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English title: Josephus in Relation to Assumptio Mosis: A Comparative Investigation 

Abstract (English) 

This essay is based on trying to understand the relationship that exists between Josephus’ 

writings and the pseudepigraph Assumptio Mosis. Although the comparisons made between the 

texts in this essay are not enough to give a definite answer, none of the examples exclude that 

Josephus may have used Assumptio Mosis as a primary source. Rather, there are indications in 

which a direct relationship between Josephus and Assumptio Mosis potentially could explain 

from where Josephus acquires some of his source material, especially for his narrative of the 

time period around 4 BCE–6 CE. 

Abstract (svenska) 

Denna uppsats bygger på att försöka förstå relationen som finns mellan Josefus skrifter och 

pseudepigrafen Assumptio Mosis. Även om jämförelserna som görs mellan skrifterna i denna 

uppsats inte räcker för att ge ett säkert svar i slutändan, utesluter inga av exemplen att Josefus 

kan ha använt Assumptio Mosis som direkt källa. Snarare finns indikationer i vilka en direkt 

relation mellan Josefus och Assumptio Mosis skulle kunna förklara varifrån Josefus hämtar en 

del av sitt källmaterial, inte minst för hans narrativ om tiden runt 4 f.v.t–6 v.t. 
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Förkortningar och begrepp 

Förkortningar 

4QJerAp C — rekonstruktion av Jeremiaapokryfen del C från grotta fyra i Qumran1 

AJ — Antiquitates Judaicae (Josefus om judiska fornminnen) 

AM — Assumptio Mosis (Mose himmelsfärd) 

BJ — Bellum Judaicum (Josefus om det judiska kriget) 

CA — Contra Apionem (Josefus mot Apion) 

Geo — Strabons antika verk Geographica 

IB — Idios bios (Nikolaus av Damaskus autobiografi, excerpt från manuskript enligt Mark 

Tohers versindelning)2 

Sal Ps — Salomos psalmer 

Begrepp 

Ex eventu-profetia — en inträffad profetia, som redan skett när den nedtecknas eller uttalas. 

Tabellmarkeringar vid jämförelser 

Kursiv markering: synonyma begrepp, betydelser, eller liknande innehållsmässig kärna mellan 

skrifterna. 

Understruken markering: ordagrann likhet mellan skrifterna (i översättning). 

  

 
1 Davis 2014: 103–174, 104–156. 
2 Det finns dock skäl att utläsa att IB 6 (som kommer att hänvisas till i denna uppsats) är ett utdrag från Nikolaus 

av Damaskus världshistoria. Alltså inte hans autobiografi. Toher 2017: 455. 



 

Kapitel 1: inledning 

Problemformulering 

Vad kan en jämförelse mellan delar av Josefus narrativ och Assumptio Mosis (AM) säga om 

relationen mellan skrifterna, utifrån Josefus författartendenser? 

Avgränsningar 

Denna undersökning ämnar inte vara uttömmande, utan utreder preliminärt frågan om 

relationen mellan Josefus och AM utifrån vissa utvalda delar ur Josefus skrifter samt ur AM. 

Språklig analys kommer att begränsas för att ge mer utrymme åt övrig analys. 

Syfte och relevans 

Syftet med undersökningen är primärt att närmare undersöka relationen mellan Josefus och AM. 

Detta är en relevant fråga inom bibelvetenskap eftersom både Josefus och AM är skrifter som 

påverkar hur vi kan tolka historieperioderna som skrifterna vill återspegla. Ett sekundärt syfte 

är att nå fördjupad insikt i Josefus tolkning och bruk av texter som liknar AM, vilket är relevant 

för Josefusforskning. Samtidigt ämnar studien vara relevant i forskning kring AM:s reception 

och tolkningshistoria. 

