
Kort om Bibeln och historien
Det här är bredvidläsningsmaterial till boken Bibeln och brons-
åldern.  Av arkeologiska fynd och Bibelns text vill författaren
skapa en helhetsbild som ger något större och bättre än de kan
ge var för sig. Inte allt vad Bibeln har att berätta, eftersom det
redan finns mycket skrivet om Israels kungar och domare och
den tid de levde. Här är det istället de tidiga personerna, de från
årtusendet före kungatiden, som får stå i centrum.

Tillsammans med Bibelns text används arkeologiska rön från
Mellersta östern i området mellan dagens Irak och Egypten, det
som brukar kallas den Bördiga halvmånen. Ett problem med att
läsa Bibeln och arkeologin tillsammans är lätt att förutse. Det
blir ju bara en liten bit i taget, där Bibeln och historien sätts
samman ungefär som i en dragkedja.

För att hjälpa den som vill ta del av dem var för sig, har detta
avsnitt skrivits för att ge en överblick i stora drag. Här följer
därför först ett avsnitt om några tidiga bibliska personers liv.
Sedan  sammanfattas  mycket  kort  Bibelns  omvärlds  historia,
från Egypten via Syrien till dagens Irak. Mest berättas det om
Egypten som har stort inflytande på Bibelns land, Kanaan.

Patriarkernas liv
Bibeln börjar med berättelser om personer. Först långt senare
har deras ättlingar vuxit till hela folk, var och en från sin egen
stamfar. Abraham är en av dem. Han och hans efterkommande,
Isak, Jakob och Josef brukar med ett hemskt omodernt begrepp
tillsammans kallas för Bibelns patriarker.
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Två av alla patriarkerna har särskilt  spännande liv, nämligen
Abraham själv och hans sonsons son Josef. Ur det folk som så
småningom växte fram ur deras led, som kallas för Israel, kom
den ännu mer berömde Mose och hans medhjälpare Josua, som
senare efterträdde honom.

Alla fyra är definitivt värda var sitt eget delavsnitt.

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 tält som beduiner gör än idag.

I den sydöstra delen av bältet av högkulturer i det vi kallar den
Bördiga halvmånen, fanns Sumerernas land under det vi kallar
äldre bronsåldern.  De hade dränerat  och odlat  upp våt  mark
mellan de två stora floderna Eufrat och Tigris och fick där två
skördar  om året.  Sumererna exporterade spannmål ända bort
till det vi kallar Afrika. De 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 gång den största och rikaste staden i det gamla Sumer,
föddes så småningom Bibelns Abram. Han fick senare namnet
Abraham. Han var gift med Saraj (senare Sara) under största
delen av bådas 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 far Terach tillhörde ett annat folk
än sumererna, ett semitiskt folk. Med tiden hade nämligen flera
främmande folk flyttat in norrifrån.
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Abrahams bror Nachor hade dött i Ur och lämnat kvar sonen
Lot. Han följde med när hans farfar Terach gav sig av från Ur.
Abraham och hans vackra fru Sara var också med, men de två
hade inga egna barn.

Efter en lång resa längs floden Eufrat stannade Terach med sin
familj  i  staden Harran.  Terach själv  stannade där.1 Från  och
med nu fick Abraham, Sara och Lot fortsätta själva.

Det var i Harran Abraham upplevde Guds kallelse att fortsätta
till det land som kallas Kanaan. Så han gav sig av, tillsammans
med Sara, Lot och med det 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 Shekem, 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 avslöjades blev
egypterna bedrövade. Kungen köpte sig fri från alla problem
genom att ge Sara och Abraham många gåvor och snabbt få
dem ur landet. De sändes därför, med allt de hade, tillbaka till
Kanaan.2

1 1 Mos 11 kap.
2 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 kallelses Gud.3

Det land Lot tyckt om var vackert i andras ögon också. En stor
koalition av fyra kungar österifrån angrep städerna på slätten.
Lot togs till fånga tillsammans med många andra. Abraham och
tre vänner som han hade drog då ut från Mamre. De gjorde ett
motangrepp och befriade Lot och de andra fångna.

