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Bibeln och bronsåldern

Varför det går att tro att

Abraham, Josef och Mose

(och deras färgstarka fruar)

är verkliga historiska personer

och även veta när de levde

(i alla fall ungefär)
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Omslagsbilden är tagen av författaren på Victoria Embankment
vid river Thames, London, i solskenet i mitten av april år 2017.

Där står idag obelisken Kleopatras nål, som gjorde en äventyr-
lig resa från Egypten hösten 1877.

Ursprungligen beställd av farao Tutmose III, rest i Heliopolis, 
försågs den med ytterligare inskriptioner av Ramses II. Den är 
ett fint exempel på yngre bronsålderns ingenjörskonst under en 
av Egyptens kulturella höjdpunkter. Som sådan fick den också 
pryda Alexandria under den hellenistiska tiden ett millennium 
senare och har därför sitt namn efter Egyptens sista farao, som 
alltså var en kvinna.

Mer om alla de andra illustrationerna finns i slutet av boken.
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Till att börja med
Hur vet vi vad som en gång i tiden faktiskt har hänt?

Var det inte för alltför länge sedan och vi själva var med kanske
vi minns. Några av oss har dagboksanteckningar. Andra sparar
almanackor från tidigare år eller har facebook- eller instagram-
inlägg att gå tillbaka till. Om vi inte själva var med får vi lita
på vad andra kommer ihåg, har lagt ut eller skrivit ner.

Längre tillbaka i tiden finns inga elektroniska data lagrade, och
ingen lever längre som vi kan fråga. Det kan finnas berättelser
skrivna för länge sedan, som finns kvar. Oftast är det kopior av
kopior. Original skrivna på papyrus eller pergament håller inte
så länge om de inte gömts undan på en väldigt torr plats.

Inskriptioner inhuggna i sten eller texter skrivna på lertavlor är
mera hållbara men mycket har hänt som aldrig skrivits ner.

När det inte finns något skrivet får vi lita på vad människor har
lämnat kvar, och utnyttja att historien ligger gömd i marken.

Arkeologerna gör utgrävningar. Ibland görs de på kända eller
berömda platser där förhoppningarna är att hitta spektakulära
fynd.  Det  kanske mest  kända är  1922 års  upptäckt  av farao
Tutankamons grav. I väntan på färdigställandet av det stora nya
Grand Egyptian Museum bredvid pyramiderna i Giza turnerar
flera föremål från Tutankamons grav som aldrig förut lämnat
Egypten. Under hösten 2019 finns de att beskåda i London.1

1 Till den 3 maj 2020 i Saatchi Gallery, Duke of York’s HQ. Läs mera på:
https://tutankhamun-london.com/

8

https://tutankhamun-london.com/


Andra utgrävningar har från början inget glamoröst  över  sig
och ingen förväntar sig heller något annat än de ska lägga en
liten pusselbit ytterligare till det stora mönster av all historisk
kunskap vi  redan har.  Fynden brukar  publiceras  i  specialtid-
skrifter de flesta av oss aldrig hört talas om eller presenteras
muntligt under arkeologiska möten eller konferenser vi inte har
tillträde till.

Strax före påsk år 2019 nämndes på ett sådant möte ordnat av
Hebreiska  Universitetet  i  Jerusalem något  överraskande  från
staden Lakish.  Mellan två versioner av staden vilka förstörts
ungefär år 1200 respektive 701 f.kr. låg ännu en stadsmur. Små
olivkärnor under ett golv, och därmed också själva muren, gick
att datera till omkring 920.

Var detta ett av de byggnadsföretag som Juda rikes förste kung,
Salomos son, företog sig för att stärka rikets försvar efter att ha
angripits av Egyptens farao år 926 (2 Krön 11:5 - 12)?

Visar detta på ett väl organiserat och centraliserat styre runtom
Jerusalem redan på 900-talet? Bekräftar det Davids kungarike?

Det kan inte ett ensamt fynd göra. Allt arkeologerna gräver ut
måste tolkas och sättas in i ett större sammanhang. Så, vad kan
det finnas att jämföra med?

För det generella mönstret att arkeologiska resultat ofta är mer
överraskande än förutsebara talar fynden från Khirbet Qeiyafa.
Ingen förväntade sig något speciellt här när arkeologerna satte
spaden i jorden år 2008. Detta var inte en stad identifierad från
skriftliga källor, som Lakish eller Megiddo. Vem hade ens hört
namnet på ruinkullen?
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Två år efter att utgrävningarna påbörjats överraskades arkeolo-
gerna av att staden i ruinkullen inte hade inte en, utan två stora
portar från samma tidsperiod. Vad som gör just detta fynd unikt
är det faktum att portarna alltid var de svagaste punkterna i de
muromgärdade städernas  försvar.  Därför  var  det  normala  att
varje stad bara hade en port att försvara.

I berättelserna om kung David nämns staden Sha’arayim (Två
portar). Arkeologerna blev övertygade om att ruinerna är från
den staden. Förutom att hitta en stad vars namn var känt utan
att någon visste var den låg, kom en mängd spännande fynd i
dagen under sammanlagt sju grävningssäsonger 2008 – 2015.

För det första var staden byggd strax före år 1000 f.Kr, precis
under kung Davids tid.

För det andra var den ovanligt väl befäst och hade minst en stor
palatsliknande byggnad.

Sha’arayim visade sig alltså vara både gränsfästning mot Filis-
téen  och administrativ  centralort  i  det  område  som tillhörde
Juda stam sedan domartiden.

För det tredje var många av invånarna läskunniga. En volontär
hittade en sten med ett inhugget alfabete under sista dagen av
grävningsäsongen 2013. Senare har man hittat en kruka med ett
namn som bara användes fram till kung Davids tid samt en text
på en krukskärva som tyvärr är för skadad för att möjliggöra en
entydig tolkning. Det kan vara en lång lista med namn, eller ett
brev vars författare gläder sig över att nu har det blivit ordning
och reda i landet, nu när israeliterna äntligen har en bra kung!
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Städerna Lakish och Sha’arayim avslöjar att Davids ätt ledde
ett organiserat och välordnat rike – och att Bibelns berättelser
om Salomos och hans sons många och stora byggen inte alls är
orimliga, fast arkeologerna inte sett mycket av det – förrän nu.

Det börjar framträda en bild från tusentals på sin tid sensatio-
nella bibelarkeologiska fynd som kan användas för att jämföra
och berika Bibelns egen berättelse från kung Davids tid och
framåt. Ett mycket litet urval inkluderar bland annat dessa:

Farao Seshonqs krigståg mot norr år 926 f.kr. finns inristad i
sten i templet i Karnak i Egypten. Texten lästes i modern tid
första  gången av Champollion år  1828,  efter  att  han  lyckats
dechiffrera  hieroglyferna  med hjälp  av  Rosetta-stenen två  år
tidigare.

Templet i Karnak byggdes till av så många faraoner och gavs
så många inskriptioner att det blev ett slags egyptiskt riksarkiv.
Här skryter någon härskare om sina storverk (bild 1).
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Mesastenen (upptäckt 1868) med en lång inskription till minne
av Moabs frigörelse från Israel i början av 800-talet f.kr.

Tell-Dan-inskriptionen (upptäckt 1994) är en araméisk/syrisk 
inskription som nämner både en kung av Israel och Davids hus 
ungefär 850 f.kr. När fyndet redovisades hävdade forskare som 
inte trott att det funnits någon kung David att texten måste vara
en förfalskning, men det tror ingen längre!

Den svarta obelisken (upptäckt 1846), rest av Shalmaneser III,
som i text och bild visar hur Israels kung Jehu bland flera andra
överlämnar tribut till stormakten Assyrien året 843 f.kr.

Iraels kung Jehu (andra
från  toppen)  knäböjer
på  Salmanesers  svarta
obelisk som nu finns i
att se i British Museum
London (bild 2).

Kung  Hiskias  sigill
(upptäckt  2009) är  det
första  avtryck  av  ett
kungligt  sigill  vilket
arkeologer i Israel hittat
under en utgrävning på
plats i Jerusalem. De tre
andra  av  kung  Hiskias
sigillavtryck vi har kvar
har  muséerna  köpt  på
antikvitetsmarknaden.
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Det  betyder  att  ingen  vet  säkert  var  och  hur  de  har  hittats.
Hiskia, Ahas son, ägare till det här sigillet var kung i Juda rike
runt år 700 f.kr.

Arkivet  i  Arad (framgrävt  under  flera  år  under  1960-talet,
publicerat  år  1981  och  handstilsanalyserat  2016)  innehåller
ordergivning  till  och  från  kommendanten  i  en  liten  avsides
fästning i södra delen av Juda rike. Här har omkring år 600 f.kr.
minst sex olika personer (i en garnison på bara ungefär trettio
soldater) skrivit de olika breven. Detta visar att bland Bibelns
folk var läs- och skrivkunnighet mycket vanlig.

En cylinder med Nebukadnessars namn och berättelser om en
del av alla storverk han gjort. Idag i Leiden, Holland (bild 3).
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Jojakins livsmedelstilldelning (lertavlor från Nebukandessars
arkiv, upptäckta vid sekelskiftet 1900, översatta på 1930-talet)
som under Juda konungs fångenskap i Babylon från 597 f.kr.
räknar upp hur mycket mat hans familj försetts med.

För att återvända till sigillavtrycken: våren 2019 fanns det 55
bibliska personer historiskt belagda, många i inskriptioner, men
de flesta med just sigillavtryck. En av dessa är Jeremias egen
sekreterare Baruk.

Denna korta exposé räcker säkert för att påminna om hur alla
arkeologiska fynd har belyst det israelitiska folkets liv under
kungatiden och den självklara slutsatsen att kungaböckerna har
samma historiska källvärde som alla andra samtida historieverk
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.

Vad skulle passa bättre att börja med än just roten till vinträdet
Israel, patriarkernas patriark Abraham, för att sedan gå vidare
med Josef och avsluta med 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 bit i taget, är den indelad i fem delar.

Den första  är  bakgrundsinformation  för  den  som känner  sig
helt ny inom området.Sedan följer varsin del om de tre olika
tidsavsnitt där Bibelns berättelse följer Abrahams familj, Josefs
liv och Israels folks öden och äventyr fram till Mose och Josua.
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Den femte är en fristående bilaga, som ägnas åt frågan om det
är möjligt att räkna fram några årtal för patriarkernas liv.

En enda varning behöver läsaren få innan den första delen kan
börja. Dagen när den här boken trycks är det förmodigen redan
fakta som är för gamla och nya fynd som borde ha varit med.

Idag gräver arkeologerna nämligen allt oftare fram nya fynd av
sådant som antingen återberättar något i Israels folks historia
eller bekräftar att de personer som nämns i Bibeln har varit helt
vanligt, verkligt folk av kött och blod precis som vi är nu.

Trots ofullkomligheterna är det ändå bäst att säga: Varsågoda!

Karlstad den 25 november 2019

85 år efter att författarens far föddes mitt i Småland
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Del ett: Vad som berättas
Den här bokens syfte, som det nämndes i inledningen, är att se
hur väl arkeologiska rön överensstämmer med vad Bibeln har
att  berätta.  Inte  hela  Bibelns  berättelse,  eftersom järnåldern,
som är Israels kungatid, redan har blivit omskriven i så många
böcker.2 Här är det istället de tidigare personligheterna, de som
lever under årtusendet före kungatidens, som får stå i centrum.