Teori och metod 

För grundläggande exegetisk teori och metod i denna uppsats hänvisar jag till John Hayes och 

Carl Holladay.3 För analysen av Josefus är Amram Tropper central.4 Tropper demonstrerar hur 

vi kan förstå Josefus källanvändning för att därigenom eftersöka hans potentiella källor.5 Övrig 

 
3 Se Hayes & Holladay 2007: 34–61, 90–124, 139–149. 
4 Tropper 2016. 
5 Se Tropper 2016: 53–105, 182–185. 
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relevant teori och metod för tolkningen av Josefus i relation till AM kommer att refereras till 

löpande. 

Metoden för att försöka förstå relevanta författartendenser hos Josefus handlar mycket om 

att observera hur Josefus förhåller sig i sina skrifter till särskilda teman och ämnen utifrån hans 

bakgrund samt hans källanvändning. Särskilt intressant för frågeställningen är de källor som är 

lika AM eller tycks återspegla samma tidsperioder eller händelser som AM. Detta för att vi då 

källkritiskt kan jämföra Josefus författartendenser och hans skrifters innehåll med teman, 

ämnen och innehåll från AM för att notera indikationer om typen av relation mellan skrifterna. 

Till sist tar vi hänsyn till indicierna från detta jämförande arbete i försök att besvara 

frågeställningen. 

Disposition 

I inledningskapitlet har vi gått igenom problemformulering, avgränsningar, syfte, teori och 

metod. Efter denna disposition följer sedan ett avsnitt om tidigare forskning kring AM. Därefter 

berör vi som en bakgrund inför kommande kapitel generellt skriften AM utifrån dess form, 

innehåll och struktur. 

I kapitel 2 undersöker vi Josefus generella relation och tendenser kring vad utombibliska AM 

kan sägas bestå av för teman: en utombiblisk Mosestradition som återberättar historia genom 

profetia och apokalyps. De viktigaste observationerna sammanfattas i slutet på kapitlet inför 

analysen i kapitel 3. 

Kapitel 3 handlar om att applicera det vi lärt oss om Josefus författartendenser i relation till 

en skrift såsom AM, för att analysera framförallt AM 5:1–10:10 i jämförelse med relevanta delar 

av Josefus skrifter. 

Sedan följer i kapitel 4 en konklusion av studien som söker besvara frågeställningen utifrån 

tidigare resultats indikationer. Uppsatsen avslutas till sist med en sammanfattning av studien. 

Tidigare forskning 

Efter att AM hittades i Ambrosianska biblioteket 1861 av Antonio Maria Ceriani, har skriftens 

ursprung diskuterats ivrigt. Huvudsakliga diskussioner har bestått av 1) skriftens ursprungliga 

språk; 2) skriftens titel och tradition; 3) skriftens tillkomst. 
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Om det första, är AM i sin nuvarande form en översättning till latin. När det således kommer 

till vilket som var skriftens ursprungliga språk, har det funnits två olika forskningsläger, vilka 

fortfarande existerar.6 Dessa läger består av de som förespråkar antingen ett hebreiskt eller 

arameiskt original (inte sällan med grund i Robert Henry Charles)7 — eller ett grekiskt original.8 

Två av de största utredningarna av skriften i senare tid är gjorda av Johannes Tromp och Norbert 

Hofman. Båda två förespråkar i huvudsak ett grekiskt original.9 Dock utesluter varken Tromp 

eller Hofman helt att originalet kan ha varit skrivet på något annat språk än grekiska. 

