrivningen av vad besökarna har med sig. Förutom
särskilda gåvor, som en antilop och andra exotiska ting, handlar
resan om mineralet blyglans, PbS.

I Egypten värdesattes blyglans för sina antiseptiska egenskaper,
salvor gjorda på den skyddade mot ögonsjukdomar. Raffinerad
användes det lättbearbetade metalliska blyet av konstnärer och
hantverkare.

Anna-Latifa Mourad har i sin artikel från 2014 slagit fast att
detta inte är köpmän, utan gruv- och metallurgispecialister.
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Främmande farao: Hyksos hemska hegemoni

Under Mellersta rikets stabila och lyckliga tid skapades stora
delar av egyptisk klassisk kultur som sedan skulle ärvas under
århundrade efter århundrade.

En text värd att nämna här är en
extra populär sådan om egyptiern
Sinuhe, som flytt ur Egypten efter
mordet  på  Amenemhet  I.  Sinuhe
tillbringar flera år av sitt liv i exil i
Kanaans land. Han tas om hand av
beduinhövdingarna  och  beskriver
Kanaan i färgstark kontrast till sitt
egyptiska hemland. Intressant nog
sammanfaller  beskrivningen i  ro-
manen  om  Sinuhe  med  Bibelns
berättelse  om  Abrahams  ungefär
samtida vandringar i Kanaan.

Sinuhe berättar inte om att han ser
vare sig kungar eller riken. Ledare
han möter är istället (beduin) höv-
dingar för flera lokala (öken)stam-
mar, som kallas sand-vand-rare.

Den enda stad som nämns är Byblos, vilken som Kanaans ut-
skeppningshamn för gods till Egypten (mycket timmer av ceder
från Libanon) i stort sett är en egyptisk utpost.

Bilden: en senare utgåva av Sinuhes berättelse
(Ashmolean museum, Oxford).
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Sinuhes egen (surt förvärvade) egendom räknas i boskap och
(planterade) träd.

Omhändertagen blir Sinuhe vid sin ankomst till Kanaan av en
stam vars överhuvud själv hade besökt Egypten – precis som
Josefs bröder senare skulle komma att göra.

Semiter i nedre Egypten

Tyvärr tar även lyckliga tider slut, dynastier dör ut och riken
faller sönder. Egyptens mellersta rike höll inte hela Mellersta
bronsåldern ut. Istället delades landet upp i flera rivaliserande
småstater varav den nordligaste, uppe i själva nildeltat, kom att
styras av främmande, semitiska, furstar.

Hyksos, familj (Foto: Rockefeller museum, Jerusalem)
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Främmande ursprung och semitisk härkomst hindrade inte att
hykosledarna anpassade sig till Egypten. De gjorde sitt bästa att
uppträda som faraonerna gjort, och gå klädda likt dem. Regerar
någon en del av Egypten får han vackert se ut som om en äkta
farao, hur ska han annars kunna upplevas som legitim?

Gravyr:
Louvre,

Paris.

Abrahams barnbarnsbarn Josef gjorde kometkarriär i Egypten,
till dess att han kom att kallas för Styresman över hela landet,
åkte i den näst förnämsta vagnen och hade en farao med tronen
som enda företräde före honom själv (så 1 Mos 41:40-44). Med
sitt  semitiska ursprung skulle  förstås Josef vara hjälpt av att
kunna visa sin duglighet i ett land styrt av en semitisk elit.

Frågan är  alltså  om det  är  under  Hyksos  välde  vi  ska  söka
Josefs uppdrag som Egyptens styresman?
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Josef - en semitisk statsman i Egypten

När till slut Josefs hela familj kommer till Egypten, sufflerar
Josef dem hur de ska göra när de möter landets härskare, han
säger:

När sedan farao kallar er till sig och frågar vad ni livnär er 
på skall ni svara: ’Herre, vi har hållit boskap i hela vårt liv,
vi liksom våra fäder.’ Då kommer ni att få bo i Goshen. 
Herdar är nämligen något orent för egypterna.”
(1 Mos 46:33-34)

Jaha!  För  egyptierna  är  herdar  betraktade  som orena.  Ändå
råder Josef sin familj att direkt lägga fram sanningen om sina
liv; de är herdar. Inför själve farao. Hur smart är detta? Jo, det
kan vara mycket klokt –  om  landet styrs av någon som inte
själv är egyptier! Skulle sen denna främmande härskare ha en
del av sitt rike där befolkningens majoritet inte ens är egyptier,
då kan han ju skicka dit Josefs klan och på så sätt undvika att
de infödda egyptierna retas upp av herdarnas närvaro.

Med en infödd farao på tronen skulle Josefs råd vara rent dumt.
Under hyksostiden däremot helt enkelt lysande. Utifrån Josefs
egna ord borde vi därmed få placera honom kronologiskt hos
främlingsfaraonerna (det betyder det egyptiska ordet hyksos).

Josefsberättelsens egyptiska fingeravtryck

Precis  som  berättaren  om  Abraham  är  väl  informerad  om
förhållandena  i  Kanaans  land,  håller  sig  den  som beskriver
Josefs  liv  mycket  nära  Egypten.  Egyptiska  namn  används
förstås genomgående:
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Farao gav Josef namnet Safenat Paneach och gav honom 
till hustru Asenat, dotter till Poti Fera, prästen i On 
1 Mos 41:45).

Förutom namnen används
egyptiska  titlar.  Potifar
benämns  befälhavare  för
livgardet.  Då  berättelsen
når en av sina dramatiska
höjdpunkter,  när  Josef
sitter  oskyldigt  fängslad,
möter  vi  också  faraos
förste  bagare  och  förste
munskänk  vid  sidan  av
fängelsechefen.