Som jämförelse används arkeologiska rön från Mellersta östern
inom området mellan dagens Irak och Egypten, det som brukar
kallas den bördiga halvmånen.

För att kunna jämföra är det bra att först ha sett hela bilden, och
vänta med detaljerna (till kommande delar i den här boken). Vi
ägnar därför varsitt avsnitt åt några tidiga bibliska personers liv
respektive åt den bördiga halvmånens historia under det andra
årtusendet före vår tideräknings början. Varsågoda!

Patriarkernas liv
Bibelns börjar med berättelser om personer. Först långt senare
har personernas ättlingar vuxit till hela folk, var och en från sin
egen stamfader. Abraham är en sådan stamfader, och han och
hans närmaste släkt, hans barn,  barnbarn och barnbarns barn
brukar gemensamt gå under beteckningen Bibelns patriarker.

2 W F Albright Palestinas arkeologi Stockholm: Forum 1959,
W Keller Men Bibeln hade rätt Stockholm: Forum 1964,
K A Kitchen On the reliability of the Old Testament
Grand Rapids, Eerdmans 2003,

W Dever What Did the Biblical Writers Know and when did they
know it Grand Rapids, Eerdmans 2003 – är bara några exempel



Från patriarkerna väljer vi nu ut två med väldigt spännande liv,
nämligen Abraham själv och hans sonsons son Josef.  Ur det
folk som såsmåningom växer fram ur deras led, som kallas för
Israel, väljer vi Mose och hans medhjälpare Josua.

I var sitt delavsnitt ska vi titta på var och en i tur och ordning.

Abraham

Abrahams liv bör nog sammanfattas som långt, oavsett om man
tänker på hur många år han levde, eller hur mycket han reste.
Han föddes i ena ändan av den då civiliserade världen och for
med familj och ägodelar hela vägen till den andra ändan. Till
slut kom han att slå sig ner någonstans i mitten, men inte ens
där hade han en fast adress. Han vandrade från lägerplats till
lägerplats med sina hjordar och bodde aldrig i något eget hus,
utan bara i läger med tält likt beduinerna gör än idag.

I den sydöstra delen av det bälte av högkulturer som under det
vi kallar bronsåldern fanns Sumerernas land i det vi kallar den
bördiga halvmånen. De hade dränerat och odlat upp våt mark
mellan de två stora floderna Eufrat och Tigris och fick där två
skördar om året. De exporterade livsmedel ända bort till det vi
kallar Afrika och levde i ett välorganiserat samhälle med eget
skriftspråk. Idag kallar vi det för kilskrift, eftersom det ser ut
som små kilar, eller pilspetsar, intryckta i lertavlor.

I Ur, en av de största och rikaste städerna i det gamla Sumer,
föddes Abram. Han fick senare namnet Abraham. Han var gift
med Sarai (senare Sara) under största delen av sitt liv.
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Under 1920-talet grävde Leonard Wolley i Ur fram bland annat
drottning Puabis krona. I drottningens grav fanns en stor del av
hennes tjänarinnor, tjänare och husdjur förutom föremål de alla
förväntades behöva i livet efter detta (bild 11).

Abraham föddes inte av sumeriska föräldrar, trots att han kom
från en sumerisk stad. Hans pappa, Tera, tillhörde ett annat folk
än sumererna, ett semitiskt folk som flyttat in efter hand.
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Det var pappa Tera som tog initiativet till flykten från Ur. Ett
av hans barn hade dött där och de resande tog nu en föräldralös
brorson till Abraham med sig. Han hette Lot. Abrahams vackra
fru Sara var också med, men de två hade inga egna barn.

Efter en lång resa längs floden Eufrat stannade Tera med sin
familj i staden Haran. Längre än så reste inte han.3 Från och
med nu fick Abraham med familj fortsätta själva.

Det var i Haran Abraham upplevde Guds kallelse att fortsätta
till ett land som kallas Kanaan. Så han gav sig av, tillsammans
med Sara, Lot och med allt de ägde gemensamt.

Väl framme i Kanaan undvek Abraham att bli bofast. Istället
vandrade han genom landet. På vissa ställen byggde han altaren
åt den Gud som kallat honom och namnen finns kvar ännu. Ett
altare byggde han utanför staden Sikem, ett annat vid Betel.

Någon lyxresa tycks det inte ha varit, för när det blev ont om
mat i Kanaans land bestämde sig Abraham för att fortsätta till
det rika Egypten. Det var så han kom att besöka den motsatta
ändan av den civiliserade världen, sett från Ur, alltså.

I Egypten blev den vackra Sara sällskapets huvudperson. Hon
erbjöds plats bland den egyptiske kungens fruar. Rekryterarna
visste inte att Sara redan var gift och när det uppdagades blev
egyptierna bedrövade. Kungen köpte sig fri från alla problem
genom att ge Sara och Abraham en massa gåvor och snabbt få
dem ur landet genom att sända dem tillbaka till Kanaan.4

3 1 Mos 11 kap.
4 1 Mos 12 kap.
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Ett enkelt beduintält. Abraham, hans familj och anställda kan 
ha behövt ett hundratal sådana vid varje lägerplats (bild 12).

Abraham var nu mycket rik. Han var inte bofast, utan flyttade
från lägerplats till lägerplats med sina stora hjordar. Det gick
inte så illa för Lot heller, han hade också många djur, och det
började bli besvärligt att ge all deras boskap bete och vatten på
samma plats.

De bestämde sig för att skiljas åt. Abraham lät Lot välja först
och Lot flyttade till den bördigaste, vackraste, och rikaste delen
av landet, slätten runt floden Jordan. Själv flyttade Abraham då
sina tält till Mamres lund vid Hebron, uppe i bergen. Där satte
han upp ett altare till åt sin egen Gud.5

Det land Lot tyckt om var också vackert för andra. En koalition
av fyra kungar  österifrån angrep städerna på slätten och Lot
blev fånge bland många andra. Abraham och tre hans vänner
från Mamre gjorde då ett motangrepp och befriade Lot och de
andra fångna.

5 1 Mos 13 kap.
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Jerusalem. Närmast betraktaren de murar som försvarade stan
när Abraham kom dit för fyra millennier sedan (bild 13).

På återvägen besökte Abraham Jerusalem och mötte där kung
Melkisedek som även var präst åt Gud. Han gick ut ur sin stad
för att möta Abraham och välsignade Gud som skänkt en sådan
lysande seger.6

Trots all rikedom och framgång var Abraham inte helt lycklig,
för han och Sara hade inga barn. Då talade hans Gud och Gud
lovade en son och efterkommande till Abraham så många som
stjärnorna på himlen. De skulle få Kanaans land att bo i. Gud
sa att "Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som
främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar,
och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. Men det folk som
gör dem till slavar skall jag döma. Sedan skall de dra ut med
stora ägodelar.”7

Sara, som inte själv kunde få barn, anställde en av sina många
tjänsteflickor för att bli surrogatmamma. På det sättet fick hon
och Abraham sonen Ismael.8

6 1 Mos 14 kap.
7 1 Mos 15 kap.
8 1 Mos 16 kap.
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Gud gladde sig över Ismaels födelse, men upprepade sitt löfte
om att Abraham skulle få en son med Sara.9

Som för att understryka löftet än mer, besökte Gud Abraham.
Gud ville ha en egen bild av jordanslätten och se om den var så
omoralisk som sagts. Abraham hoppades då att Gud inte kunde
förstöra städerna på slätten om det fortfarande finns tillräckligt
många rättfärdiga där. Han prutade ner antalet till tio,10 men det
visade sig att inte ens så många fanns och städerna på slätten
drabbades av en fruktansvärd naturkatastrof – fast inte förrän
Gud hunnit evakuera Lot och hans döttrar.11

Under Saras graviditet besökte hon och Abraham staden Gerar.

Gerars lokale hövding hade inte varit ledsen om han kunnat få
gifta sig med den vackra Sara.12 Abraham måste ha haft mycket
god smak när han gifte sig med sin sköna hustru!

När Saras egen son Isak fötts ville hon skicka iväg Ismael och
hans mamma. Abraham vägrade, ända tills Gud tog bladet från
munnen och sa att Sara hade rätt.

Då befann sig Abraham i södra delen av Kanaan och han såg
till att det grävdes en ny brunn i Beer-Seba.  Hövdingen där,
Abimelek, ville ha Abraham till bundsförvant och det fick han,
med förbehållet att brunnen förblev Abrahams egendom. Syftet
var att det inte skulle bli bråk om vatten, som det var ont om.13

9 1 Mos 17 kap.
10 1 Mos 18 kap.
11 1 Mos 19 kap.
12 1 Mos 20 kap.
13 1 Mos 21kap.
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Så växte Isak upp och Sara blev gammal och gick ur tiden.

Abraham köpte en grav åt henne utanför Hebron. Säljare var
hettiten Efron.14

Hettitiskt kalas med det finaste av det fina (bild 14).

14 1 Mos 22 och 23 kap.
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Sedan var det dags att ordna en partner åt Isak och Abraham
sände sin  mest  betrodde tjänare  till  sina  släktingar.  Därifrån
kom Rebecka för att gifta sig med Isak.15

Abraham gifte själv om sig och fick många fler barn, innan han
till slut dog efter ett långt liv, gammal och mätt av år. Eller av
alla tillryggalagda mil, kanske.16

Josef

Abrahams familj levde vidare genom sonen Isak och sonsonen
Jakob, som efter ett äventyrsrikt liv hade fyra fruar, tolv söner
och en underbart vacker dotter.17

Den näst yngste sonen var Josef och han var inte riktigt av lika
hårdfört virke som sina äldre bröder, utan verkar ha varit mera
filosofiskt lagd. I hans samtid var en intuitiv förmåga att se vad
framtiden månde föra med sig särskilt uppskattad och Josef ser
ut att ha haft talanger på det området. Det skulle orsaka honom
mycket lidande men även bli till mycket stor nytta och glädje.

Det började illa. Den unge Josef förnam hur en dag i framtiden
hela hans familj skulle buga sig för honom. I hans samtid var
detta något oerhört; föräldrar bugade sig inte för sina barn, det
var alltid tvärt om. Dessutom hade Josef tio äldre bröder, som
heller inte ville bli styrda av en yngre grabb. Det blev inte ett
dugg bättre av att Josef favoriserades av de tolv sönernas pappa
Jakob.

15 1 Mos 24 kap.
16 1 Mos 25 kap.
17 1 Mos 29:31 – 30:22, 34:1, 35:16 – 18.
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Storebrorsorna tog saken i egna händer och sålde Josef till en
karavan på väg från Arabien till Egypten. Väl i Egypten såldes
Josef vidare till en högt uppsatt officer vid namn Potifar.

Egyptiskt hus och trädgård, sådana som Josef sattes att tjäna i
efter att Potifar köpt honom (bild 15).

Under arbetet hos Potifar hade Josef stor framgång och blev
steg för steg befordrad tills han upptäcktes av husets fru och
härskarinna. Josef vägrade emellertid att ta rollen som hennes
älskare. Det ledde till nästa olycka.

Potifars hustru ljög om att Josef försökt göra henne illa och det
förde Josef till faraos fängelse.

Väl i fängelset fortsatte allt Josef gjorde att lyckas väl och även
där blev han steg för steg befordrad, tills han var personligen
ansvarig för de av faraos dignitärer som hamnat där för att de
av en eller annan anledning irriterat sin härskare.