Det andra som ivrigt diskuterats handlar om spår av AM hos kyrkofäder och annan kyrklig 

tradition. Sådana spår är viktiga, eftersom slutet av skriften fattas från manuskriptet som Ceriani 

upphittat. Ceriani och somliga andra forskare har trott att slutet av AM innehållit Mose 

uppståndelse eller himmelsfärd. Detta med grund i bland annat Jud 9 och ett tydligt citat av 

Gelasius av Kyzikos (från 400-talet) som hänvisar till Ἀνάληψις Μωυσέως (bokstavligen ”Mose 

upptagelse”)10 som korrekt titel (Assumptio Mosis på latin).11 Diskussioner uppstod dock efter 

att Emil Schürer påstod att skriften som Ceriani hittat var del ett av två i ett och samma verk, 

bestående av ”Mose testamente” och (Cerianis egen identifikation) Assumptio Mosis. Detta 

eftersom de båda titlarna nämns bredvid varandra av två olika personer i kyrkotraditionen.12 

Diskussionen eskalerade än mer efter att Charles senare hävdade att Mose testamente (som han 

menar slutar med Mose död) och AM var två olika självständiga verk.13 Charles menar således 

att den latinska texten som Ceriani upphittade egentligen är ”Mose testamente” och inte ”Mose 

himmelsfärd”.14 

Cerianis identifikation av skriften som Assumptio Mosis försvaras dock både av Tromp och 

Hofman, eftersom det enda tydliga citatet från skriften som är bevarat av en kyrkofader – från 

Gelasius (400-tal) – refereras till Ἀνάληψις Μωυσέως.15 Tromp (och Hofman) menar därför att 

det inte är lämpligt att döpa om en skrift som kallats något annat i historien utifrån moderna 

kriterier om en skrifts genre såsom ”testamenteslitteratur”.16  

Det tredje som mycket diskuterats handlar om att det har funnits delade meningar om 

skriftens författarskap samt vilken historisk kontext som författaren anspelar på. Inte minst 

 
6 Schreckenberg, i: Schalit 1989: vii–xvii; Schalit 1989. 
7 Charles 1897: xxxvi–xxxviii. 
8 Jfr Tromp 1993: 93–96, 99–102; jfr Hofman 2000: 12–15. 
9 Tromp 1993: 78–85, 100; Hofman 2000: 12–15, 331; jfr Gleede 2016: 34–36. 
10 Jfr Tromp 1993: 101. 
11 Tromp 1993: 270–285. 
12 Se Schürer 1909: 303. 
13 Jfr Grierson 2008: 279. 
14 Charles 1897: 103–110; jfr Maggiorotti 2000, Grierson 2008 och Collins 2016: 159. 
15 Jfr Tromp 1993: 101; Hofman 2000: 9–10. 
16 Tromp 1993: 270–285; Hofman 2000: 5–10. 
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kring AM 5:1–10:10. I och med skriftens historieförankrade berättande med apokalyptiska och 

profetiska drag, har den historiska kontexten som återspeglas i narrativet varit öppen för 

tolkning. Genom forskningshistorien om AM har nästan varje judisk falang (såsom fariséer, 

seloter, esséer och så vidare)17 argumenterats för att ha tillhört författarens identitet — allt 

mellan hasmoneisk tid och Bar Kokhba-revolten.18 

I frågan kring vem skriftens författare är råder ingen konsensus. Men i frågan om historisk 

kontext och tillkomstperiod existerar idag två eller tre huvudsakliga läger. Det ena med grund 

i George Nickelsburg. Nickelsburg hävdar att skriften inte är ett enhetligt sammanhängande 

verk, utan att den är komponerad under två olika skeden.19 Ena skedet kring hasmoneisk tid 

med händelser kring Antiochos förföljelse (jfr AM 8–9), och andra skedet kring herodiansk tid 

(jfr AM 6:2–9). AM 6:2–9 innehåller bland annat specifika detaljer om Herodes regeringstid 4 

f.v.t (att den varade 34 år), innehåller likheter med hur Josefus beskriver Herodes karaktär och 

kan mycket väl anspela på skeenden tiden efter Herodes död. 