3 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 passerade Abraham Jerusalem. Där regerade kung
Melkisedek som också var präst åt Gud. Han gick ut ur sin stad
för att möta Abraham och välsignade Gud som skänkt en sådan
lysande seger.4

Trots all rikedom och framgång var Abraham inte helt lycklig,
för han och Sara hade inga barn. Då talade Gud som kallat och
lovade dem en son och efterkommande till Abraham så många
som stjärnorna på himlen. De skulle få Kanaans land att vara
deras eget. Gud sa:

"Du skall veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som
inte är deras  och vara slavar  och förtryckas  i  fyrahundra år.
Men det folk vars slavar de blir skall jag döma, och därefter
skall de dra ut med stora rikedomar.”5

Sara,  som inte  själv kunde få  barn, utsåg en av sina många
tjänsteflickor för att bli surrogatmamma. På det sättet fick hon
och Abraham sonen Ismael.6

4 1 Mos 14 kap. Staden hette då Salem. I Egypten kallades den Urusalim.
5 1 Mos 15 kap. Citatet från verserna 13 – 14.
6 1 Mos 16 kap. Detta sågs som en ofruktbar kvinnas skyldighet då.
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Gud lovade att välsigna Ismael, men upprepade också sitt löfte
om att Abraham skulle få en son tillsammans med Sara.7

För att understryka löftet än mer, besökte Gud Abraham. Gud
tänkte fortsätta till jordanslätten för se efter om de som bodde
där verkligen var så omoraliska som Han hört. Abraham bad då
Gud att Han inte skulle förstöra städerna på slätten om det fort-
farande var tillräckligt många rättfärdiga där. Abraham prutade
ner antalet till tio,8 men det visade sig inte ens finnas så många.
Städerna på slätten drabbades då av en fruktansvärd naturkata-
strof, men inte förrän Gud evakuerat Lot och hans två döttrar.9

Som Gud lovat blev Sara nu med barn. Under hennes graviditet
besökte hon och Abraham staden Gerar.

Gerars lokale hövding hade inte varit ledsen om han kunnat få
gifta sig med den fortfarande mycket vackra Sara.10

När Saras egen son Isak fötts ville hon skicka iväg Ismael och
hans mamma. Abraham höll länge fast vid Ismael, men till slut
ingrep Gud och tvingade honom att göra som Sara ville.

Då befann sig Abraham i södra delen av Kanaan och han såg
till att det grävdes en ny brunn i Beer Sheva. Hövdingen där,
Avimelek, ville ha Abraham till bundsförvant och det fick han.
Brunnen, däremot, förblev Abrahams egendom. Syftet var att
det inte skulle bli bråk om vatten, som det var ont om.11

7 1 Mos 17 kap.
8 1 Mos 18 kap. Köpslåendet är ett vanligt sätt att umgås i mellanöstern!
9 1 Mos 19 kap. Jordbävning, vulkanutbrott eller meteoritnedslag, kanske
10 1 Mos 20 kap. I Mesopotamien skulle Ismael ha samma rättigheter som 

Isak. Den tid de föddes var namn som börjar på i eller j högsta mode.
11 1 Mos 21kap.
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Så växte Isak upp medan Sara blev gammal och gick ur tiden.

Abraham köpte en grav åt henne utanför Hebron. Säljare var
hettiten Efron.12

Hettitisk begravningsbankett med det finaste av det fina
(bild 14).

12 1 Mos 22 och 23 kap.
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Sedan var det hög tid att ordna en partner åt Isak, så Abraham
sände sin mest  betrodde tjänare till  släktingar i  norra Meso-
potamien. Därifrån kom Rebecka för att gifta sig med Isak.13

Abraham gifte själv om sig och fick många fler barn, innan han
till slut dog. Han var gammal och mätt av ett långt liv. Eller av
alla tillryggalagda mil, kanske.14

Josef

Abrahams släkt levde vidare i sonen Isak och sonsonen Jakob.
Under ett äventyrsrikt liv hade Jakob fyra fruar, tolv söner och
en underbart vacker dotter.15

Den näst yngste sonen var Josef. Han var olik sina äldre bröder,
för Gud hade gett honom att drömmar om framtiden. I Bibelns
omvärld var en sådan förmåga att veta vad som skulle komma
särskilt uppskattad och människor ansåg att Josef var begåvad
på det området. Det skulle orsaka honom mycket lidande, men
bli till mycket stor nytta och glädje för andra människor.

Det började illa. Den unge Josef drömde 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 någon yngre än de själva. Det blev
inte ett dugg bättre av att Josef favoriserades av alla de tolv
sönernas fader Jakob.

13 1 Mos 24 kap. Från norra Mesopotamien,som Gud kallat Abraham från.
14 1 Mos 25 kap. I mitten av bronsåldern var namn på i eller j vanligast.
15 1 Mos 29:31 – 30:22, 34:1, 35:16 – 18.
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De äldre bröderna 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 blev ansvarig för
två av faraos personliga tjänare som hamnat där för att de av en
eller annan anledning förbrutit sig mot sin härskare.