Godsförvaltaren Cherti-
hotep (Neues Museum,

Berlin)

Det  går  så  långt  att  berättelsen  nämner  egyptiska  ord  och
sedvänjor vilka så vitt vi vet aldrig har blivit använda i Israel,
som till exempel i följande avsnitt:

Och farao drog av sig sin sigillring och satte den på Josefs 
finger, han klädde honom i kläder av fint linne och hängde 
en guldkedja om hans hals. Han lät honom åka i den näst 
förnämsta vagnen, och framför honom ropade man: 
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”Avrek!” Så gjorde farao honom till styresman över hela 
Egypten. (1 Mos 41:42-43)

Den svenska översättningen transkriberar det egyptiska ordet,
så som det gjorts i den ursprungliga hebreiska texten: Avrek!
Det är en egyptisk order att böja knä inför någon högt uppsatt
person.

I samma textsammanhang görs det dessutom tydligt att i faraos
ägo också finns hästdragna vagnar. De är inte något ursprung-
ligen egyptiskt – utan introducerades av främlingar utifrån. 

Kan någon gissa av vilka? Just det; hyksos!

Fragment av vagnshjul m.m. (Ashmolean museum, Oxford)

44



Egypten enas igen och blir ett imperium
Det var just i Thebe, den stad som skyddats av semitiska lego-
soldater, som en familj reste sig för att få återställa Egypten –
och det skulle för alltid förända förutsättningarna för semitiska
invandrare. Adelsmannen Kahmose började en återerövring av
landet från främlingarna.

Kahmose stupade i striden. Hans mumie visar på mängder av
sår som vart och ett skulle ha varit letalt och hans bror Ahmose
fortsatte verket – samt ställde upp en vacker hyllningssten för
att berätta om det hjältemod Kahmose visat.

Bilden: Ahmoses eulogi över
brodern Kahmose.

(Foto: British Museum London)

Efter  en  lång  belägring  lyckades
till  slut  prins  Ahmose  erövra
hyksos  huvudstad  Avaris  uppe  i
nildeltat  och  de  av  egyptierna
avskydda  främmande  semitiska
härskarna drevs ut ur landet.
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Med Egyptens tredje enade, till det som historikerna kallar Nya
riket, följde en helt ny utrikespolitik. Mellersta rikets öppenhet
sågs som orsaken till dess sönderfall och ersattes av fast beslut-
samhet att förhindra en upprepning. Gränserna stängdes med
stora befästningar och främlingar släpptes bara i undantagsfall
in i landet för att bedriva handel. Att ha andra än äkta infödda
egyptier på höga poster blev rent av otänkbart.

Josef måste alltså ha levt innan detta hände, i slutet av Meller-
sta  bronsåldern.  Den slutsatsen har  bibelarkeologins  förfader
och gigant  William Fox Albright  redan dragit  under  mellan-
krigstiden. Nutida kunskap har gjort den slutsatsen säkrare.

Medvetandet om att en stark krigsmakt krävdes för att försvara
sin frihet  tillsammans med införandet  av hyksosfolkets häst-
dragna stridsvagnar gjorde Egypten till dåtidens mest kraftfulla
militärmakt. Både i norr och i söder la man under sig land och
upprättade buffertstater  för att  förhindra invasioner  och flera
krig på egyptisk mark.

Självklart  hände inte allt detta över en natt,  utan under flera
generationer faraoner. Men det skedde och det gjorde Egypten
till det mäktigaste imperium världen dittills hade sett. Bibeln
beskriver hur landet förvandlades från många småstater längs
en floddal till ett enat, slagkraftigt imperium med en enda kort
men ack så pregnant mening: 

Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om 
Josef. (2 Mos 1:8)
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En ny era för Egypten – men när då?
Nya rikets början, då hyksosfolket drevs ut ur Egypten, innebar
också början på en ny era så som tiden räknas av historikerna, 
nämligen den Yngre bronsåldern. Nyfikna som vi är undrar vi 
förstås om det går att ange en ungefärlig tidpunkt för detta?

Farao Ahmose och hans mor (Glypoteket, Köpenhamn)
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Kanske  skulle  det  kunna  gå.  Det  finns  en  minnessten  som
berättar  om  hur  farao  Ahmose  återställer  sitt  land  efter  en
omfattande naturkatastrof  i  början av hans regering i  Thebe.
Med  tiden  kom  stenen  att  minska  i  betydelse  och  till  slut
återanvändas  i  grunden till  en ny pylon i  tempelkomplexet i
Karnak. Där återupptäcktes den,  rejält  sönderslagen, år  1929
av belgiska arkeologer. Det faktum att Ahmose låtit hugga in
samma text  på båda  sidorna av stenen gör  att  vi  känner  till
nästan allt som ursprungligen stod där, trots att vi  inte hittat
alla delar stenen brutits sönder i.

Texten har just nyöversatts och beskriver en flera dagar lång
orkan som har med sig katastrofala regn och översvämningar
tillsammans med att havet flödar över nildeltat och har tar sig
massor av skräp in över land.

Ritner and Möller har i Journal of Near eastern Studies (i april
2014) tecknat en detaljerad genomgång av Ahmoses beskriv-
ning av händelseförloppet. De drar slutsatsen att Egypten drab-
bats av något som övergår vanliga stormar och regnoväder. Det
enda av tillräcklig dignitet som lever upp till vad som skrevs på
Ahmoses återställelsesten vore efterdyningarna efter ett riktigt
stort vulkanutbrott i närheten. Den enda kandidat i tid och rum
som är tillgänglig är utbrottet på Thera vid dagens Santorini.

Theras utbrott kastade upp enorma mängder aska i atmosfären.
Den närliggande staden Akritiris hus och trädgårdar täcktes av
flera meter aska och vindarna spred dem ända till  Grönland.
Genom datering av träd och borrade iskärnor går det att komma
fram till att utbrottet skedde i slutet av det 17e århundradet före
vår tideräknings början.
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Låt oss säga 1616 f.kr. - bara för att ha en siffra som är lätt att
komma ihåg (plus/minus 10 år).

Akritiri, fresk från Santorini (Foto:Nanno Marinatos, 1987)

Följaktligen kan vi nu få använda det senaste från forskningen.
Övergången mellan den mellersta och den yngre bronsåldern
kan dateras till omkring år 1600 f.kr. Innan dess berättar Bibeln
om bara en liten familj av patriarker, men sedan om hur den
förökar sig och växer till  ända till  att  Egyptens faraoner har
börjar frukta dem enbart på grund av deras stora antal.