Ett andra läger leds i huvudsak av Tromp, som argumenterar emot Nickelsburg. Tromp 

hävdar bland annat att det är ogrundat att anta att AM:s författare behöver ha skrivit under 

antiochanska förföljelsen för att hämta bildspråk ifrån dessa händelser (möjligen från Dan och 

2 eller 4 Mack).20 Tromp argumenterar således för att hela AM skrevs av samma författare under 

samma tid, till skillnad från Nickelsburg. Tromps argument har inte vunnit över alla 

förespråkare av Nickelsburgs teori.21 Men även Hofman har i sitt arbete angripit problemet 

kring förståelsen av AM:s litterära enhet genom att grundligt observera skriftens språkliga och 

litterära struktur. Hofman finner skriftens språkliga och litterära struktur enhetlig och nästan 

helt komplett. Hofman (liksom tidigare Tromp) menar därför att Nickelsburgs (och liknande) 

argument är överflödiga i frågan.22 Både Tromp och Hofman menar således att hela skriften 

kan dateras till herodiansk tid, i början av 1:a århundradet v.t, baserat på AM 6:2–9.23 

Nickelsburg och hans förespråkare menar att bara vissa delar av AM kan dateras till början av 

1:a århundradet v.t, baserat på AM 6:2–9. Alltså råder det trots allt viss konsensus kring AM 

6:2–9 och vissa andra delar av AM mellan dessa läger. 

 
17 Tromp 1993: 100–105, 107–109. 
18 Tromp 1993: 100–109. 
19 Nickelsburg 1973: 33–37; Tromp 1993: 105, 109–111. 
20 Se Tromps resonemang i Tromp 1993: 120–123; se även Priest 1983: 920–921, Davila 2005: 153 och 

Eckhardt 2013: 20, 251. 
21 Hofman 2000: 21–26. 
22 Hofman 2000: 329. 
23 Tromp 1993: 116–117; Hofman 2000: 27–30. 
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I ett försök att utmana denna rådande konsensus mellan Tromps och Nickelsburgs läger kring 

AM 6:2–9, har dock William Loader på senare tid försökt demonstrera hur detaljerna i AM 6:2–

9 inte behöver handla om herodiansk tid. Loader menar att passagen likväl kan spegla 

hasmoneisk tid. Mer specifikt Alexander Jannaios och därefter dennes hustru Salome 

Alexandras regeringstid, mellan ca 104–69 f.v.t.24 Dessa två menar han till exempel kombinerat 

regerade ca 34 år (likt Herodes regeringstid, och vad som står i AM 6:6). Loader menar även att 

andra detaljer kring deras regering och eftermäle tycks kunna stämma överens med AM 6:2–9, 

utifrån Josefus redogörelse kring tiden, liksom delvis utifrån Sal Ps 17.25 

Det finns även forskare som textkritiskt har ställt frågan ifall den kronologiska ordningen av 

AM:s manuskript är ursprunglig eller modifierad.26 

Bakgrund: AM 

Form 

AM är en psuedepigraf av genren ”omskriven Bibel” som tar utgångspunkt i 5 Mos 31–34. 

Skriften är en omskrivning av när Moses överlämnar ledarskapet över Israels folk till Josua, 

sjunger en sång om Israel och tar farväl innan sin död.27 Överlämnandet av ledarskapet eller 

Mose avskedstal till Josua är dock inte det centrala i skriften (AM 1:9b–2:2, 10:11–12:13). Det 

centrala i skriften är Mose framtidsprofetia, teofani eller orakel (AM 2:3–10:10). Mose teofani 

i AM 2:3–10:10 kan sägas vara en fritolkande (delvis apokalyptisk) kreativ omskrivning av 

Mose sång (jfr 5 Mos 32:1–44), som försöker berätta Israels historia ur AM:s författares 

perspektiv.28 Diskussionerna mellan Moses och Josua i början och slutet av AM är viktiga, men 

tycks tjäna främst som en inramning för Mose framtidsprofetia (AM 2:3–10:10). 