Båda dessa män hade en natt varsin dröm. Josef, som var känd
som duktig framtidsspanare och drömtydare, förklarade då vad
de två drömmarna betydde. En av 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 själv hade en
dröm. Den handlade om sju välmatade kor, som åts upp av sju
andra magra och skrangliga kor. Ingen av faraos rådgivare hade
en aning om vad drömmen kunde betyda.

Josef förutsäger framtiden genom att tolka faraos dröm (bild16)

Då hämtades Josef till farao. Efter att ha förklarat att det var en
dröm om framtiden, berättade Josef att Egypten först skulle få
sju år av stora skördar och stort överflöd. Sedan tvärt om; sju
års missväxt skulle följa och leda till hungersnöd. Därför borde
farao ta vara på det första överflödet och lagra säd för att ha att
försörja Egypten med under ytterligare sju, hemska, magra år.

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 allt arbetet.

11



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.  Jakob tvingades  flera  gånger  skicka  sina
söner till Egypten för att köpa säd, när inget växte i Kanaan.

På så sätt kom Josefs drömmar som ung att  uppfyllas. Först
genom att hans tio äldre bröder bugade sig för honom. Sedan,
när Josef avslöjat för dem vem han var och de hämtat alla i
släkten till försörjning och trygghet i Egypten, var Josef främst
i familjen. Då hyllade alla honom.16

De var runt sjuttio personer nu, Abrahams ättlingar och även
efter hungersnödens slut 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  släkt var
inte längre uppskattad.

Abrahams ättlingar, Israels folk, förtrycktes och förslavades av
Egyptens härskare. De fick slita och släpa och både tillverka
soltorkat tegel och uppföra byggnader för Egyptens försvar och
ekonomi av det teglet.17

16 Hela Bibelns berättelse om Josef finns i 1 Mos 37 – 50 kap.
17 2 Mos 1:8 – 14. Uttrycket förrådsstäder i vers 11 står för förrådshus 

omgivna av murar. Vad som lagrats skulle inte vara lättåtkomligt för 
obehöriga. Både tempel och militära garnisoner hade sådana förråd.
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Semitiska slavar tillverkar tegel åt egypterna (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 mor lät honom flyta nerför
nilfloden i en vasskorg. En av faraos döttrar, Bitja, 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 Bitjas adoptivson är okänt
och  hans försök att komma i kontakt med sitt eget folk gick
illa. Då flydde han österut, ut ur Egypten och kom till Midjans
land, där han blev 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 israeliterna ut i frihet.18

18 2 Mos 2 – 4 kap. Mose betyder ’den som kommer ifrån’ eller ’son till’
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Josua

Josua föddes i Egypten och var slav där när Mose kom tillbaka
från Midjans land för att få farao att släppa Israels folk. Han
var  säkert  ovetande  om  alla  personliga  möten  Mose  blev
tvungen att ha med Egyptens härskare utan att alls nå resultat.
Farao ville 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 lyssna till Mose.19

Till slut tvingade dock Gud fram sin vilja och Israel fick tåga ut
ur Egypten för att sluta förbund med Gud på Sinai berg.20 Efter
ett år där fortsatte de mot Kanaans land. Det hade ju 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.21

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.

19 2 Mos 7 – 12 kap.
20 2 Mos 12, 19 – 24 kap.
21 4 Mos 13 kap.
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Till slut var det Josua som ledde Israel in i Kanaan. Där ville
inte kanaaneerna 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.22

Så långt alltför kort om Bibeln. Vana bibelläsare saknar säkert
en massa detaljer, som inte fick plats på några korta sidor. Nu
till Bibelns omvärld i den Bördiga halvmånen. Bibeln berättar
om händelser i eller nära Egypten. Vi utgår från det landet och
sammanfattar vad arkeologer och historiker berättar, med några
små utflykter österut i den då civiliserade världen.

Egypten för ganska länge sedan
På hebreiska antyder Egyptens namn att landet egentligen är
två. Det avspeglar egypternas 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, strax norr om de stora pyramiderna i 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.

22 Josua bok som inleder Israels domartid. Andra böcker handlar om den.
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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 pyramidernas
tid. Det gamla riket var redan flera århundraden gammalt då de
byggdes. Det betyder att en högkultur hade uppstått i Nildalen
och att den redan hunnit ena Egypten till ett enda rike.

Två saker  har  varit  viktiga  förutsättningar  för  att  kunna ena
Egypten. Den ena var skrivkonsten, för utan den är det väldigt
svårt att upprätthålla ett stort rike och få det att fungera rent
administrativt.23 Den andra var 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. 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.

Egypten är alltså mer än något annat ett bronsåldersimperium.