Med det börjar emellertid en ny bok i israeliternas berättelse
och ett nytt kapitel i frälsningshistorien så vi får avsluta den
kronologiska  analysen  av  Bibelns  första  bokrulle  här  och
återvända till den andra – redan i nästa del.
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Del tre: mellan Josef och Josua
I de två tidigare delarna av den här boken har vi sett att alldeles
nyligen publicerade vetenskapliga rön gjort det möjligt att hitta
Abraham i den stora torrtiden efter pyramidbyggena och Äldre
bronsålderns slut. Detta passar bra ihop med en mycket äldre
förmodan att Josef levde under hyksoskungarnas välde i nedre
Egypten, före den Yngre bronsålderns början. Det innebär att
Abraham levde i Mellersta rikets tid, då semitiska gästarbetare
och handelsmän var mycket vanliga i Egypten, den epok när
också alfabetet uppfanns; medan Josef levde just före Egyptens
tredje enande till det Nya riket; båda i Mellersta bronsåldern.

Självfallet leder detta vidare till att det måste vara under Yngre
bronsåldern som vi ska söka fortsättningen på berättelsen; den
tid då Abrahams efterkommande växer  till  ett  stort  folk och
engageras som arbetare vid faraos byggnadsprojekt. Huruvida
även befrielsen inträffar under denna epok, eller en senare, det
återstår däremot att se!

Bibelns andra bok börjar så:

Detta  är  namnen  på  Israels  söner.  De  kom  till  Egypten
tillsammans med Jakob, var och en med sin familj - - - Så
dog  Josef  och  hans  bröder och  alla  deras  samtida.  Men
israeliterna var fruktsamma och förökade sig, de växte till
och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då
fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef
(2 Mos 1:1, 6-8).
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Slaveri

Byggnadsarbete

När furstarna från Thebe lyckats driva ut de främmande, semi-
tiska härskarna ur Nedre (norra) Egypten inleddes den tid som
skulle bli den rikaste och mäktigaste i landets hela historia; det
Nya riket.  Denna guldålder  regerades  Egypten  som ett  enda
enat rike av i  stort  sett  bara två familjer, avkomlingar av en
Tutmose respektive Rameses. De brukar numreras 18e och 19e
dynastin av historikerna. Mellan dessa ligger en epok då några
av Egyptens mest kända kungligheter lever; Amarna-tid med
Nefertiti, Eknaton och Tutankamon.

Det Nya riket var olyckligtvis mycket annorlunda jämfört med
patriarkernas Egypten. Semiter sågs nu med misstro, ja rent av
hat. Josef, som gjort landet sådana tjänster, glömdes bort. För
semitiska  ledare  hade  Nya riket  ingen användning.  Däremot
kunde semiter i sig möjligen vara till nytta:

Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med
hårt  arbete.  Och de byggde städerna Pitom och Ramses,
där farao hade sina förråd.  Men ju  mer man förtryckte
dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig, så
att egypterna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till
slavtjänst, och deras liv förbittrades av det tunga arbetet
med  lera  och  tegel  och  allt  arbete  på  fälten,  all  denna
slavtjänst som de tvingades till (2 Mos 1:11-14).

52



Israels arbete skapar Egyptens storhet

Den Yngre bronsåldern började med Nedre egyptens befrielse
samt landets enande och fortsatte med stabilisering av landets
yttre gränser under faraonerna Ahmose och Amenhotep I.

Därför gick det en tid innan det påbörjades byggnadsarbeten.
Det var inte förrän efter den tredje av faraoner efter Ahmose
som landet  och  dess  nye  statsgudomlighet  Amon började  få
glorifieras med stora tempel- och palats-byggen i en skala som
helt  saknar  motsvarighet  i  egyptisk  historia.  En  liten  aning
förvånansvärt  är  det  ändå att  ännu ingen på allvar  tagit  upp
frågan om hur allt detta enorma byggande kunde vara möjligt.
Alla de resurser som investerades överallt – var kom de ifrån?

Såvitt vi vet, såhär långt efteråt, koncentrerade det Gamla riket
mycket av sin ekonomi för att uppföra de stora pyramiderna i
Giza, medan det Mellersta riket byggde många små officiella
byggnader spridda över både Övre och Nedre egypten. Det Nya
riket byggde inga pyramider, men tycktes ändå ta det bästa av
båda sina  föregångare;  för  då  uppfördes  stora  byggnadsverk
överallt i de Två länderna. Som om bara officiella byggnader
inte vore nog, tillkom under kort tid inte mindre än tre helt nya
huvudstäder. Ingen av dem särskilt liten heller. Egyptiska källor
tiger om hur landet hade råd med detta, men bara storskalighe-
ten i byggandet är ett tyst vittne om att det måste ha funnits en
rejäl arbetsstyrka till förfogande!

Rikedomar  kom  från  de  underkuvade  grannländerna  i  norr
(Kanaans  purpur)  och  söder  (Nubiens  guld).  Nilens  årliga
översvämning  gjorde  den  svarta  myllan  bördig  nog  för  att
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producera stora mängder livsmedel; men de händer som gjorde
arbetet måste ändå ha kommit någonstans ifrån!

Låt oss emellertid låta den frågan vila lite och återkomma till
den, när vi tagit oss en titt på vilka de egyptiska byggherrarna
egentligen var.

De första storbyggarna: familjen Tutmose

Den första härskaren i Egyptens nya rike som åtnjöt tillräckligt
stabila gränser och därmed fred nog för att kunna ägna sig åt
inrikes uppbyggnad var barn till Tutmose I; och en kvinna. Hon
hade fostrats till att regera och gjorde detta till att börja med
tillsammans  med  sin  halvbror  Tutmose  II,  som hon var  gift
med enligt tidens sed att kungligt blod måste behålllas oblandat
inom familjen.  Efter  hans död var hon först  regent  eftersom
hon var faraos främsta hustru (Egypten har inte en drottning-
titel), men efter sju sådana år hyllades hon som farao.