Det som beskrivs genom pseudepigrafiska Mose framtidsprofetia i AM är huvudsakligen en 

vaticinium ex eventu (en redan inträffad profetia vid författandet).29 Detta futurala 

historieberättande berättas stundtals med apokalyptiska drag, med hjälp av ganska kortfattad 

och kondenserande vulgärlatin.30 Det enda bevarade manuskriptet är från cirka 400–600 v.t.31 

 
24 Loader 2015: 28–43; jfr Eckhardt 2013: 246–247. 
25 Jfr Eckhardt 2008: 360–373, 365–370. 
26 Se Tromp 1993: 101, 104–105. 
27 Tromp 1993: 111–114; Hofman 2000: 81–189. 
28 Hofman 2000: 123–163. 
29 Hofman 2000: 15–16; Tromp 1993: 116–117, 119–120. 
30 Jfr Gleede 2016: 34–36. 
31 Tromp 1993: 3, 27–85, 90–91, 115–123; De Jonge 2003: 9–68. 
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Vi vet inte vem som författade skriften, eller vilka den huvudsakligen var ämnad för. I Mose 

teofani målas dock ett historiskt förlopp upp från Mose tid och framåt som går att följa genom 

bibliska, apokryfa och historiska paralleller. Skriften har flera likheter med skrifter såsom 

exempelvis Daniel, 4Q390 och (delvis) 4QJerAp C.32 

Innehåll 

Inledningen kan kanske bäst förstås som att författaren sammanfattande berättar tiden före 

Mose död (AM 1:1–9a), innan han avslöjar Mose framtidsprofetia för läsaren.33 Därefter börjar 

författaren återberätta Mose framtidsprofetia utifrån Mose perspektiv, format som huvuddelen 

av ett avskedstal från Mose till sin efterträdare Josua innan denne ska inta det heliga landet (AM 

1:9b–12:13).34 Även om författaren menar att Moses är uttalaren av profetian i AM 2:3–10:10, 

är det AM:s författares egen bild av vad som skett i Israels historia sedan Moses som avslöjas.35 

Det som speglas i författarens bild av historien börjar med vad som verkar handla om Israels 

tolv stammar och avfall från Gud, med konsekvensen av templets fall (587 f.v.t) och exil till 

Babylonien (ca 587–537 f.v.t; jfr AM 2–3). Därefter återspeglas återkomsten från exilen och 

templets återuppbyggnad under Kyros II (ca 537 f.v.t och framåt; jämför AM 4:1–7 med Esra 

1:1–8). Författaren hänvisar därefter till tio (symboliskt ”förlorade”) stammar, som inte 

återvänder från Babylonien, och får därefter inte vara med i den återupprättade kulten (AM 4:8–

9). De förlorade stammarna försvinner snarare in i diasporan, till att bli mer lika icke-judar i 

nationerna som de befinner sig i.36 Detta tycks sörjas av de israeliter som återvänder för att 

upprätta det andra templet (4:8), eftersom de inte längre kan förrätta offer som ett samlat folk 

med alla dess tolv stammar. 

Så långt är det ganska enkelt att tyda kronologin i AM. Men sedan blir det enligt min 

uppfattning relativt rörigt vilka historiska händelser som egentligen verkar återspeglas i Mose 

teofani. Därför består kapitel 3 i denna uppsats i huvudsak av jämförelser mellan Josefus skrifter 

och AM 5–10 där en del tolkningar erbjuds. 