Två av dessa fina män hade en natt varsin dröm. Josef, som var
duktig framtidsspanare och drömtydare, förklarade då vad båda
drömmarna betydde; en av V.I.P.-fångarna skulle friges,  men
inte den andre. Josef visade sig ha rätt, men den som frigivits
glömde bort sitt löfte att lägga ett gott ord för Josef inför farao.
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Josef satt alltså bortglömd i fängelset tills farao natt efter natt
upplevde en och samma dröm. Den handlade om sju välmatade
ax, som åts upp av sju oerhört magra och skrangliga kor. Ingen
av faraos rådgivare hade en aning om vad den kunde betyda.

Josef förutsäger framtiden genom att tolka faraos dröm (bild16)

Då kallades Josef inför faraos tron. Efter att ha förklarat att det
var en dröm om framtiden, berättade Josef att Egypten skulle få
först sju år av stora skördar och stort överflöd. Sedan tvärt om,
missväxt skulle följa och leda till hungersnöd – om inte farao
tog till vara på det första överflödet och lagrade säd för att ha
att försörja Egypten med under de sista sju, magra åren.

Farao tyckte det Josef föreslog var en god idé, men insåg att
det skulle krävas oerhört mycket arbete att genomföra det och
att  en klok ledare behövdes.  Farao bestämde att  Josef skulle
leda det arbetet.
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Det blev som Josef förutsagt. Under sju år av rekordekonomi
samlade han i Egyptens lador. När sedan skördarna började slå
fel hade han ett stort lager att fördela. Bland de behövande var
inte bara Egyptens eget folk, utan också grannländernas, även
Josefs egen familj. De var tvungna att fara till Egypten för att
köpa säd.

På så sätt kom Josefs drömmar som ung att  uppfyllas. Först
genom att hans tio äldsta bröder bugade sig för honom. Sedan,
när Josef avslöjat för dem vem han var och de hämtat alla i
släkten till försörjningstryggheten i Egypten, var Josef främst i
familjen och alla hedrade honom.18

De var runt sjuttio personer nu, Abrahams ättlingar, och även
efter hungersnöden stannade de kvar i det rika Egypten.

Mose

Om historiens minne är kort, är vad som sedan hände ett klart
och tydligt exempel på det. När det började gå bra för Egypten,
tänkte man inte längre på att en främling varit till så stor hjälp.
Josef försvann ur medvetandet, och värre än så, hans familj var
inte längre uppskattad.

Abrahams ättlingar, Israels folk, gjordes till tvångsarbetare av
Egyptens härskare. De fick slita och släpa i generationer och
både göra soltorkat tegel och uppföra byggnader för Egyptens
försvar och ekonomi av teglet.19

18 Berättelsen om Josef finns i 1 Mos 37 – 50 kap.
19 2 Mos 1:8 – 14.
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Semitiska slavar tillverkar tegel åt egyptierna (bild 17).

Trots hårt arbete förökade sig Israels folk, och till slut var de så
många att farao började oroa sig för att de skulle kunna göra en
statskupp. För att se till att Israel inte blev ännu flera, krävde då
farao att alla nyfödda pojkar skulle dödas.

En pojke överlevde genom att  hans mamma lät  honom flyta
nerför nilfloden i en vasskorg. En av faraos döttrar, Bitia, var
barnlös och tog pojken i korgen som en gåva från Nilens gudar.
Under namnet Mose uppfostrades han vid faraos hov.

Hur Mose fick reda på att han var Bitias adoptivson vet vi inte,
men Bibeln berättar att hans eget folk stötte bort honom och att
han flydde österut, ut ur Egypten och kom till Midjans land. Så
blev han en del av prästen Jetros familj. Mose gifte sig med en
av Jetros döttrar och ägnade lång tid åt att vakta får och söka
bete och vatten till dem i det ganska karga landskapet.

Det var under en sådan vandring med Jetros får som Mose såg
en buske som brann, men inte brann upp. Ur den busken talade
Gud och sände Mose till att föra Israels barn ut i frihet.20

20 2 Mos 2 – 4 kap.
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Josua

Josua föddes som slav i Egypten och var där när Mose kom
tillbaka från öknen för att övertala farao att släppa Israels folk.
Han var säkert ovetande om alla möten Mose blev tvungen att
ha med Egyptens härskare utan att nå några resultat. Farao såg
ju hellre att slavarna ägnade sig åt arbete.

Däremot såg Josua säkert med egna ögon de plågor som det
stolta Egypten drog på sig genom att inte höra på Mose.21

Till slut fick dock Gud sin vilja igenom, Israel fick tåga ut ur
Egypten för att sluta förbund med Gud på Sinai berg.22 Efter ett
år där fortsatte de mot Kanaans land, som Gud lovat Abraham.
Vid den södra gränsen stannade de och Mose sände tolv män
som spejare in i landet. Josua var en av dem.

Spejarna rapporterade om ett vackert och rikt land, som flöt av
mjölk och honung. Tio av dem sa också att det var folkrikt och
fullt av stora befästa städer och hävdade att det skulle vara en
för svår uppgift att invadera landet. En av de två som sa emot
var Josua, han hävdade bestämt att det Gud lovat Israels folk,
det skulle Gud också ge dem.23

Majoriteten vann, Israel vände tillbaka till öknen och Josua fick
vänta många, långa år innan han nästa gång fick se det utlovade
landet. Då hade redan Mose utsett honom till sin efterträdare.

21 2 Mos 7 – 12 kap.
22 2 Mos 12, 19 – 24 kap.
23 4 Mos 13 kap.
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Till slut var det Josua som ledde Israel in i Kanaan. Där ville
inte kananéerna ge sig utan strid, men precis som Gud lovat
kunde de inte stå upp mot Josua och hans folk.  Landet som
Abraham bara kunnat vandra igenom med sina hjordar var nu
Israels eget och de bosatte sig där.24

Med detta börjar Bibelns domartid, och järnåldern. Vi ägnar oss
istället åt Bibelns omvärlds historia, den bördiga halvmånens.
Eftersom Bibelns berättelse visat så stort intresse för vistelser i
eller nära Egypten, utgår vi från det landet och tittar efter vad
arkologer och historiker har att berätta om det. Med några små
utflykter till de östra delarna av den dåtida civiliserade världen.

Egypten för ganska länge sedan
På hebreiska antyder Egyptens namn att landet egentligen är
två. Det avspeglar egyptiernas egen syn på saken. De kallade
sitt rike för just de Två länderna. Då syftade de på övre och
nedre Egypten, som är nilflodens lopp genom öknen söderifrån
respektive flodens solfjäderformade delta vid Medelhavet uppe
i norr. Kairo, det nutida Egyptens huvudstad, ligger där dessa
båda möts. Så gjorde också en av rikets historiska huvudstäder,
Memfis, mitt emot Giza.

Egyptens historia kan delas upp i de olika perioder som de två
länderna var enade till ett enda mäktigt rike och de tider där
nilfloden samtidigt betjänat många olika härskare. Perioderna
av enhet kallas Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. De
infaller alla före det första årtusendet före vår egen tideräkning,
alltså före år 1000 f.kr, före järnåldern, före Bibelns kungatid.

24 Josua bok.
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Som bakgrundskunskap repeterar vi lite av Egyptens långa och
händelserika historia. Ett avsnitt i taget!

Egyptens gamla rike

När vi tänker på Egypten, är det förmodligen pyramiderna vi
ser  framför  oss.  Särskilt  de  stora pyramiderna på platån  vid
Giza har beundrats redan två, tre och fyra årtusenden före oss.
De byggdes när det Gamla riket stod på sin höjdpunkt.

Nildalen  har  däremot  varit  bebodd  långt  innan  pyramiderna
byggdes och Gamla riket var flera århundraden gammalt då.
Det betyder att en högkultur hade uppstått i Nildalen och att
den redan hunnit ena Egypten till ett enda rike.

Två saker har varit förutsättningar. Den ena är skrivkonsten, för
utan den är det väldigt svårt att upprätthålla ett stort rike och få
det att fungera administrativt.25 Den andra är metallen brons, ett
intellektuellt storverk. Vem som kom på att blanda två mjuka
metaller (tenn och koppar) till den gjutbara men hållbara och
hårda legeringen brons, vet vi inte. Men vi vet att möjligheten
att göra verktyg och vapen gav den som ägde konsten att gjuta
brons ett stort övertag både ekonomiskt och militärt.

Det var i övre Egypten någon började tillverka brons, och det
var därifrån landet enades till det mäktiga Gamla riket, och i
alla tider kom sedan Egyptens härskare att bära en kombination
av övre Egyptens vita och nedre Egyptens röda krona som ett
tecken på sin suveräna makt.

25 Så viktig är skrivkonsten för byggandet av imperier att inkariket verkar 
vara det enda undantaget (som bekräftar regeln).
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Egypten är alltså mer än något annat ett bronsåldersimperium.

Sedan enandet delar historikerna in Egyptens tidslinje i olika
styrande familjer, så kallade dynastier. Det var under den fjärde
till sjätte dynastin pyramiderna byggdes.

Pramider i Giza vid sekelskiftet 1900 (bild 18).

Arkeologin har ett av sina märkligaste fynd från den här tiden,
en helt orörd kunglig grav, tillhörig drottning Hetep-heres, som
var hustru till den farao som byggde de första pyramiderna och
mamma till den som byggde först vid Giza.26

Under detta det Gamla riket utvecklades Egyptens kultur mot
allt högre höjder och härskaren, som då ansågs vara gudomlig,
hade så stor makt att vi fortfarande ser de stora pyramiderna
som en symbol för hela landet.

26 Eftersom någon eller några besökt Tutankamons grav redan i antiken, är
Hetep-Heres den enda orörda kungliga grav som hittills hittats!
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Hur detta välorganiserade, stora och mäktiga rike kunde falla
sönder och försvinna har länge varit en gåta. Det fanns inga
tecken på någon invasion utifrån och inget skrivet om att folk i
allmänhet tyckte illa om överheten och gjort uppror.

På senare tid  har  emellertid  klimatforskarna upptäckt att  vid
pyramidbyggartidens slut drabbades världen, hela den bördiga
halvmånen, av torka. I Egypten finns bevarat data som visar att
nilflodens vatten varierat och med dem kan vi förstå att landets
ekonomi, precis som vår, hade sina hög- och lågkonjunkturer.
Detta är emellertid något helt annat. Det handlar om ett ändrat
klimat, med torrt väder under flera sekler i rad. För ett samhälle
så beroende av jordbruk som de första högkulturerna inom den
bördiga halvmånen är denna allvarliga torka närmast fatalt.

I Egypten gick det Gamla riket under. Landet splittrades mellan
flera dynastier med olika huvudstäder under vad historiker ser
som den Första mellanperioden.

Närmaste grannen i nordost, Kanaans land, som blivit rikt på
export av vin och olja, torkade också ut, både avseende vatten
och inkomster. Stora städer föll i ruiner. Minst en går under så
komplett att den när Bibeln nämner den (långt senare) inte ens
har ett namn; den kallas Ai, som betyder ruin.

I  Mesopotamien har  en sumerisk  högkultur  utvecklats  under
Egyptens gamla rikes tid, genom att dränera och odla upp den
stora våta slätten mellan de två floderna Eufrat och Tigris.27 De
hade sitt eget skriftspråk, kilskriften, som bevarat en hel del av

27 Det namn vi använder här kommer från Grekiskans meso och potamos 
som tillsammans betyder just “mellan floderna.”
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deras tankar om livet på lertavlor till oss – men som framförallt
låtit oss läsa deras räkningar, kvitton och affärskontrakt.