54



Neues Museum, Berlin

Hatshepsut,  för  det  är  henne  vi  talar  om,  lämnade  efter  sig
byggnadsverk som vi  fortfarande beundrar;  som de  två  rosa
obeliskerna för Amontemplet i Karnak och hennes gravtempel
väster om Nilen just vid ingången till konungarnas dal:

Foto: Museo Egipicio, Barcelona
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Hatshepsuts dotter och tronföljare kom inte att efterträda henne
(varför vet vi inte), utan det var istället en styvson, som hade
hennes make till far men en faraohustru av lägre rang som mor
som kröntes efter Hatshepsuts död: Tutmose III. Det var bara
ett drygt årtionde mellan dem i ålder, och de avbildades ofta
tillsammans i ett harmoniskt samarbete.

Kunsthistorishes Museum, Wien

Under Hatshepsuts regering var prins Tutmose engagerad inom
armén och blev snabbt rikets befälhavare.  Han vann lysande
segrar på slagfältet och utökade så det egyptiska imperiet. En
av de mest kända är slaget vid Megiddo, då han la under sig
Kanaan och gjorde det till egyptisk lydstat.
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Väl ensam på tronen fortsatte han både sin utrikes krigföring
och sin styvmoders inrikes arbete med att  bygga, bygga och
bygga. Tutmose III delar förstaplatsen för både de mäktigaste
av faraoner och de av dem som byggt längst söderut, långt inne
i själva det svarta Afrika.

Det är under början av Nya riket som hela Ahmoses Thebe rivs
för att ge plats åt de nya stora templen i Karnak – och en helt
ny egyptisk huvudstad byggs vid sidan om dem. Det är också
nu  Egyptens  härskare  för  första  gången  inte  bara  kallas  för
kungar, utan bär den titel vi vants vid. Lägg märke till att själva
ordet, farao, kommer från ett egyptiskt arkitektoniskt uttryck –
det betyder 'det stora huset'!

Bilder från
British Museum,

London
(vänster) samt

Rosencruzial Museum
Sa Clara, Californien

(nedan)
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Under 18e dynastins själva höjdpunkt satt farao Amenhotep III
fredligt på sin tron. Visst är han avbildad i en stridsvagn, enligt
tidens sed, men troligen använde han den aldrig annat än för
ceremoniella ändamål. Så stor och fruktad var Egyptens makt
att ingen ville lyfta vare sig hand eller fot emot henne. Istället
uppfattades Egypten som en värdefull allierad. Mitanni-riket i
det nordligaste mesopotamien gifte gärna bort en av sina prin-
sessor i ett politiskt äktenskap för att åtnjuta egyptisk välvilja.

Amenhoptep III:s tid är dessutom intressant eftersom han i en
bevarad inskription ger en tidig biblisk parallell. Han nämner
nämligen  Sashu-beduinerna  och  deras  tillbedjan  av  en  viss
Jahu. För svenskar ringer kanske ingen klocka. För det måste
man veta att -jahu är ett vanligt sätt att låta Israels Guds namn
avsluta personnamn. Läsaren har nog inte svårt att komma på
vilka Jeshajahu och Hiskijahu är? Dessutom är Jahu den rätta
stavningen i Egypten för Israels gudsnamn, ända fram till den
persiska tiden!

Bibelläsaren  associerar
kanske  till  Jetro,  präst
i  Midjan,  och  hans  sju
döttrar.  Det  är  inte  alls
omöjligt  att  dessa  var
avkomlingar  till  Jahu-
tillbedjande beduiner, de
som farao Amenhotep III
beskrivit.

Foto: Odense, 2002
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Bygge av ny huvudstad: Amarna-tid

Familjen  Tutmoses  höjdpunkt  under  Amenhotep  III  tog  en
minst sagt spännande vändning med efterträdaren, som började
sin regering under namnet Amenhotep IV.

Han började bygga det  Nya rikets  andra huvudstad,  ungefär
halvvägs ner längs Nilen från Thebe till havet.

Detta nybygge grundades på en revolutionerande innovation i
egyptisk teologi - monoteismen. Farao Amenhotep IV övergav
nämligen Thebe och det mäktiga prästerskapet i amontemplen
där för att proklamera att det bara finns en enda gud, solljuset
Aton. Han bytte samtidigt namn till Eknaton och byggde som
sagt en egen huvudstad, Aketaton i dagens Tell-El-Amarna, där
han sedan levde lyckligt familjeliv med den sköna Nefertiti och
parets sex döttrar.

Eknaton och Nefertiti (NeuesMuseum, Berlin)
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Enligt tidens sed har hovfunktionärerna huggit ut sina gravar i
klipporna väster on Aketaten där de låtit måla vackra bilder av
sig själva och nämnt den Farao de tjänat. I en sådan grav finns
en hymn till  den nya guden Aton som sägs vara skriven av
Nefertitis make. Den är förvånansvärt lik hebréernas Ps 104:

Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du
klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel.
Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem
alla, jorden är full av vad du skapat.
Där är havet, det väldiga, vida, med en myllrande skara 
utan tal av djur både stora och små. - - - Alla sätter sitt 
hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, 
och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta 
(Ps 104 1 – 2a, 24 – 25; 27 – 28).

Naturligtvis behöver vi fråga: har självaste farao inspirerats av 
hebréernas tro?
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Ytterligare en intressant biblisk parallell hittade arkeologerna i
Tell-El-Amarnas statsarkiv. Där finns bland utrikeskorrespon-
densen även brev från egyptiska lydkungar i Kannans land. De
rapporterar om oroligheter. Bråkmakare tränger in över gränsen
österifrån och stör lag och ordning. Vore det nu kanske möjligt
för farao att understödja sina tjänare med någon militär hjälp?
Även en liten styrka på bara något tiotal skulle vara till mycket
stor nytta!