 Författaren talar först om ”hämnd” (AM 5:1), men det är inte tydligt vad hämnden historiskt 

syftar på. Därefter beskrivs att prästerskapet och folket avfaller från Gud och Tora denna tid 

 
32 Se Dimant 1994: 405–448; se Davis 2014: 103–174, 104–156, 208–233; jfr Hofman 2000: 39–40; jfr 

Atkinson 2016a: 84. 
33 Tromp 1993: 132–138. 
34 Tromp 1993: 139–151; jfr Hofman 2000: 81–122. 
35 Se Tromp 1993: 123. 
36 Schwartz 1980: 217–223. 
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(5:2–5).37 Det som istället verkar få auktoritet är ogudaktighet, själviska ideal samt felaktiga 

förhållningssätt (AM 5:4–6). Därefter förkastas olika härskare, varav några påstår sig vara 

överstepräster (AM 6:1). Detta innan en hänsynslös kung uppstår som inte är av något prästerligt 

släkte (AM 6:2–5), vilken härskar i 34 år (6:6). Denne får sedan barn som härskar under kortare 

perioder än 34 år, innan någon slags övermakt invaderar området med sina soldater (6:7–9). 

AM 7–8 innehåller framförallt bilder av korruption, död och förföljelse.38 

AM 9–10 börjar med ett tal av leviten Taxo till sina sju söner (Taxo är en form av kodat 

namn)39 kring de svåra saker som drabbat Israel genom historien. Detta innan Taxo och dennes 

söner antyds vara redo att bli martyrer för Tora.40 Därefter påbörjas en apokalyptisk skildring, 

där Taxo och sönernas antytt våldsamma död vedergälls av ett himmelskt väsen som träder in 

på jorden, i samband med att ”hans” (Guds?)41 rike har inrättats och Satan ”kommit till sitt slut” 

(AM 9:7–10:4).42 Skildringen fortsätter därefter med en apokalyps som kuliminerar med att Gud 

själv träder in på jorden för att straffa hedningarna och förstöra deras avgudar (AM 10:4–7). 

Efter detta klättrar Israel upp på vingarna av en örn (AM 10:8) och vingarna uppfylls av alla de 

som får uppstiga eller uppstå (möjligen som martyrer) till att vara bland de rättfärdiga i 

stjärnornas himlavalv (jfr Dan 12:2–3). Här för att från ovan kunna urskilja sina fiender i glädje 

inför Gud (AM 10:9–10).43 

Manuskriptet slutar sedan med en avslutande diskussion mellan Moses och Josua (jämför 

AM 10:11ff med 5 Mos 32:45–33:29). Josua upplever i diskussionen tvivel inför sitt uppdrag 

att beskydda och leda folket, eftersom Israels folk enligt Moses berättande är så benäget att 

avfalla från Gud (AM 11:1–12:1). Därefter ger Moses ett svar om vikten av att leva i förtröstan 

till Gud, om att Moses kommer att be för folket i himlen och om välsignelsen av att leva i 

följsamhet till Tora (12:2–10).44 Den som avfaller kommer att bli straffad genom sin omvärld 

(12:11). Men genom Guds nåd är inte ens syndarna eller överträdarna helt förlorade, eftersom 

även dessa inryms av förbundet som Gud lovat att fullända (12:12–13).45 Slutet av skriften är 

därefter inte bevarat. Men enligt Hofmans studie kring receptionen av AM visar undersökningen 

att manuskriptet nästan är komplett i sin narrativa struktur.46 

 
37 Jfr Tromp 1993: 185–187, 193. 
38 Tromp 1993: 206. 
39 Tromp 1993: 124–128. 
40 Tromp 1993: 228–229. 
41 Collins 2001: 107–109; Tromp 1993: 228–229. 
42 Tromp 1993: 228f. 
43 Tromp 1993: 236–237; jfr Hofman 2000: 179–189. 
44 Jfr Loader 2015: 32. 
45 Tromp 1993: 269. 
46 Hofman 2000: 329. 
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Därtill argumenterar Tromp för att bland annat Jud 9 vittnar om att det funnits ett slut av AM 

vilket porträtterar hur Mikael beskyddar Mose kropp från djävulen (jämför AM 10:1, 11:7 med 