Under den stora torrperioden28 försvinner Sumererna och deras
kultur.  Tre fjärde delar av städerna i Mesopotamien överges.
När dammet (bokstavligen) lagt sig har andra folk flyttat in och
tagit över ledningen av tvåflodslandet. Några är indoeuropéer
och sådana finns från och med nu även i Kanaans land (under
namnet amoréer). Andra har semitisk bakgrund.

Det berömda Ur är nu alltså inte längre en sumerisk högborg,
utan bebott och styrt av semitiska folk.

Egyptens mellersta rike

Efter den stora torrperioden som fick samtliga kulturer i hela
den bördiga halvmånen att gå i småbitar, kom en tid då både
klimat, jordbruk och riken återhämtade sig.

I Egypten uppstod ett nytt enat välde, kallat det Mellersta riket,
och långt borta i Mesopotamien blomstrade på nytt de städer
som tidigare fallit. Blott Kanaans land låg fortfarande till stor
del öde. Med liten annan vattentillgång än regn drabbades det
ofta av missväxt och hunger och det var svårt att livnära sig på
annat  än  att  föda  upp  boskap  i  ett  slags  beduinliknande
nomadliv.

Så berättas i varje fall i Egypten, där dokumentärromanen om
Sinues liv i exil blir – och förblir – mäkta populär. Vi vet att
den utspelar sig under Mellersta rikets tid, eftersom den också

28 Det bör väl nämnas att arkeologerna inte har hittat mer än en till stor 
torrperiod under hela bronsåldern och den är inte alls lika allvarlig. Den
infaller i slutet av bronsåldern och kanske är medorsak till dess slut.
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nämnde de män som styrde Egypten under Sinues tid. Boken
nämnde också som Sinues  hem Mellersta  rikets  huvudstad  i
nordvästra delen av Nildeltat, inte alls långt ifrån Kanaan.

Mellersta riket är således en litterär tid. Mycket av Egyptens
klassiska litteratur skapades då och kom sedan att ges ut i allt
fler utgåvor ju längre tiden gick. Det var även en förvånansvärt
etniskt och kulturellt öppen tid. Främlingar kom och gick fritt,
några för att ibland få bete till sina djur eller köpa mat, andra
för att ta regelrätta anställningar; i gruvdrift,  metallsmältning
eller i Egyptens armé.

Troligen var det i denna kulturmix som semitiska främlingar,
inspirerade av Egyptens hieroglyfer, skapade alfabetet.

Den andra mellanperioden

Invandringen av semiter österifrån till nildeltat växte mot slutet
av det Mellersta riket och till slut var de så många att de kunde
göra slut på Egyptens enhet och upprätta sitt eget rike där nere.
Den infödde egyptiske härskaren fick retirera söderut.

Egyptierna tyckte kanske de semitiska kananéerna såg exotiska
ut med sina skägg och ljusare hår. Här en rad platser med namn
de kommer ifrån skrivna med egyptiska hieroglyfer (bild 19).

När egyptierna senare beskriv detta sa de att det var en enorm
invasion, följd av förtyck och elände – kort sagt stor nationell
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katastrof. Arkeologerna räknar med att det gick betydligt mera
fredligt till och att semiter och egyptier fortsatte att leva i fred
sida vid sida under långa tider. Leva måste man ju, kriga kan
man inte göra hela tiden, det finns det helt enkelt inte resurser
till.

Senare (grekiska) historiker vill kalla de nya semitiska folkens
ledare för herdekungar. Någonstans under historieskrivningens
gång kom en Egyptisk benämning på främmande kungar att bli
förvanskad till  Hyksos. I ett tredje steg har detta blivit namnet
för hela det folk, med semitiskt bakgrund, som bodde i nedre
Egypten. Därför benämns den andra mellanperioden, den efter
Mellersta rikets tid, ofta numera för Hyksostid.

Egyptens nya rike

Det var en stormannafamilj i staden Thebe, ungefär mitt i det
övre Egypten, som vid den andra mellanperiodens tid tog sig
an uppgiften att åter ena Egypten under en enda härskare. För
att göra det måste de föra krig mot de främmande kungarna.

Efter att storfursten Ahmoses far och storebror stupat i strid,29

växte Ahmose upp med ett enda syfte: seger. Den gavs honom
också. Efter många slag och långa år av krig började han sin
belägring av hyksorikets huvudstad Avaris, den som Bibeln har
kallat Zoan.30 Egyptiska källor berättar att semiterna i Avaris
till slut gav staden i Ahmoses händer och flydde nordost upp
till Kanaan med inget annat än sina hästdragna stridsvagnar.

29 Det går att se Ahmoses pappas mumie och vad som är kvar av hans ben,
efter att han hackats, skurits och huggits i det närmaste i småbitar.

30 Hebron bygdes sju år före Soan i Egypten – 4 Mos 13:23.
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Ahmose och hans son ägnade sig sedan åt att stabilisera det nya
sköra, enade Egypten med olika former av militära kampanjer.
När väl det var gjort etablerade de en ny huvudstad i sin egen
hemtrakt. Därmed var vägen öppen för Egyptens rikaste och
mäktigaste period någonsin, det Nya riket.

Under det Nya riket byggdes det som aldrig förr eller senare i
Egyptens historia. Överallt uppfördes monumentalbyggnader i
stor skala till landests och dess gudars ära.

När Ahmoses familj stod på sin höjdpunkt ärvdes tronen av en
av de märkligaste av alla Egyptens faraoner. Han tog namnet
Eknaton, lämnade Thebe och började bygga en ny huvudstad
på halva vägen nerströms mot Memfis. Allt detta berodde på att
han ville ersätta Egyptens månggudadyrkan med monoteism.

Gift med den vackra Nefertiti och pappa till sex döttrar samt
förmodligen även till Tutankamon, är Eknatons familj mycket
mer berömd än han själv.

Illa gick det för Eknaton, hans religiösa reform och hans nya
stad.  Efter  Tutankamons allt  för tidiga död redan i  slutet  av
tonåren,  kom  rikets  överbefälhavare  att  återställa  ordningen
genom att välja en ny regerande familj. Det var statsministern
Ramses, som redan hade både barn och barnbarn och därmed
tronföljden säkrad,  som blev början till  det Nya rikets andra
dynasti (Egyptens nittonde om vi räknar som historiker gör).

Två generationer senare kröntes Ramses II, utan tvekan en av
de tre mäktigaste faraonerna i Egyptens historia. Han regerade
mer än sextio år och hans byggnadsverk och statyer fanns till
slut inte bara i hela Egypten, utan även långt söderut i dagens
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Sudan. Så många statyer tillverkades av honom att han ännu är
det vanligaste ansiktet som möter besökare på all världens små
och stora egyptiska muséer.

Ramses II var den andre av faraoner i det Nya riket som gav
sig av från Thebe. Han valde en ny residensort längst uppe i
nildeltat. Kanske var det hans farfars hemort, kanske familjens
sommarställe. Oavsett orsak såg Ramses II till att bygga den
tredje av Nya rikets huvudstäder. Utan att ha anlag för någon
blygsamhet gav han den namn efter sig själv!

Konstigt nog föll det Nya riket samman med dunder och brak
inte långt efter Ramses II:s död. I hans egen dynasti blev det
aldrig mer några mäktiga härskare och även i den kommande
var  faraonerna  kortlivade,  palatsrevolutionerna  vanliga  och
Egyptens svaghet tilltog.

I övergången mellan bronsålder och järnålder invaderades hela
medelhavskusten av folk från väster. Riken och stadsstater gick
under och inte förrän vid självaste Egyptens gräns stoppades
vågen av främmande folk. Med sig hade de vapen av järn. Det
Nya riket, byggt som ett bronsåldersimperium, krossades helt
bokstavligt av en ny metall – och en ny tidsålder började. För
Egypten skulle bara glimtar av storhet komma i framtiden.

Med det lämnar vi Egyptens historia en stund. Vi återkommer
förstås till den många gånger framöver då vi ska jämföra dess
förlopp med patriarkberättelserna i Bibeln.
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Del två: 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.

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.
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Utan att veta vem han är, kan hennes klädsel tillsammans med
gaslyktan över hennes huvud antyda att detta är sent 1800-tal
(Bild 21–reproduktion av Anders Zorns “Fiskaren” från 1888).
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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:

Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände 
oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här 
är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt, 
och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi 
avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, 
hetiterna, jebusiter och amoreerna bor i bergsbygden, och 
kananeerna bor vid havet och utmed Jordan.
(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!

Kanaan: 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
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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:

Då samlades de fem amoreiska kungarna, kungen i Jeru-
salem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish 
och kungen i Eglon, och drog upp dit med alla sina härar 
(Jos 10:5a)

Utgrävningar som visar lämningar av staden Lakish, ungefär
från Josuas tid (bild 22).
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Vi läser vidare om Josuas tid:

Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn 
besegrade . . i . . hetiternas, amoreernas, kananeernas, 
perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. Kungarna 
var: Kungen i Jeriko en, kungen i Ai, som ligger bredvid 
Betel en, kungen i Jerusalem en, kungen i Hebron en, 
kungen i Jarmut en, kungen i Lakish en, kungen i Eglon en,
kungen i Gezer en, kungen i Debir en, kungen i Geder en, 
kungen i Horma en, kungen i Arad en, kungen i Libna en, 
kungen i Adullam en, kungen i Mackeda en, kungen i Betel 
en, kungen i Tappua en, kungen i Hefer en, kungen i Afek 
en, kungen över Saron en, kungen i Madon en, kungen i 
Hasor en, kungen i Simron-Meron en, kungen i Aksaf en, 
kungen i Taanak en, kungen i Megiddo en, kungen i Kedesh
en, kungen i Jokneam vid Karmel en, kungen i Dor över 
Nafat-Dor en, kungen över Gojim vid Gilgal en, kungen i 
Tirsa en - tillsammans trettioen kungar. (Jos 12:7a, 8b-24)

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.

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 till Kanaans land

fortsatte Abram in i landet ända till Sikems område, till 
Mores terebint.

Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog 
upp sitt tält så att han hade Betel i väster

och Ai i öster.

Abram flyttade . . .  med sina tält och kom till Mamres 
terebintlund vid Hebron.

Där bosatte han sig och byggde 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.

44



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; Ai.

Ai, som det såg ut när det var bebott,  samtida med de stora
pyramidbyggena i Egypten (bild 23).

Platsen Ai har nämligen inget namn. Den betecknas med ett
substantiv, som helt enkelt bara betyder ruin. Ai 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 Ai eller ens haft något med
stadens invånare att  göra – helt  enkelt  därför  att  platsen var
tom, öde och obebodd; enbart en namnlös ruin.
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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.

Abram. . . bodde vid den terebintlund som tillhörde 
amoreen Mamre, Eskols och Aners bror, och de var i 
förbund med Abraham.

Det räcker med . . . mina följeslagares andel, Aner, Eskol 
och Mamre. Låt dem få sin del.

(1 Mos 14:13 resp. 24b)

Då tog Abraham får och nötboskap och gav åt Abimelek 
[kungen i Gerar], och de slöt förbund med varandra.

(1 Mos 21:27 respektive 20:2)

Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. 
Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade
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Abram och sade:
“Välsignad vareAbram av Gud den Högste, skapare av 
himmel och jord!
Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina 
fiender i din hand!”
(1 Mos 14:18-20a)

Den första uppsättningen ledare Abraham möter är tre amoréer-
bröder; Aner, Eskol 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, Abimelek av Gerar. Han sluter också ett förbund med
Abraham. Textsammanhanget berättar emellertid tydligt om att
motivet är rädsla. Abimelek 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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Jerusalem. Närmast betraktaren de murar som försvarade stan
när Abraham kom dit för fyra millennier sedan (bild 24).