Amarnabrev (Pergamonmuseet, Berlin)

Det diskuteras huruvida dessa bråkmakare, som Amarnabreven
kallar Haribu, har något släktskap med de bibliska hebréerna.
Klart är i varje fall att Egyptens styre över buffertstaten Kanaan
knappast kan tas för givet. Utan fortsatt bevakning går alltid
främmande besittningar med tidens gång helt enkelt förlorade.
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De största byggarna av alla: Ramses familj

Eknatons monoteistiska experiment i Amarna kunde ha krossat
Egyptens makt, om inte rikets general Horemheb genast efter
Tutankamons allt för tidiga död själv tagit tyglarna. Han utsåg
en ny familj att sitta på tronen; en familj som redan hade tre
generationer blivande faraoner. Så uppsteg Egyptens 19e dy-
nasti, Ramses-familjen, på faraonernas tron.

Den tredje, som alltså redan var född när Horemheb gjorde sitt
val av efterträdare, skulle bli den störste av alla Ramses och
också yngre bronsålderns mest långregerande. Under 64 år satt
han som kung.

British museum, London

Som sig bör inledde han sin tid på tronen med att leda sin armé
i strid utomlands. Anfallet mot Hatti, i nuvarande Turkiet, blev
emellertid ingen strålande succé.

Världens fram tills dess största slag, vid staden Kadesh, i faraos
5e regeringsår, kunde ha gått mycket illa. Nu fick Ramses vara
glad att både komma helskinnad undan och klara av att kuva
alla de revolter som orsakades av hans prestigeförlust.

Några år senare slutade hela debaclet med att farao nöjde sig
med att sluta fred med hettiterna.
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Den store Ramses tyckte själv att han vunnit en lysande seger
och åstadkommit stordåd.

Väl hemma lät nämligen farao Ramses fylla en hel vägg i sina
statsgudars tempelkomplex i  Karnak med berättelsen om sin
magnifika seger över hettiterna. Sedan började han bygget av
Nya rikets  tredje  stora huvudstad.  Han placerade den nere i
nildeltat, och vem passade det bättre att uppkalla staden efter
än han själv? Staden fick namnet Ramses hus, Pi-Rameses och
den är nämnd i Bibelns text, i 2 Mos 1:11.

De byggde städerna Pitom och Ramses

Samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen
att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå
tegel. ”De får själva skaffa halm”, sade han, ”men ni skall
kräva samma mängd tegel av dem som förut, utan någon
minskning. De är lata, det är därför som de väsnas om att
gå och offra till sin gud. Man måste hålla dem i hårt arbete,
så att de är sysselsatta och inte får tid till några dumheter.”
(2 Mos 5:6 – 9)

Arkeologerna trodde länge Ramses inte alls skapat något nytt,
utan bara byggt vidare på den stad Ahmose hade erövrat från
hyksosfolket. Det var nämligen där man hittade både sten och
statyer märkta med Ramses II:s namn.

Det har så småningom visat sig att en senare dynasti, den som
regerade Egypten vid tiden för Israels kung Salomos regering,
hade återanvänt sten från Pi-Rameses i Avaris. Från själva Pi-
Rameses finns därför inte mycket kvar på plats!
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Soltorkat tegel med halm (San Juan Baptista, Californien)

Den  nya  stora  huvudstaden  Pi-Rameses  skulle  bli  det  sista
bygget israeliterna sattes på. Vilket som var det första nämner
inte skriften, och är inte heller lätt att räkna ut genom att läsa
Bibelns text:

Herren sade till Abram: ”Du skall veta att dina ättlingar
kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar
och förtryckas i fyrahundra år. Men det folk vars slavar de
blir skall jag döma, och därefter skall de dra ut med stora
rikedomar. Du själv skall leva länge innan du går till dina
fäder i  frid och blir begravd. Efter tre generationer skall
dina ättlingar återvända hit, först då har amoreerna fyllt
sina synders mått.” (1 Mos 15:13-16)

Israeliterna hade bott i Egypten i 430 år. Just denna dag, då
430 år hade gått, drog alla Herrens härar ut ur Egypten
(2 Mos 12:40-41).

Som redan nämnts regerade Ramses II i mer än sex decennier.
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Han överlevde tre kronprinsar och den som slutligen kom att
efterträda honom, den trettonde sonen Mernefta, var gammal
redan vid kröningen. Trots att han står i skuggan av sin mäktige
fader är han mycket intressant för oss, eftersom hans tid inne-
håller  den  första  odiskutabla  korsreferensen  mellan  egyptisk
och hebreisk historia. Bibeln anspelar på hans namn – och han
själv nämner faktiskt israeliterna.

Aron skall förenas med sina fäder. Han får inte komma in i
det land som jag har gett åt israeliterna, ty ni trotsade min
befallning om Merivavattnet (4 Mos 20:24).

Enligt tidens sed skulle en farao kunna berätta om segrarna i
början av sin regeringstid.  Mernefta  gör  det  på en  magnifik
inskription. Som sin fjärde och sista besegrade fiende nämner
han Israel och säger att han lagt det öde. Läsaren får hjälp av
hieroglyfernas sätt att skriva namn; det sista tecknet visar vad
för slags namn det är. Särskilda tecken finns för man, kvinna,
stad eller rike.

För  Israel  används  ett  tecken
för folk. Det passar väldigt bra
på de tolv stammarna innan de
kommit  att  styras  centralt  av
en gemensam kung!

Foto: Israel Museum,
Jerusalem
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Frihet

Imperiets slut under nya Ramsesar
Enbart namnen i regentlängden i slutet av det Nya riket skulle
kunna lura oss att tro att familjen Ramses fortsatte med minst
tio  faraoner  till.  Så  är  det  emellertid  inte.  Istället  har  nästa
familj, den 20e dynastin på tronen, velat skapa en kontinuitet
med det förflutna genom att ta över inte bara faraos titel utan
också namn. Men mycket mer än kontinuitet i namn blev det
inte – tiden var inne för en av de mest abrupta förändringarna
någonsin i Egyptens historia. Låt oss betänka vad som faktiskt
hände med det så grandiosa Nya riket.