Jud 9; se 5 Mos 34) och upptar kroppen till himlen.47 Detta på grund av flera vittnesmål kring 

en sådan Mosestradition som har kopplingar till Jud 9. Bland annat av Origenes, Clemens och 

framförallt Gelasius av Kyzikos (400-tal) som med citat kopplar samman traditioner kring Mose 

himmelsfärd med AM.48 Tromp föreslår således bland annat en emendering i AM 12:5 om att 

det är Mose kropp (corpus) som Moses åsyftar kommer att tas iväg eller förflyttas (möjligen 

från sin grav: jämför Jud 9 med AM 11:7).49 

Syfte 

Syftet med AM anses enligt Tromp vara att genom Mose ord till Josua befästa Tora hos skriftens 

läsare och att vara tröstande i ljuset av den ”katastrofala situation” som Israel befinner sig i.50 

Denna ”katastrofala situation” kring författarens tid byggs upp och skildras som mest i AM 5:1–

10:10,51 vilken samtidigt utgör höjdpunkten på Mose framtidsprofetia.

 
47 Se huvuddelen av alla argument för detta i: Tromp 1993: 270–285; jfr Hofman 2000: 10. 
48 Se Gleede 2016: 34. 
49 Jfr Tromp 1993: 265–267, 270–285. 
50 Tromp 1993: 123. 
51 Tromp 1993: 206. 



 

Kapitel 2: Josefus författartendenser i relation till teman i AM 

Denna uppsats kommer i huvudsak kretsa kring relationen mellan AM (daterad mellan 170 f.v.t–

30 v.t)52 och Josefus, vars två största verk är BJ (publicerat ca 75 v.t) samt AJ (publicerat ca 

93–94 v.t). Detta kapitel handlar om hur Josefus förhåller sig till teman som är centrala i AM: 

Moses, profetia och apokalyps. Ett par exempel som berör Josefus relation till AM tas även upp 

i kapitlet utifrån att Gelasius av Kyzikos påstår att Moses tas upp till himlen i slutet av AM, 

samt utifrån några likheter mellan Josefus beskrivning av Mose profetiska förmåga och Mose 

framtidsprofetia i AM.53 

Josefus relation till Moses i sina källor 

Josefus ambivalenta inställning kring mytologi och relationen till Moses 

Det finns ett samband mellan Josefus relation till Moses och Josefus relation till mytologi och 

legend.54 För att därför undersöka relationen mellan Josefus och AM, i vilken Moses är en 

central karaktär, vill jag först ge en kort bakgrund och sedan belysa detta samband. 

Som grekisk-romersk historieskrivare med judisk bakgrund, skrivande för att presentera en 

bild av judisk historia till greker och romare, rör sig Josefus mycket mellan två världar som 

ibland skiljer sig åt. I detta försöker han vara sann mot båda världarna, genom att försöka 

harmonisera sin prästerligt aristokratiska och militära judiska bakgrund samt världsförståelse 

in i (ibland överlappande) hellenistiska ideal och grekisk-romerska författarnormer. Han 

inspireras däribland av tidigare grekiska historieskrivare såsom exempelvis Theodotus och 

Thukydides.55 I sin inledning till BJ delar han sådana författares kritiska förhållningssätt om att 

skriva om något som är långt tillbaka från ens egen tid.56 Anledningen är att det är svårt att få 

 
52 Tromp 1993: 116–117. 
53 Tromp 1993: 270–285. 
54 Rene Bloch har sett på Josefus användning av begreppet μύθος samt begrepp ur samma rot, och kan se att 

Josefus med begreppen ibland verkar syfta på mytologi (exempelvis skapelseberättelser, fabler och berättelser med 