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.
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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.

Men Abraham förebrådde Abimelek för att hans tjänare 
hade lagt beslag på en vattenbrunn.
Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba och 
åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

(1 Mos 21:25, 33)

Men 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.

Österut i den bördiga halvmånen

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,
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Babel, Assur . . . Vad står det då i berättelsen om Abraham?
Vilket imperium är tongivande under hans tid?

Vid den tid då Amrafel var kung i Sinar, Arjok kung i 
Ellasar, Kedorlaomer kung i Elam och Tidal kung över 
Gojim, förde 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.

Västerut i den bördiga halvmånen

Avslutningsvis  Egypten,  som  nämns  som  ett  av  de  länder
Abraham besöker  under  ett  kortare  avbrott  i  sin  vandring  i
Kanaan.

Men det blev hungersnöd i landet och Abram flyttade ner 
till Egypten för att bo där (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.
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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 lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt 
var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och 
Gomorra var den nämligen som en HERRENS lustgård, 
som Egyptens land, ända till Soar. (1 Mos 13:10)

[Då] förde dessa kungar krig mot Bera, kungen i Sodom, 
Birsa, kungen i Gomorra, Sinab, kungen i Adma, Semeber, 
kungen i Sebojim, och kungen i Bela, det vill säga 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.
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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.

Det land Gud sände Abram till var just inget paradis (bild 25).

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,
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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.

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.
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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.

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 - Tabell 1 – mycket grov kronologisk översikt -

Era Del-eror

Stenålder

Bronsålder Äldre Mellersta Yngre

Järnålder Järnålder I Järnålder II

Babylonisk tid

Persisk tid

Hellenistisk tid

Romersk tid

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.

57



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 berät-
tare, 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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Del tre: tiden från Abraham till och 
med Josef

I den förra 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 tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett 
land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att 
veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet 
som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och 
Jakob som var medarvingar till samma löfte, för han 
väntade på staden med de fasta grundvalarna vars 
byggmästare och skapare är Gud. (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, avmålad på väggen i guvernörsgrav i Beni 
Hassan ungefär mitt längs Nilen. Texten nämner mineralet PbS 
så numera tror man de var metallurgiska specialister (bild 31).
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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.

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.

Inskription från  Sinai  inhuggen under  Mellersta  bronsåldern.
Texten M t   l B ‘ l t betyder Offergåva till Ba’alat (det namn
kananeerna använde på den egyptiska gudinnan Hathor, båda
gruvarbetarnas  beskyddare).  Texten,  skriven  med  det  proto-
sinaitiska alfabetet, ska här läsas medsols (bild 32).
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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.

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.

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!

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.

Inskriptionerna som huggits ut i klippväggen kommer från den
andra intressanta gruppen semiter. De är legosoldater och öken-
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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 Amenemhet III:s regering.

Alltid allavarlige farao Amenemhmet (bild 33).

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.
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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 Sesostris 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.

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 egyp-
tiern Sinuhe, som flytt ur Egypten efter mordet på Amenemhet
I. Sinuhe tillbringar flera år av sitt liv i exil i Kanaans land.
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Han tas om hand av beduinhövdingarna och beskriver Kanaan i
färgstark  kontrast  till  sitt  egyptiska  hemland.  Intressant  nog
sammanfaller beskrivningen i romanen 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) hövdingar för flera lokala
(öken)stammar, 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.

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.

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?
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Hyksosfamilj enligt rekonstruktion i Cambridge (bild 34).

Abrahams barnbarnsbarn Josef gjorde kometkarriär i Egypten,
till dess att han kom att kallas för härskare 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 härskare?

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:
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När sedan farao kallar er till sig och frågar vilket yrke ni 
har, skall ni svara: Vi, dina tjänare, har sysslat med 
boskapsskötsel från vår ungdom ända tills nu, vi liksom 
våra fäder. Då kommer ni att få bo i landet Gosen, för 
egyptierna avskyr allt vad fåraherdar heter."
(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:

Farao gav Josef namnet Safenat-Panéa och gav honom till 
hustru Asenat, som var dotter till Poti-Fera, prästen i On. 
(1 Mos 41:45).
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Förutom  namnen  används
egyptiska  titlar.  Potifar  kallas
befälhavare  för  drabanterna.
Då berättelsen når  en av sina
dramatiska  höjdpunkter,  när
Josef sitter oskyldigt fängslad,
möter  vi  också  faraos  förste
bagare  och  överhovmästare
vid sidan av föreståndaren för
fängelset.

På  fotot  till  vänster  den  högt
uppsatte  visiren  Horemakhbit
som ett exempel på den lugna
värdighet  egyptens  högsta
herrar utstrålade (bild 35).

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

Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs 
hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och 
hängde en kedja av guld kring hans hals.
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Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och 
man ropade "Abrek!" framför honom. Så satte farao 
honom över hela Egyptens land. (1 Mos 41:42-43)

Den svenska översättningen transkriberar det egyptiska ordet,
så som det gjorts i den ursprungliga hebreiska texten: Abrek!
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!

Egyptisk stridsvagn till beskådande i Florens (bild 36).
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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.

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.

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.
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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: 

Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände 
till Josef. (2 Mos 1:8)

Med det börjar emellertid en ny bok i israeliternas berättelse så
vi  får  avsluta  den  kronologiska  analysen  av  Bibelns  första
bokrulle här och återvända till den andra – redan i nästa del.

Egyptiska bågskyttar. Pilarnas verkan på långa avstånd innebär
att skyttarna inte bär några alls skydd mot angrepp (bild 37).
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Del fyra: 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 som kom till Egypten 
tillsammans med Jakob, var och en med sitt hus: - - - Sedan
dog [Josef] och alla hans bröder, hela det släktet. Men 
Israels barn var fruktsamma och växte till. De förökade sig 
och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. 
Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände 
till 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 utvecklades till något mycket annorlunda jämfört
med  patriarkernas  Egypten,  som varit  öppet  för  att  ta  emot
både besökare och intryck utifrån. Efter Hyksos-tiden var det
istället  viktigast  att  hålla främlingar borta,  eller  i  varje fall  i
schack.

Tre generationer senare tog Egypten kontroll över Kanaan, för
att upprätta en buffert mot invasioner norrifrån.

I Nya rikets historieskrivning var det nämligen viktigt för varje
ny farao att beskrivas som framgångsrik ledare i konflikter med
omgivande länder och folk. Som stor segrare, helt enkelt!

Främlingars arbete skapar Egyptens storhet

När Nedre egyptens befriats och landet enats av Ahmose var de
stora krigen ändå inte över. De fortsatte med stabilisering av
landets yttre gränser av faraonerna Amenhotep I och Tutmose I.
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De marcherade söderut till Nubien, i nuvarande Sudan. Senare
generationers arméer leddes också norrut mot Kanaans land.

Såvitt vi vet, såhär långt efteråt, koncentrerade det Gamla riket
mycket av sin ekonomi på 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 det uppförde många stora
byggnadsverk överallt i de Två länderna. Som om endast offi-
ciella byggnader ej 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 storskaligheten i  byggandet är  ett  tyst  vittne om att  det
måste ha funnits en rejäl arbetsstyrka till förfogande!

Till skillnad från rokokon gillade Egypten raka linjer (bild 41).
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Rikedomar  kom  från  de  underkuvade  grannländerna  i  norr
(Kanaans purpur) och söder (Nubiens guld). Nilen gjorde den
svarta  myllan  bördig  nog  för  att  producera  stora  mängder
livsmedel; men vilka var de människor som gjorde arbetet?

I början var de antagligen krigsfångar. Kampanjerna mot söder
och norr förde med sig en ström av besegrade. Enligt antik sed
blev de tillfångatagna satta i tvångsarbete. Det kan förklara den
18e dynastins stora byggen, men när Egypten sedan stod på
höjden av sin makt fördes inte längre några stora krig. Under
de sista seklen av Yngre bronsåldern rådde en väldokumenterad
fred i hela den bördiga halvmånen, med bara små, få undantag.

Varifrån kom arbetskraften då, om det inte längre fanns några
krigsfångar som kunde göra slavarbete?

Låt oss emellertid låta den frågan vila lite och först se 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 behållas oblandat
inom familjen.

Efter  hans död var hon först  regent  eftersom hon var faraos
främsta hustru (Egypten har inte en drottningtitel),  men efter
sju sådana år hyllades hon som farao.
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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.

Hatshepsuts dödstempel, en rekonstruktion. Idag tror vi att de
stora förgårdarna var prunkande trädgårdar (bild 42).
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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.

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.

Tutmose III (bild 43).

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 mörkaste 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.
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Lägg  märke  till  att  själva  ordet,  farao,  kommer  från  ett
egyptiskt arkitektoniskt uttryck – det betyder 'det stora huset'!

Lotusblommor står i knopp för evigheten i Karnak (bild 44).

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
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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!

Namnet  med
egyptiska
hieroglyfer:

Y  A  H  O

(bild 45).

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.

Bygge av ny huvudstad: Amarna-tid

Familjen  Tutmoses  höjdpunkt  under  Amenhotep  III  tog  en
minst sagt spännande vändning med efterträdaren, som inledde
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, solljusets Aton.
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Han bytte samtidigt namn till Eknaton och byggde som sagt en
egen ny huvudstad, Aketaton i dagens Tell-El-Amarna, där han
sedan levde  lyckligt  familjeliv  med  den  sköna  Nefertiti  och
parets sex döttrar.

Inskription med det nya gudanamnet Aton (bild 46).

Många  intressanta  dokument  hittade  arkeologerna  i  Tell-El-
Amarnas statsarkiv.  Utrikeskorrespondensen var  skriven med
kilskrift på lertavlor och har därför bevarats ända till vår tid.

Flera arkiverade brev har skickats från egyptiska lydkungar i
Kanaans  land.  De  rapporterar  om  oroligheter.  Bråkmakare
tränger  in  över  gränsen österifrån  och stör  lag  och ordning.
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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!

Så vitt vi vet fick inga av dessa böner om hjälp någonsin ett
svar.

Historiker som tagit del av arkivet som helhet konstaterar att
Farao  Eknaton tycks  vara  helt  ointresserad  av  utrikespolitik.
Det är sin nya gudstillbedjan och familjelivet han prioriterar.
Medan Egyptens främmande besittningar helt enkelt hotar att
gå förlorade, så ägnar sig den nye faraon att bygga en dröm!

Nu är det lämpligt att åter ta upp frågan om vilka som byggde
den nya huvudstaden åt Eknaton.

Några krigsfångar tas uppenbarligen inte i Kanaan. Om vi ska
tro breven till Amarna därifrån är Egypten istället helt passivt.

Israels folk å andra sidan, har stadig vuxit i antal sedan Josef
förde hela sin familj till Gosen i Nildeltat. De kan nu räknas i
många tiotusental  och kan inte  längre förbli  obemärkta eller
bara ignoreras. För Egyptens del kunde de bli till nytta genom
att lösa bristen på arbetskraft orsakad av avsaknad av fångar
från stora segrar.

Någon gång under det Nya rikets tid är det som Israels folk
förlorar sin frihet och slutat vara fria boskapsskötare i Gosen.
Istället förvandlas de till slavar, och egyptisk statsarbetskraft.
Vi får återkomma till om vi kan veta exakt när det skedde!