20e dynastin

Den  nykrönte  Ramses  III  behövde  aldrig  söka  äventyr  och
strider utomlands. Krig och örlig kom till honom med de så
kallade Sjöfolken. De hade egeiskt ursprung, men hade flyttat
först  österut  och  sedan  söderut  längs  Medelhavets  kuster.
Hettiternas imperiums undergång orsakade de och Kananeiska
städer  krossade  eller  erövrade  de.  Till  slut  stod  de  utanför
själva Egypten, men där tog det stopp. Ramses III försvarade
hjältemodigt  sitt  rike  mot  en  främmande  invasion.  Imperiet
kunde han dock inte behålla. I Kanaans land var den egyptiska
överhögheten redan förbi.  Sjöfolkens  hade kommit  dit  redan
under farao Merneftas tid.
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Sjöfolk som krigsfångar (Israel museum, Jerusalem)

Samtidigt med territoriella förluster drabbades Egypten nu av
ytterligare två problem. Rikedomen smälte bort  och de stora
byggnadsarbetena upphörde successivt. Det vore kanske något
överdrivet att säga att Egypten gick bankrutt, men nära var det;
både arbetskraft och guld tycks sannerligen ha illa förminskats.

Det är inte svårt att se parallellerna med den bibliska uttågsbe-
rättelsen:

Egypterna drev på dem för att få ut dem ur landet så fort
som möjligt.  De  tänkte  att  de  annars  skulle  dö  allesam-
mans.  -  -  -  
De hade gjort som Mose sade: de hade bett egypterna om
föremål av silver och guld och om kläder. Och Herren hade
gjort egypterna välvilligt stämda mot israeliterna, så att de
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gav  dem  vad  de  begärde.  På  det  sättet  tog  de  byte  av
egypterna (2 Mos 12:33, 35-36).

Nåväl – att Sjöfolkens invasioner blev det definitiva slutet för
den  egyptiska  imperieambitionen  verkar  stå  klart.  Samtidigt
tycks  byggandet  ha  avtagit  och  rikedomen  smält  bort.  Den
enklaste  förklaringen  ser  ut  att  vara  ett  snabbt  och  kraftigt
dränage av arbetskraft,  så att pågående byggnadsprojekt bara
kunde  avslutas  med  betalda  arbetare  vars  löner  dränerade
statskassan. Det som var kvar av den, vill säga, efter den dyra
men knappa segern över sjöfolken.

Tempelbygge som Ramses III fått betala med egna pengar,
efter israeliternas uttåg ur Egypten?
(Foto:Ashmolean museum, Oxford)
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Israeliterna befrias från egyptiskt slaveri – när
då?

För att sammanfatta kända fakta som beskrivits ovan, så har vi
sett det egyptiska Nya riket med sin enorma rikedom och sitt
storskaliga byggande överallt längs hela Nildalen, långt ner i
Nubien. Vid sidan av nya eller kraftigt utbyggda tempel över-
allt i de Två länderna, lyckas enbart två regerande familjer med
konststycket att få uppfört inte mindre än tre nya stora huvud-
städer – under en ganska kort tid. Plötsligt går emellertid luften
ur det hela och en förklaring är förlusten (av i alla fall stora
delar) av de som gjorde själva det praktiska arbetet. Även om
Egypten inte har dokumenterat något hebreiskt uttåg, är det den
enklaste förklaringen till Nya rikets så snabba nedgång och fall.

Naturligtvis kommer då till oss frågan när uttåget ur Egypten
kan ha ägt rum. Ett svar kan sys ihop genom att använda de
tillgängliga  källorna;  såväl  de  egyptiska,  som  de  hebreiska.
Från de senare kommer information om att uttåget skedde från
staden Ramses, som våra egyptiska källor identifierar som Pi-
Rameses, den nya huvudstad den store farao Ramses II byggde
och så  ödmjukt  uppkallade  efter  sig  själv.  Hans  efterträdare
Mernefta valde vidare att  nämna Israel som ett  särskilt  folk,
som inte står under egyptisk överhöghet, utan är en fiende.

På så sätt kan farao Ramses II identifieras som en förtryckets
farao. Det är troligt att det funnits flera före honom med tanke
på att han inte är den ende storbyggaren under Nya Riket men
han är definitivt den siste, ty från hans skrytbygge är det som
Israel ger sig av ifrån Egypten.
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Detta leder vidare till nästa spännande fråga: varför har Ramses
efterträdare, farao Mernefta, ett så tydligt behov att berätta om
en avgörande seger över just det tidigare hebreiska slavfolket?

Lite källkritik kan få utgå ifrån skillnaden mellan hebreisk och
egyptisk historieskrivning. I  Egypten dokumenterar man sina
segrar, ju större och mer förhärligat, desto bättre. Bibeln talar
så klart om Guds (folks) segrar, men väjer aldrig för att nämna
deras nederlag, framför allt inte den verkliga etiska orsaken till
nederlagen. Intressant nog nämner Bibeln inte att Israel skulle
ha anfallits av en farao efter övergången av Röda havet. Är det
möjligt att Merneftas segerrapport är gjord för hemmapubliken
på samma sätt som företrädare Ramses inskription om segern
över Hettiterna?

Det är den här bokens författares uppfattning att farao Mernefta
valde att i sten skriva in att folket Israel ödelagts just därför att
han har sett deras uttåg och att detta ytterst pinsamma nederlag
för alla Egyptens gudar mot en okänd ökengud bara tillbedd av
slavar nu måste skrivas bort ur historien. Lika lätt kan inte den
ekonomiska inverkan av uttåget gömmas undan. Efterkomman-
de kommer att kunna se hur de stora byggnadsarbetena upphör
och rikedomen smälter bort. Detta antyder att det verkligen har
skett ett slavarnas uttåg ur Egypten vid slutet av Nya riket - det
gäller bara att hålla ögonen öppna för att se det.