23 Så viktig är skrivkonsten för byggandet av imperier att inkariket verkar 
vara det enda undantaget (som bekräftar regeln).
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Sedan antiken delar historikerna in Egyptens tidslinje i olika
styrande familjer, så kallade dynastier. Det var under den fjärde
dynastin de största pyramiderna byggdes.

Pyramider i Giza vid sekelskiftet 1900 (bild 18).

Arkeologin har ett av sina märkligaste fynd från den här tiden,
en helt orörd kunglig grav. Den tillhörde drottning Hetep-heres.
Hon var hustru till den farao som började bygga pyramider och
mor till den som byggde den största pyramiden vid Giza.24

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.

24 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 under
Gamla rikets sista århundraden har den Bördiga halvmånen en
långvarig torka. Från Egypten finns bevarat data som visar att
nilflodens vattenflöde har varierat. Därför kan vi se att landets
ekonomi, precis som vår, haft sina hög- och lågkonjunkturer.

Detta är emellertid något helt annat. Torkan beror på ett ändrat
klimat, med brist på regn under flera sekler i rad. För de stora
högkulturerna i den Bördiga halvmånen, som är beroende av
regn för sitt jordbruk, är denna allvarliga torka närmast fatal.

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
försäljning av vin och olja torkade också ut. Sinade gjorde både
vatten och exportinkomster. Stora städer föll i ruiner. Minst en
gick under så komplett att den när Bibeln nämner den (långt
senare) inte ens har ett namn. Den kallas Aj, som betyder ruin.

I Mesopotamien hade 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.25 Det
skapade sitt eget skriftspråk, kilskriften. Det har bevarat en hel

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

Under  den stora torrperioden26 försvann Sumererna helt  som
folk. Tre fjärdedelar av städerna i Mesopotamien övergavs. När
dammet (bokstavligen) lagt sig hade andra folk flyttat in och
tagit över ledningen av tvåflodslandet. Några var indoeuropeer
och sådana fanns från och med nu även i Kanaans land (under
namnet amoreer). Andra invandrare hade semitisk bakgrund.

Det berömda Ur var nu inte längre vare sig ett imperium eller
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. Bara 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 nomad-
liv.

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

26 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 bidrar till dess slut.
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namnger de män som styr  Egypten under  Sinues tid.  Boken
nämner  också  som Sinues  hem Mellersta  rikets  huvudstad  i
nordöstra delen av nildeltat, inte alls långt ifrån Kanaan.

Mellersta riket var 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.

Det var i denna kulturmix som semitiska främlingar, troligen
inspirerade av Egyptens hieroglyfer, skapade alfabetet.

Den andra mellanperioden

Invandringen av semiter österifrån till nildeltat växte mot slutet
av 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.

Egypterna tyckte kanske de semitiska kanaaneerna 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 egypterna 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 mer
fredligt till och att semiter och egypter fortsatte att leva i fred
sida vid sida under långa tider. Leva måste man ju, kriga kan
man inte göra hela tiden. Sånt 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  kallas  den  andra  mellanperioden,  den  efter
Mellersta rikets tid, ofta numera för hyksostid.

Egyptens nya rike

Det var en familj med kungligt blod från staden Thebe i övre
Egypten,  som vid den andra mellanperiodens slut 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,27

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 Soan.28 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.

27 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.

28 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  byggde de en ny huvudstad i  sin egen
hemtrakt. Därmed var vägen öppen för Egyptens rikaste och
mäktigaste period någonsin, det magnifika Nya riket.

Under hela Nya riket byggdes det som aldrig förr eller senare i
Egyptens historia. Överallt uppfördes monumentalbyggnader i
stor skala till landets 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
troligen farbror till Tutankamon, är Eknaton så mycket mindre
känd än sin familj.

Illa gick det för Eknaton, hans religiösa reform och hans nya
stad.  Efter  Tutankamons allt  för tidiga död redan i  slutet  av
tonåren, kom Egyptens 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 60 år och hans byggnadsverk och statyer fanns till slut
både i hela Egypten, och långt söderut, ända till dagens Sudan.
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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 Nya riket som gav sig av
från Thebe. Han valde en ny residensort längst nere i nildeltat.
Kanske var det hans farfars hem eller 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.
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Bilder till Bibeln och historien
Bilderna här är antingen tagna av författaren, eller så 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

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.
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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/photos136041510@N05/22484637692/
in/album-72157660376145655/ 

Bild 17 har  Patrick Gray har  lagt  upp 7 oktober  2015.  Den
gjordes tillgänglig i Flickr Public domain.

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.
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