Man satte . . . arbetsfogdar över dem och plågade dem med 
slavarbete . . .
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Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig 
och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för 
Israels barn. Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta 
som slavar. De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete
med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten, ja, 
med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra.
(2 Mos 1:11-14).

De största byggarna av alla: Ramses familj

Eknatons monoteistiska experiment i Amarna kunde ha krossat
Egyptens  makt,  om inte  rikets  general  Horemheb snart  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.

Farao Ramses II drar ut för att försvara Egypten (bild 47).

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.

För att skriva historia inledde han sin tid på tronen med att leda
sin armé till segrar utomlands. Anfallet mot Hatti, som skedde i
nuvarande Syrien, blev emellertid ingen strålande succé.
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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 tvingades
nöja sig med att sluta fred med hettiterna.

Den store Ramses tyckte själv att han vunnit en lysande seger
och åstadkommit stordåd. Väl hemma lät ju farao Ramses fylla
en hel  vägg i  sina statsgudars tempelkomplex i  Karnak med
berättelsen om sin egen 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 Raamses

De byggde förrådsstäderna Pitom och Raamses åt farao.

Samma dag befallde farao slavdrivarna och folkets 
tillsyningsmän: "Ni skall inte som hittills ge dem halm till 
teglet utan låt dem själva gå och skaffa sig halm. Men 
samma antal tegel som de har gjort förut skall ni kräva av 
dem, utan något avdrag. De är lata och därför ropar de och
säger: Låt oss gå och offra åt vår Gud! Man måste lägga 
hårt arbete på dessa människor, så att de får något att göra 
och inte lyssnar på lögner." (2 Mos 2:11, 5:6 – 9)

Arkeologerna trodde länge Ramses inte alls skapat något nytt,
utan bara byggt vidare på den stad Ahmose hade erövrat från
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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!

Soltorkat tegel. Lägg märke till halmen som sticker ut (bild 48)

Den nya stora huvudstaden i  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
Bibeln. Var det för fyra sekler eller fyra generationer sedan?

Och sade till Abram: "Det skall du veta att dina 
efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte 
är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka 
dem i fyrahundra år.
Men det folk som gör dem till slavar skall jag döma. Sedan 
skall de dra ut med stora ägodelar. - - -
I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte 
amoreerna fyllt sina synders mått." (1 Mos 15:13-14, 16)
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Den tid som Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. 
Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått 
drog alla härskaror ut ur Egyptens land. (2 Mos 12:40-41).

Som redan nämnts regerade Ramses II i mer än sex decennier.

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 samlas till sitt folk. Han skall inte komma in i 
det land som jag har givit åt Israels barn, ty ni trotsade min
befallning vid Meribas vatten. (4 Mos 20:24).

Som nämts tidigare måste 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.

Hur farao Mernefta stavat Israel (bild 49).
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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!

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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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:

Egyptierna drev på folket för att fort få dem ut ur landet, 
för de sade: "Annars dör vi alla." - - -
Israels barn hade också gjort som Mose sagt: De hade 
begärt av egyptierna att få föremål av silver och guld och 
även kläder. Och hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot
israeliterna, så att de gav dem vad de begärde. På det sättet
tog de byte från egyptierna.  (2 Mos 12:33, 35-36).

Nåväl – att Sjöfolkens invasioner blev det definitiva slutet för
Egyptens stormaktstid är historikerna eniga om 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.

Medinat Habu: Tempelbygge
som  Ramses  III  fått  betala
med  egna  pengar,  efter  att
israeliterna lämnat  Egypten?
(bild 50).
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Israeliterna befrias från egyptiskt slaveri

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 inte omöjligt att det funnits andra 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 hebreiska tidigare 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 fler argument 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 den bästa tolkningen av uttågsberättelsen?

Nej, för 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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Släktingar till Imen-emenet som nämns vid namn på hans grav-
monument för att säkerställa existens i livet efter detta (bild 51)

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!

Det  förutsätter  förstås  en  så  ingående  kunskap  om egyptisk
kultur och tankesätt  att  det  är  svårt  att  tänka sig att  de som
avsiktligt utelämnar sin faraos namn inte vuxit upp i Egypten –
och inte precis hyser några varmare känslor för honom!
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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.

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 har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
(2 Mos 20:2).
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Poängen här är att inget annat känt bronsåldersförbund än just
hettiternas har en sådan dubbel inledning.

Ytterligare en poäng är
att  det  handlar  om ett
vasallförbund. Hettiter-
nas  kejsare  föreskriver
sin vilja för någon helt
underordnad part i för-
bundet.  På samma sätt
förskriver  Gud  villko-
ren  för  Israel;  att  de
ska  lyda  Honom  och
fullgöra Hans vilja.

Krigaren  till  vänster
visar att hettiterna inte
har  några  problem
med  att  kräva  lydnad
av  sina  vasaller  (bild
52).
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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:

Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och 
han var mäktig i ord och gärningar. (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?

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 kananéerna och
senare israelitiska ledare, domarna, mot filistéerna.
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Det faktum att det i Kanaans land varken existerar egyptiska
soldater eller filistéiska 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.

Sikem där Josua och israeliterna förnyar förbundet efter att ha
erövrat Kanaans land – idag funderar arkeologer om den stora
vita stenen högst upp i mitten från slutet av bronsåldern restes
av Josua (bild 53).

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.
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När alla trådar löpt samman: uttågets tid

Josua själv lever således under brytningstiden mellan järn- och 
bronsålder och leder Israel hem under den tid när Egyptens nya
rike krymper ihop och 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 där.

• 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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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 slutar här!

Gezer med 
minnesstenar
liknande dem
Josua ställde 
upp efter 
övergången 
av Jordan
(Jos 4:8,
bild 54).

Litteratur
Om de båda familjerna Tutmose respektive Rameses, kan
man läsa på många ställen.

En av de mest 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 Josua

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
ännu helt säkra på några årtal.  Däremot är det osannolikt att
berättelserna är helt och hållet påhittade.

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

(Jesus Kristus, enligt Matt 28:20)

102



Bild – och Illustrationslista
När  den  här  boken  ursprungligen  skapades  elektroniskt,  för
hemsidan bibelkronologi.se var alla foton tagna av författaren.
Sedermera har han fått lära sig att de flesta muséer förbehåller
sig rätten till copyright av fotografier på deras föremål.

Bilderna här är antingen författarens, tagna utomhus, eller har
de hämtats från källor som tillåter att bilderna trycks i en bok.

För att få använda några av bilderna krävs mer än att tala om
vem som är fotografen. Om licensen CC 2.0 går att läsa här:
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Till att börja med
Bild 1 är en detalj av egyptiska inskriptioner från ett tempel i
Karnak, dagens Luxor. Bilden, IMG_7842 är tagen den 19 juni
2013 av signaturen Je Blanco och har gjorts tillgänglig i Flickr
Public domain.

Bild 2 är en detalj  av Salmaneser III:s  segerrapport från sitt
fälttåg  västerut.  Ursprungligen  i  hans  huvudstad  i  Assyrien,
idag på British museum, London. Fotot taget den 24 mars 2012
har av Andres Rueda gjorts tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 3 är en av många kilskriftstexter som handlar om kung
Nebukadnessars  magnifika  regeringstid.  Cylindern  finns  hos
det nederländska Rijksmuseum Van Oudheden i Leiden, som
på sin hemsida har gjort den tillgänglig för allmänheten.
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Del ett: Vad som berättas
Bild 11 kommer från ett av de verk som beskriver sir Leonard
Wolleys stora utgrävningar i Ur.

Den som vill  se originalet i all  sin glans rekommenderas ett
besök på British Museum, London.

Patrick Gray har lagt upp bilden 26 oktober 2015. Den gjordes
tillgänglig genom Creative commons Attribution 2.0 Generic:
https://www.flickr.com/photos/136041510@N05/22509075151
/in/album-72157660376145655/ Den har gjorts något ljusare.

Bild 12 har  Patrick Gray har  lagt  upp 7 oktober  2015.  Den
gjordes  tillgänglig  i  Flickr  Public  domain.  Ursprungligen  är
den en illustration i en av 1800-talets historieböcker. 

Bild 13 från Davids stad togs av författaren i oktober 2014.

Bild 14 har sitt original i en relief från Karkemish, avbildad av
hettiterforskaren C W Ceram före 1952.

Bild 15 har  Patrick Gray har  lagt  upp 7 oktober  2015.  Den
gjordes tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 16 är här presenterad något ljusare än vad Patrick Gray
har lagt upp 26 oktober 2015. Den gjordes tillgänglig genom
Creative commons Attribution 2.0 Generic:

https://www.flickr.com/photos/136041510@N05/22484637692
/in/album-72157660376145655/ 

Bild 17 har  Patrick Gray har  lagt  upp 7 oktober  2015.  Den
gjordes tillgänglig i Flickr Public domain.
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Bild 18 är hämtad från Mrs.T. P. J. Power fotoalbum som har
gjorts  tillgänglig  i  samlingen  Community  archives  i  Flickr
Public Domain.

Bild 19 är en detalj ur en illustration som Patrick Gray har lagt
upp 7 oktober 2015. I originalet har semiterna placerats under
faraos tron för att visa att de är Egypten underdåniga. Bilden
gjordes tillgänglig i Flickr Public domain.

Del två: Abrahams och Saras tid
Bild 21 är ett fotografi av tavlan Fiskare, målad av Anders Zorn
1988. Fotografiet har av organisationen Gallery ErgsArt gjorts
tillgänglig 22 oktober 2015 i Flickr Public domain.

Bild 22 visar staden Lakish, arkeologiska lämningar från yngre
bronsålder. Bilden tagen av författaren. Originalet hängde 2014
i Rockerfellermuséet i östra Jerusalem och är sannolikt tagen
under det brittiska palestinamandatets tid.

Bild 23 visar Lakish murar, arkeologiska lämningar från äldre
bronsålder. I övrigt samma förhållanden som för bilden ovan.

Bild 24 från Davids stad togs av författaren i oktober 2014.

Bild 25 är  från sekelskiftet  1900,  från Wadi-Hamam utanför
Tiberias  i  Galiléen.  Den  har  reproducerats  6  mars  2009  av
signaturen  Gnuckx  och har  gjorts  tillgänglig  i  Flickr  Public
domain.
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Del tre: tiden från Abraham till och med 
Josef

Bild 31 är tagen av författaren (med gammaldags kamera med
film som behövde framkallas!) i Bijbelsmuseum, Amsterdam,
vid sekelskiftet 2000 och senare scannad. Fresken kopierades
när muséet kom till ett århundrade tidigare.

Bild 32 kommer från egyptisk turkosbrytning i Serabit, Sinai.
Texten i avskrift och layout av författaren i november 2017.

Bild 33 har Александр Ворончук (Alexander Voronchuk) tagit
10 juni 2017 av en “faraostaty i sten i Eremitaget”. Den gjordes
tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 34 är tagen av författaren. Bilden är en rekonstruktion av
dame Ketleen  Kenyons fynd i  Jeriko i  början  av 1950-talet.
Bilden finns sedan dess såväl i Rockefellermuséet i Jerusalem
som i Antropologiska och arkeologiska muséet i Cambridge.

Bild 35 föreställer  en rikemansstaty som senare norpades av
visiren Horemakhbit och försågs med hans namn. Originalet är
många århundraden äldre, troligen från tiden mellan Josef och
Mose, och finns i Arkeologiska museet i Neapel. Carlo Raso
har fotograferat den 4 december 2016 och gjort bilden tillgäng-
lig i Flickr Public domain.