Om detta är sant finns det mer som talar för det Först bör dock
besvaras frågan om varför Bibeln inte nämner namnet på den
Farao som drog över sig och Egypten de tio plågorna genom att
inte låta Mose ta sitt folk ut i öknen för att tillbe Gud!
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Mellanspel: vad egyptierna lägger i ett namn

En egenhet med Andra moseboken är att den konsekvent und-
viker att nämna faraoners namn, vilket ju inte är historikerna
till hjälp och dessutom har använts som skäl för att det mesta
av texten borde vara ett  påhitt.  Ett  spännande påhitt  med en
etisk sensmoral som håller efter mer än tre årtusenden, låt gå
för det, men trots allt mer en roman än historieskrivning. Är
detta en bra tolkning av uttågsberättelsen?

Ja, men det finns en bättre förklaring till  att Bibeln inte alls
nämner några egyptiska härskares namn. Den har sin grund i
den egyptiska uppfattningen om livet efter detta. Till skillnad
från senare hellenistisk syn som vi känner från Platon, trodde
ingen  i  Egypten  på  någon  ovillkorlig  själens  oförstörbarhet.
Själens existens berodde på ifall kroppen bevarats intakt – och
därför mumifierades de döda vars anhöriga hade råd med det –
eller åtminstone på ett ihågkommet namn. Utan bevarad kropp
eller  namn skulle  även själens  existens  i  livet  efter  detta  ha
upphört.  Denna  den  andra  döden  uppfattades  som  mångfalt
allvarligare än den fysiska.

Det  finns  ett  sarkofaglock  uppställt  på  Medelhavsmuséet i
Stockholm. Sarkofagen tillhör en kvinna, vars son gjort karriär
vid hovet och blivit rik. Sonen låter rista in båda sina föräldrars
namn, och naturligtvis sitt eget med alla sina hovtitlar i detta
hart när oförstörbara material. På så sätt vill han garantera ett
själens fortsatta liv inte bara för sin mor Tapa-ret och sin far
Wahibre, utan i värsta fall även för sig själv. Ty vem kan veta
om några efterkommande till Ahmonse-sineith har råd med den
begravning som krävs för hans själs fortsatta existens?
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Med allt detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att Israel
inte har något behov alls av att bidra till att faraonernas själar
fortsätter leva i glädje bland Egyptens gudomligheter. Tvärt om
fullbordas en seger över dem genom att deras namn utplånas
eller lämnas åt glömskan. Detta är det mest raffinerade sättet att
i en egyptisk kontext helt förödmjuka en besegrad farao!

Ett uttåg i slutet av Yngre bronsåldern

Att  Israel  är  sysselsatt  med  tvångsarbete  i  Pi-Rameses  för
Ramses  II  men ett  självständigt  folk  senast  i  det  5e året  av
efterträdaren  Merneftas  regering  (dateringen  för  hans  seger-
inskription) tyder på att uttåget sker i slutet av 19e dynastin, det
vill säga i slutet av Nya riket och av Bronsåldern som sådan.

Att  detta  är  fallet  stöds  av  ytterligare  källor,  såväl  från  det
hettitiska imperiet som från Israel och vi bör titta även på dem.

En ledtråd från det hettitiska imperiets slut

Själva  höjdpunkten  i  hebréernas  berättelse  om  sin  befrielse
innehåller en intressant antydan om att den bör ha skett innan
hettiternas kultur försvunnit in i historiens glömska. Eftersom
imperiet Hatti föll när Sjöfolken kom till östra Medelhavet bör
då uttåget ur Egypten inträffat i slutet av bronsåldern, just före
övergången till järnålder I.

Den bibeltext  som antyder  kunskap om hettiternas  kultur  är
ingen annan än Förbundets text, given till Israel av Gud själv
på Sinai berg efter att  Han har fört dem ut ur Egypten, från
slaveriet. Förbundet är skrivet i tre tydliga delar. Sist kommer
själva villkoren, alltså vad Gud beordrar Israel att göra.
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Före detta finns emellertid  två introduktioner, både förbunds-
stiftarens  Namn  och orsaken  till  dennes  rätt  att  förskriva
förbundets villkor:

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur 
slavlägret (2 Mos 20:2).

Poängen här är att inget annat känt bronsåldersförbund än just
hettiternas har en sådan dubbel inledning.

Hettitiskt förbund med Aleppo (British museum)

Ytterligare en poäng är att det handlar om ett  vasallförbund.
Hettiternas kejsare föreskriver sin vilja för en helt underordnad
part  i  förbundet.  På samma sätt  förskriver Gud villkoren för
Israel; att de ska lyda Honom och fullgöra Hans vilja.
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En diplomat som ledare för Israel?

Nu hör det till historien att de kapitel som följer på De tio bud-
orden och som sägs vara nedtecknad av Israels ledare och inte,
som stentavlorna,  skrivna med Guds eget  finger,  har  samma
struktur som det Hettitiska vasallförbundet. Enklaste sättet att
förklara detta är att postulera att Israel i sin höga krets av ledare
vid den här tiden borde ha en högt utbildad person, inte minst
som diplomat, med kunskap om egyptisk utrikespolitik och om
sederna bland hennes tongivande grannar.

Bibeln nämner en enda sådan; en adopterad son till en faraos
dotter, uppfostrad vid hovet och också utbildad som en prins:

Mose blev  grundligt  insatt  i  den egyptiska visdomen och
uppträdde med kraft i både ord och handling (Apg 7:22).

Utan detta  skrivna vittnesbörd om existensen av en utbildad
israelitisk ledare skulle vi själva ha tvingats dra slutsatsen att
det måste ha funnits en. Dessutom, utan att känna hans namn,
vad vore mer naturligt än att använda det egyptiska ordet för
son, som vi redan sett i flera faraoners namn: Mose?
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Ett sista vittne till hebréernas uttåg

De hebreiska källorna själva ger en tydlig bild av det tidsföns-
ter då uttåget ur Egypten måste ha ägt rum. Den tecknas av
berättelsernas birollsinnehavare; nämligen alla de motståndare
som israeliterna och deras ledare ställs inför. Varje generation
ledare har nämligen sin egen särskilda fiende.

Mose har sin kamp mot egyptierna; Josua mot kanaanéerna och
senare israelitiska ledare, domarna, mot filistéerna.

Det faktum att det i Kanaans land varken existerar egyptiska
soldater eller filisteiska styrkor när Josua ska leda israeliterna
in i det Förlovade landet stänger in just ankomsten till landet
inuti den korta perioden mellan då Egypten förlorat kontrollen
över sin norra buffertstat och filistéerna etablerat sig i sina fem
städer på slätten vid medelhavskusten.

Den tiden är den korta övergångstiden mellan Yngre bronsålder
och Järnålder I, vilket ju återigen pekar på att hebréerna lämnat
Egypten i slutet av Yngre bronsåldern och därmed bidragit till
Nya rikets sammanbrott genom att undandra det både guld och
arbetskraft.

Josua mellan
Ramses II och filisteiska

gravkrukor
(British museum, London)
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Josua själv lever således under brytningstiden mellan järn- och
bronsålder och leder Israel hem under den tid då Egyptens nya
rike krymper ihop och tar slut och nildalen stolta välde förlorar
sin position som stormakt.

Arkeologin bekräftar att det är just denna tid Israel kommer till
det land Gud lovat Abraham att de ska få och bosätter sig där:

• I slutet av Yngre bronsåldern faller Egyptens nya rike

samman  med  början  i  buffertstaterna  i  norr.  Bibelns
berättelse  är  därför  helt  korrekt  när  den  inte  nämner
några egyptiska styrkor som försöker hindra hebréerna
att  invandra.  Egypten  själv  beskriver  samtidigt  Israel
som ett självständigt folk, men ännu inte ett enat rike.

• De skogsbevuxna bergen i mitten av Kanaans land, som

senare kommer att  kallas Judéen och Samarien,  odlas
upp och befolkas genom att  det  snabbt växer upp en
mängd små landsbygdsbyar.

• Från nordväst anländer  Sjöfolken med sina järnvapen

och  gör  bokstavligen  slut  på  bronsåldern  varhelst  de
kommer. Filistéerna är ett av dessa folk.

• Sist men inte minst; Israel sätter upp minnesstenar på

flera  ställen  längs  sin vandring  från  slaveri  till  frihet
som en egen nation.  Detta  är  enligt  tidens sed; alltså
bronsålderns. Med Yngre bronsålderns slut är minnes-
stenseran över, vilket återigen visar på att övergången
mellan  brons-  och  järnåder  är  den  tid  då  israeliterna
kommer till sitt eget land.
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Foto: Rockefeller museum, Jerusalem

Med Josuas intåg i Kanaans land med de förenade israelitiska
styrkorna börjar emellertid ett nytt kapitel i Israels historia och
en ny bibelbok, så avsnittet om slaveri och befrielse får sluta
här!

Litteratur
Om de båda familjerna Tutmose respektive Rameses, kan man
läsa på många ställen. En av de mer specialicerade forskarna,
som skrivit gedigna, men ändå ganska lättlästa böcker, är:

Joyce Tyldesley Hatchepsut: The Female Pharaoh London: 
Penguin books 1998

Joyce Tyldesley Ramesses: Egypt's Greatest Pharaoh London: 
Penguin books 2001
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Efter allt – och nu då?
Abraham, Josef och Mose är tre av patriarktidens giganter med
livsberättelser fyllda av gudsingripanden och äventyrliga inci-
denter. Om deras vardag får vi veta mindre, men ändå tillräck-
ligt för att kunna placera Abraham under Egyptens Mellersta
rike, Josef under Hyksos välde och Mose i slutet av det mäkti-
ga Nya riket, alla tre under den bördiga halvmånens bronsålder:

Tidsepok: Mellersta bronsåldern Yngre bronsåldern

Egypten: Mellersta Hyksos       Nya riket
    riket

Dynasti:   12 – 13    17        18 – 19

Patriark:  Abraham Josef Mose och uttåget

Förutom skrivna källor och arkeologiska slutsatser har detek-
tivarbetet i den här boken använt sig av de senaste rönen inom
ekonomisk historia som jämförts med berättelsernas bakgrund-
beskrivning och birollinnehavare. Vi vet fortfarande inte vilken

egyptisk  härskare  respektive  patriark
mötte  och inte  heller  är  vi  säkra  på
några årtal. Däremot är det osannolikt
att  berättelserna  är  helt  och  hållet
påhittade.

 Bibelns farao fortfarande ansiktslös
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Detta, att Bibelns berättelser inte är fiktion, utan har en kärna
av historicitet och alltså är förankrade i verkligheten, var det
huvudsakliga budskapet i pionjären och bibelarkeologen Wil-
iam F. Albrights arbete. Honom, och hans efterträdare på pro-
fessorsstolen på John Hopkins University, P. Kyle McCarter, är
denna författare stort tack skyldig. Som ett tydligt exempel kan
nämnas Albrights placering av Josef vid hyksosfaraonernas hov
– något som den här boken ger några ytterligare argument för.

Avslutningsvis kanske läsaren kan få något personligt ut av den
här bokens resonemang. Den har utgått ifrån ekomomiska och
politiska realiteter, dvs. patriarkernas vardagsliv, i arbetet med
att finna deras plats i tiden.

Även i Bibeln är nämligen vardagen vanligast. Även om alla de
personer som möter oss från dess sidor upplever Guds närvaro
och Guds underverk, så är de för var och en ändå ganska få.
Skillnaden är att berättelserna koncentrerar sig på att förmedla
det Gud gjort.  Huvudpersonernas vardag blir  då just bara en
bakgrund.

I detta att vardagar är de flesta dagarna är vi alla lika. Det delar
vi med alla tre patriarkerna vi skärskådat i denna bok. Till tröst
kan det vara när plikterna och arbetet verkar övermäktigt. Gud
har inte övergivit någon enda av oss!

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

(Jesus Kristus, enligt Matt 28:2)
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Abraham, Josef och Moses

Påhittade figurer eller
verkliga personer?

Författaren till den här boken påstår
att de har levt – och att senaste rön
rörande  forntida  ekonomisk  historia
lägger sista pusselbiten till allt annat
vi vet för att också kunna avslöja när.
Inte exakt, men i varje fall ungefär.

Denna pdf-bok har hämtats på
www.bibelkronologi.se
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