Bild 36 har Patric Gray hämtat från ett historiskt verk och 7
oktober 2015 gjort tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 37 har Patric Gray också den hämtat från en historiebok
och 7 oktober 2015 gjort tillgänglig i Flickr Public domain.
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Del fyra: mellan Josef och Josua
Bild 41 har författaren själv tagit under en USA-resa 2007 av
en av byggnaderna tillhörig Rosencruzial egyptiska museum i
Sa Clara, Californien.

Bild 42 har Patric Gray lagt upp 7 februari 2015. Den har gjorts
tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 43 har Patric Gray lagt upp 7 februari 2016. Den har gjorts
tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 44 är från det stora Karnaktemplet i Luxor. Bilden, IMG
7999, är tagen den 19 juni 2013 av signaturen Je Blanco och
har gjorts tillgänglig i Flickr Public domain.

Bild 45 visar både namnet Yaho med egyptiska hieroglyfer –
texten läses från det håll hieroglyferna är vända mot.

Bild 46 med Atonkatoucher visar en inskription från Amarna-
tid hos det nederländska Rijksmuseum Van Oudheden i Leiden,
som på sin hemsida har gjort den tillgänglig för allmänheten.

Bild 47 är en detalj av en väggmålning, ursprungligen från ett
tempel i Beit-El-Wali, idag på Britsh museum, London. Fotot,
taget den 24 mars 2012 har av Andres Rueda gjorts tillgänglig i
Flickr Public domain.

Bild 48 har fotografen själv tagit vid besök i oktober 2017 på
Bijbelsmuseum, Amsterdam.

Bild 49 är en avskrift av Merneftas stele med namnet på folket
Israel. Författaren har ritat den själv i november 2017.

Bild 50 av Ramses III:s dödstempel har signaturen Je Blanco
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tagit  vid en ballongfärd över  konungarnas  dal  19 juni  2013.
Fotot har gjorts tillgängligt i Flickr Public domain.

Bild 51 har sitt original i Arkeologiska museet i Neapel. Carlo
Raso har fotograferat 7 maj 2017 och gjort bilden tillgänglig i
Flickr Public domain.

Bild 52 avbildar en stele från Marash i östra Turkiet. Teckning
av C W Ceram före 1952.

Bild 53 visar staden Lakish, arkeologiska lämningar från både
mellersta  och  yngre  bronsålder.  Bilden  tagen  av  författaren.
Originalet hängde 2014 i Rockerfellermuséet i östra Jerusalem
och är sannolikt tagen under det brittiska palestinamandatets
tid.

Bild 54 visar staden Gezer, med arkeologiska lämningar från
mellersta bronsåldern.  Bilden tagen av författaren.  Originalet
hängde  2014  i  Rockerfellermuséet  i  östra  Jerusalem  och  är
sannolikt tagen under det brittiska palestinamandatets tid.

108



Bilaga: några grovt gissade årtal
Bild 61 visar väggarna av vulkankäglan i den mån de står kvar
efter explosionen. Nikos Karakasidis gjorde den 18 september
fotot tillgängligt i Flickr Public domain.

Bild 62 har Patric Gray lagt upp 7 februari 2016. Den har gjorts
tillgänglig i Flickr Public domain. Tyvärr kan teckningen inte
göra denna rödrosa granitskönhet rättvisa. Hen som själv vill
uppleva dess hisnande majestät välkomnas av den till Louvrens
egyptiska avdelning. Den är väl värt ett besök!

Bild 63 är från det lilla templet i Abu Simbel, det som Ramses
II byggde till minne av sin allt för tidigt döda älskade hustru
Nefertari.  Bilden,  IMG_7203,  är  tagen den 17 juni  2013 av
signaturen Je Blanco och har gjorts tillgänglig i Flickr Public
domain.
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Bilaga: några grovt gissade årtal
Abraham, Josef och Mose lever inte i någon tid med löpande
tideräkning som vi. Inte heller är arkeologerna helt ense om när
de olika eror börjar och slutar som vi funnit dem passa in i.

Det  innebär  att  försöka  välja  årtal  blir  mer  eller  mindre bra
gissningar. Så länge vi är medvetna om att allt som står i det
här kapitlet har stora osäkerheter och kan behöva revideras när
nya upptäckter görs, är det väl inte fel att gissa?

Mesopotamien utan imperier
Ju längre tillbaka i tiden vi ska försöka ge en händelse ett årtal,
desto osäkrare blir det.

Ett tydligt exempel på det är årtal för Abrahams liv. Vi har ju
tidigare konstaterat att det är en ovanlig tid han lever i. När han
tvingas göra en utryckning för att rädda sin brorson Lot efter
ett fientligt angrepp förföljer Abraham inte en storkonung, utan
en koalition av härskare.  Det  finns  inga imperier  i  Assyrien
eller Babylonien under Abrahams tid.

Mycket riktigt finns det en sådan tid i Mesopotamiens historia,
då  inga  imperier  existerar  där.  Historikerna  prickar  in  detta
efter tredje dynastin i Ur, som är sumerernas svanesång, och
det Gammalbabyloniska riket som inleds med Hammurabi.

Imperiet Ur gick under ungefär vid tusenårsskiftet  2000 f.kr.
och Hammurabi besteg Babylons tron ungefär 250 år senare.

Abrahams liv får alltså passas in mellan 2000 och 1750 f.kr.
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Närmare kommer vi inte. Vi får gå vidare för att via en omväg
försöka hitta Josefs tid, då när Hyksos regerade. En hållpunkt
är kanske att finna i hyksostidens slut och Nya rikets början.

Egypten växer till ett mäktigt imperium
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?

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.
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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 17e århundradet f.kr.

Santotini, en ö som liknar en ring, är vad som finns kvar efter 
Theras stora utbrott (bild 61).

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. Hur lång tid det kan behövas för det kommer
vi att återkomma till, men först: när lever Josua?
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Från brons- till järnålder
Vi har tidigare dragit slutsatsen att Josua måste ha levt under
den korta övergångstiden mellan Yngre bronsålder och Järnål-
der I.

Frågan är om detta kan dateras mera noggrant än så? Kanske
med hjälp av solen som stod stilla och en farao som knäcktes!

När solen stod stilla

I början av år 2017 kom en spännande pressrelease från Ben-
Gurion-Universitet i Beer-Sheva i södra Israel.

Ett tvärvetenskapligt forskningsteam hade där ägnat sig åt en
av Josuas mest berömda händelser som ledare över Israel och
Mose efterträdare; nämligen hans seger över förbundspartnern
Gibeons fiender.

Hezi Yitzhak, Daniel Weistaub och Uzi Abner har lagt samman
sina specialkunskaper i arkeologi, bibelvetenskap och fysik för
att studera den dag då Josua befallde över både sol och måne.

Enligt Josua boks tionde kapitel  gav fienden upp och flydde
nerför vägen uppifrån vad vi idag kallar Judéen ner mot slätten
vid kusten. Vägen är brant, smal och krokig och flera av Israels
fiender har råkat illa ut där. För att kunna fullborda sin seger
talade Josua till våra närmaste himlakroppar.

“Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!”
(Jos 10:22)

Frågan som de tre forskarna har slitit med är vad som faktiskt
hände som ett resultat av Josuas befallning.
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Det bör kanske nämnas för soldyrkare på våra kalla breddgra-
der att Josua talar till solen för att fullborda sin seger. Nere i
mellanöstern skulle det som står i våra översättningar bli en ren
plåga. Att dagens hetta förlängs och ökas på genom att solen
inte går ner skulle förvåna, men inte hjälpa redan törstiga, trötta
och svettiga israelitiska krigare. Kan vi möjligen ha förstått den
hebreiska texten fel?

Josua bok är mer än tre årtusenden gammal och verbet som
översatts  “stå still” är  mycket ovanligt.  Det används bara en
enda gång till i den hebreiska Bibeln, i Psalm 37:7. Där är det
parallell till att vänta på Herrens ingripande i ett sammanhang
som talar om att upphöra med egen aktivitet.

Flera judiska auktoriteter har tagit fasta på detta, så också den
mest berömde, rabbi Maimonides, och konstaterat att vad Josua
begärt av solen är att den ska upphöra med sitt eget verk; dvs,
att lysa!

Den mest naturliga judiska förståelsen av Josuas ord är alltså
inte att solens (skenbara) rörelse över himlavalvet upphör, utan
att det handlar om en solförmörkelse. Då skymmer ju månens
skugga solen för en jordisk betraktare och i samband med det
lyser inte heller månen.

Så långt ett bibelvetenskapligt försök att finna betydelsen av en
gammal och svårtolkad text.

Om forskarna haft rätt kan sedan NASA tala om när de som
befann sig på vägen ner från Juda bergsbygd mot kusten såg
en solförmörkelse – och det visar sig vara precis i övergången
mellan bronsålder och järnålder.
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Tråden tas  upp igen i  oktober 2017 av två forskare från det
anrika universitetet i Cambridge Colin Humphreys och Graeme
Waddington.

I deras artikel finns illustrationer som visar vad israeliterna och
deras fiender kunde ha sett, men framför allt en hänvisning till
språkforskaren (också från universitetet i Cambridge) Robert D
Wilson. Han konstaterar att ordet dom, som översatts med "stå
still" har en rot som används av babyloniska astronomer för att
beteckna just solförmörkelser.

Bibelöversättare sneglar gärna på andra semitiska språk för att
få bra ledtrådar till vad de ord som används sällan i Bibeln har
för betydelse, så en hänvisning till en babylonisk fackterm är
inte något konstigt.

Just nu verkar det följaktligen inte alls orimligt att de hebreiska
forskarna som påbörjat arbetet skulle kunna ha rätt.

När inträffade då solförmörkelsen? Under eftermiddagen den
30 oktober år 1207 f.kr.
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Från Mellersta riket; men övertagen av Ramses II och hans son
Mernefta; flyttad till Tanis och återanvänd av Soshenq I; håller
denna sfinx världsrekordet i bibelanknutna faraoner (bild 62).

När en farao knäcktes och blev introvert

I slutet av yngre bronsåldern regerar en oerhört kraftfull man
Egypten.  I  varje  fall  om det  är  första  halvan av  hans  långa
regeringstid som avses. Då är han utrikespolitiskt aktiv och inte
bara för krig både i norr och söder, utan är ofta den som själv
för befäl över Egyptens segerrika styrkor.

Till  skillnad från Tutmose III  i  mitten av yngre bronsåldern
pågår  denna  styrkedemonstration  inte  hela  faraos  liv.  Under
den andra halvan förs inga fler krig, imperiet utökas inte och
farao lämnar inte De två länderna.

Istället ägnar sig den förut så kraftfulle härskaren, som tidigare
byggt jättestatyer av sig själv, åt att låta hugga ut vilorum ur
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berget; begravningsplatser åt sina närmaste. Från att ha velat
visa fram sin styrka och sitt liv har han övergått till att inse och
acceptera sin svaghet och mänsklig dödlighet.

Abu Simbel, det mindre och mer okända templet farao byggde
åt sin döda frus och förstfödde sons minne (bild 63).

I en universitetskurs, inspelad på DVD, har en amerikansk pro-
fessor föreslagit att denna radikala förändring av den mäktige
farao beror på att han knäckts. Han har upplevt en sådan mot-
gång att han aldrig mer blivit sig lik. Professorn i fråga menar
att det måste ha varit Guds tio straffdomar över Egypten och
Israels uttåg med landets rikedomar som är orsaken.

När levde denne farao? Fram till ett decennium innan Josuas
solförmörkelse! Cambridgeforskarna menar till och med att det
nu går att datera hans regeringstid på bara några år när. Vi har
nämnt honom tidigare. Han var den som använde israelitiska
slavar för att bygga sin nya huvudstad Pi-Ramese!
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Hur länge levde Israels folk i Egypten?
Om Josua vinner segern vid Gibeon nära 1200 före vår egen
tideräknings början, och Nya riket börjar ungefär 1600, kan ju
Israels folk faktiskt ha varit en minoritet i Egypten i fyra sekler,
så som Gud sa till Abraham:

“Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som 
främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli 
slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år.”
(1 Mos 15:13b-14).

I så fall har Josef levt nära år 1700 och Abraham efter 1900. Är
det rimligt att israeliterna funnits i Egypten i mer än 400 år?

När började slaveriet?
Bibeln nämner städerna Pithom och Rameses som de projekt
Israels folk var engagerade i vid tiden för uttåget ur Egypten.

En  fråga  som förblivit  hängande  i  luften  är  naturligtvis  hur
länge slaveriet pågått, eller annorlunda formulerat, när började
Israels tid som tvångsarbetare åt Farao?

Två skäl talar för att det inte borde vara under 18e dynastin, då
när det bl.a. byggs en helt ny huvudstad och ett magnifikt stort
tempelkomplex i Thebe.

För det första expanderar Egypten genom stora krig mot sina
grannar. En mängd krigsfångar tillförs den egyptiska ekonomin
och de sätts i arbete där regimen behöver dem, bland annat för
att förstärka gränslinjen mot Kanaan med ombyggda och nya
befästningar och militära förrådsstäder.
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För det andra är Israels folk en undangömd minoritet.  De är
ännu inte mer än några tusen och de sköter boskap, något som
egyptierna ser ner på, i det från Thebe avlägsna Gosen nere i
Nildeltat. Ett rimligt antagande är att israeliterna kan fortsätta
leva sin frihet utan att tilldra sig faraos uppmärksamhet från
Amenhotep I till Amenhotep III.

Under Amarnatid då? Amenhotep IV som byter sitt namn till
Eknaton, byter statsgudomlighet från Amon till Aton och mitt i
Egypten börjar bygga en ny huvudstad, behöver han Israel?

En ledtråd kommer från självaste den nya huvudstaden.

Enligt tidens sed har hovfunktionärerna huggit ut sina gravar i
klipporna utanför staden 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 sköna
Nefertitis make. Den är förvånansvärt lik hebréernas Ps 104:

Herre, min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät och 
härlighet. Du sveper dig i ljus som en mantel,
Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre ! Med vishet har 
du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat.
Där är havet, det stora och vida, med ett oräkneligt vimmel 
av djur,  både stora och små. - - - Alla hoppas de på dig, att 
du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in, 
du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.
(Ps 104 1 – 2a, 24 – 25; 27 – 28).

Det finns en möjlighet att Israels folk åtnjutit respekt vid farao
Eknatons hov. Det skulle kunna bero på att Israels tro på en
enda Gud står i samklang med faraos monoteistiska revolution.
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Då skulle Israels folk inte blivit slavar förrän efter Eknatons
fall och tidigast under Horemheb, som sjösätter 19e dynastin.

I varje fall är övergången till 19e dynastin en farlig tid för den
israelitiska minoriteten. Dels är de semiter, som förstås efter att
Hyksos drivits ut aldrig riktigt kunnat känna sig välkomna eller
säkra i Egypten. 

Dessutom är de monoteister, och påstår likt den heretiske och
föraktade Eknaton att  Egyptens alla gudar inget värda är,  en
åsikt som knappast tolereras i en tid Horemheb låter riva hela
Eknatons huvudstad.

Inte blir det enklare (för Israels folk) att Tutankamon, efter att 
bytt namn frånTutankaton, inte flyttar söderut till Thebe, utan 
norrut till den klassiska egyptiska huvudstaden vid Gizahs 
pyramider. Memphis.

Israeliterna  har  nu  nämligen  börjat  bli  riktigt  många,  deras
antal kan räknas i hundratusental och deras lokalisering i deltat
gör  att  de  inte  kan  förbli  obemärkta  –  särskilt  inte  för  den
trontillträdande Ramses-familjen, som historikerna menar har
härstamning därifrån, eller i varje fall sommarresidens där.

Följaktligen är det troligt att Israels folk blir slavar senast under
Ramses I:s son Seti I.

Det skulle ju kunnat ske redan under övergångsregenten mellan
Amarna-tid och Ramses-familjen och israeliterna kan som ett
straff för (eller av ödets ironi) tvingats förstöra farao Eknatons
monoteistiskt grundade huvudstad.
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Sanningen har  grävts  fram i  sanden nedanför  aristokraternas
klippgravar. Där begravdes de som slet så hårt att de dog innan
de ens hunnit bli vuxna. Medelåldern är sexton år.

Fram till att det publicerats DNA-analys av dessa slavar är ju
frågan fortfarande öppen – och i denna bok går det inte att ange
något precist årtal för när Israel övergick från en liten minoritet
som levde i skymundan och skötte sig själva, till att de börjar
förtryckas och drivs in i slaveri.

Jämförelse med Bibelns tidslinje
Låt oss för ett ögonblick anta att Merneftas stele, daterad till
1205 f.kr. och den solförmörkelse 1207 som Josua kan ha sett
vid Gibeon, visar på ett israeliternas intåg i Kanans land under
decenniet före år 1200.

Med Bibelns information om en fyrtioårig ökenvandring, kan
uttåget från Pi-Rameses skett kring 1245 f.kr, nära mitten av
Ramses II:s regeringstid.

Den tid som Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. 
Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått 
drog alla härskaror ut ur Egyptens land. (2 Mos 12:40-41).

Fyrahundra trettio år före uttåget kom Jakob på sonen Josefs
inbjudan till Gosen. Det skulle då ha varit nära 1675 f.kr.

Med ett slut på Hyksos välde runt 1600 placerar Bibelns egna
tidsspann Josef precis där vi funnit honom genom att jämföra
Bibelns berättelse med dess omvärld.
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Med de långlivade förfäderna Isak och Abraham, kan siffror i
Bibeln styrka att Abraham lever mellan 1900 och 1800 f.kr. i
maktvakuumet i avsaknad av Mesopotamiska imperier.

Utan att från början ha haft en tanke på att försöka fastställa
årtal,  visar det sig att Bibelns kronologi stöder alla slutsatser
som redovisats tidigare.

Dessutom är det inte bara siffrorna i berättelsen som faller på
plats. Längden på slaveriet visar sig också stämma, för det är
inte  mer  än  fyra  generationer  faraoner  i  18e  dynastin  innan
israeliterna befrias, och det finns ju ingen anledning att tro att
generationslängden skulle variera mellan samhällsskikten.

I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte 
amoreerna fyllt sina synders mått." (1 Mos 15:16)

Låt oss som avslutning återvända till inledningen av boken om
uttåget. Där står det att:

Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände 
till Josef. (2 Mos 1:8)

En kung som inte kände till Josef, för han avskydde det som
hänt  i  Egypten  efter  Josefs  tid,  Eknatons  monoteism,  som
Josefs efterkommande hela tiden smärtsamt påminner om.

Hebreiskan har inget räkneord, den hävdar inte att det enbart
var en enda kung, men den beskriver i vart fall inte att det var
många.

Följaktligen är Bibelns historieskrivning överraskande korrekt,
även i sin detaljerade kronologi:
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Fyrahundra trettio års israelitisk vistelse i Egypten och av dem
fyra generationers förtryck och slavarbete!

Hur säkra är siffrorna?
Svenska akademin publicerade i slutet av år 2017 ett nytt ord,
som har betydelsen att sturskt uttala sig om det man egentligen
inte har en aning om: verbet kill-gissa.

Det är en bra beteckning av det som finns skrivet i hela den här
bilagan. I varje fall om läsaren skulle ta det alltför bokstavligt.

Kronologi  är  besvärligt,  att  vara  säker  på  årtal  för  bibliska
händelser före kung Davids tid hart när omöjligt. Den som inte
är övertygad av siffrorna är i gott sällskap. De kommer aldrig
att kunna hävdas vara absolut sanna och oföränderliga.

Följaktligen är det klokast att lämna dem som de spekulationer
de är. Däremot kvarstår som faktum att Bibelns berättelser har
bakgrundsbeskrivning så att det går att placera Abraham under
Egyptens Mellersta rike, Josef under Hyksos välde och Mose
i slutet  av det mäktiga Nya riket, alla tre under den bördiga
halvmånens bronsålder:

Tidsepok: Mellersta bronsåldern Yngre bronsåldern

Egypten: Mellersta Hyksos Nya rikets imperium
    riket

Dynasti:   12 – 13    17 18 – 19

Patriark:  Abraham Josef Mose och
Josua
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Litteratur

Varför Ahmose måste återställa ordningen i sitt land efter
just Theras utbrott berättas i:

Ritner  and  Möller  The  Ahmose  ‘Tempest  Stela’,  Thera  and
Comparative Chronology in  Journal  of  Near eastern Studies
73 (1) 2014.

Flera källor beskriver hur vi kan veta när Josua levde:

Hezi Yitzhak, Daniel Weistaub och Uzi Abner har valt att 
publicera sina rön i den enbart hebreiskspråkiga tidskriften Beit
Mikve, men de har refererats i flera nyhetsmedia; t.ex i den 
svenska tidningen Dagen den 18 januari 2017 av Arne Lapidus.

Colin J Humphreys and W Graeme Waddington publicerade
sin artikel Solar eclipse of 1207 BC helps to date pharaohs i 
tidskriften Astronomy and Geophysics 5 (58) pp. 39 – 42.

Professor Bob Brier, från Long Island University är den som
i kursen  Great Pharaohs of Ancient Egypt, inspelad på DVD,
berättar om faraos Ramses II:s förvandling.
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Allra sist: något om författaren
När författaren till den här boken gått första året i skolan kom
hans pappa med en stor bok, som var ny då, och sa:

- Den här tycker jag du ska läsa.

Boken31 var baserad på W F Albrights utgrävningar i det heliga
landet och byggde en orubblig övertygelse om Bibelns värde
som historisk källa.

Att läsa själv32 är bra, men papper på kunskap är inte fel. Med
en tjugo år yngre civilingenjörsexamen finansierade författaren
både egna bibliska och senare akademiska teologiska studier,
inklusive bibelarkeologi, diplomerade fyrtio år efter att han fått
den första boken. Studerar gör han förstås fortfarande.

Eftersom akademin inte var lika övertygad som författaren om
Bibelns värde, driver han numera hemsidan bibelkronologi.se
om Bibeln och historien. Ursprungligen var den här boken en
del av hemsidan, men den kan läsas som självständigt uttryck
för  författarens intellektuella försanthållande av kristen tro.

Författaren är också prästvigd, under år 2010, med kallelsen att
predika Guds rikes goda nyheter, stödja, uppmuntra och hjälpa
människor att i sina hjärtan uppleva Guds kärlek.

Må Gud välsigna läsaren, till både hjärna och hjärta!

31 N B Keyes Bibelns länder och folk i ord, bild och kartor Stockholm: 
Reader's Digest, andra upplagan 1966.

32 Jo, författaren har faktiskt läst alla böcker som anges som källor till den
här boken (och en hel del annat med :).
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