övernaturliga varelser) och ibland legend (inomvärldsliga berättelser kring exempelvis gamla hjältar eller centrala 

historiska karaktärer — stundtals med mirakulösa eller övernaturliga drag). Bloch 2011: 89–103. 
55 Friis 2015: 163–174. 
56 Friis 2015: 166–172. 
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tillförlitlig information om den tid man skriver om, ju längre tillbaka den ligger, vilket kan leda 

till en tendens att förlita sig på legender och myter.57 

Detta blir ett problem för Josefus när han skriver AJ, som är en omskrivning av hela den 

judiska historien ända från skapelsen. Alltså så långt tillbaka vi kan komma. Josefus skriver i 

inledningen till AJ att han likställer främst grekiska myter med osanningar och fabler (AJ 

1.21),58 men hävdar samtidigt att judisk tro är fri från myter.59 Det är också utifrån detta synsätt 

som Josefus önskar återberätta de bibliska berättelserna (AJ 1.24–26), med en tendens att vilja 

särskilja ”mytlös” judisk religion från annan ”mytfull” religion — särskilt grekisk. 

Ironiskt nog, innehåller dock judisk mytologi (skapelseberättelser, fabler och berättelser med 

övernaturliga varelser och så vidare) flera paralleller med grekisk mytologi som Josefus 

återberättar, vilket Rene Bloch redogör för.60 Likaså behåller Josefus en hel del mytologiska 

drag i sin kreativa återberättelse av judisk historia, för vilket Moseböckerna givetvis är viktiga 

källor för Josefus, och som Josefus menar skrevs av Moses.61 Även när det kommer till Josefus 

återberättande av berättelsen om Moses, har Bloch noterat att Josefus kreativt återberättar 

Mosesberättelsen med hjälp av fler källor än de bibliska.62 Både med hjälp av utombibliska 

judiska källor och lånad inspiration från grekisk hjältelitteratur, som av andra grekisk-romerska 

författare hade ansetts vara mytologisk. 

Trots detta dilemma, visar Bloch hur Josefus betraktar Moses som vad Romulus var för 

författaren Dionysius från Halikarnassos ungefär ett halvt sekel tidigare — utanför den 

”felaktiga” myten.63 Moses ses av Josefus som grundare av en organiserad religion med lagar 

och ordningar samt som en uppenbarare av Guds sanna dygdighet (särskilt i AJ).64 Josefus 

menar därför att Moses inte är en uppenbarare av felaktiga ”lögner” (eller myter) — till skillnad 

från hur Josefus såg framförallt på grekisk religion och mytologi (jfr AJ 1.18–23). Detta ger oss 

en tanke om hur viktiga Josefus anser att traditioner är som påstås ha formats av eller talat om 

Moses (jfr AM). Det är intressant att se hur mycket energi Josefus lägger på att motivera och 

försvara sin användning av traditioner påstådda att ha grund i Moses som både historiska och 

 
57 Vad som är mytologiskt och inte, är dock inte alltid helt solklart för antika författare. Friis 2015: 168–174; 

se Bloch 2011: 121–189. 
58 Jfr Bloch 2011: 51–87. 
59 Jfr Bloch 2011: 17–49, 51–54. 
60 Bloch 2011: 191–229 
61 Se Feldman 2000: 42, 370; jfr Bartlett 1985: 35; jfr Schwartz 2016: 36–58. 
62 Bloch 2011: 105–120. 
63 Bloch 2011: 24–26. 
64 Jfr Tuval 2013: 115–128; 137–141. 
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relevanta, trots att han till exempel ändå medger ”att Moses kan ha höljt vissa saker i dunkel, 

och allegoriserat över andra” (AJ 1.24).65 

Hellenistisk kritik mot historiciteten av Josefus verk och några konsekvenser 

För att hantera sitt dilemma kring myter, går det stundtals att urskilja en vilja hos Josefus att 

återberätta mytologiskt innehåll från HB som om det vore reell historia.66 Under Josefus 

författarkarriär står han vid flera tillfällen inför att försvara sin historiska redogörelse som sann 

gentemot sina kritiker.67 Josefus fick utstå kritik beträffande historiciteten av sina verk (se CA 

1.1–27) främst av hellenistiska författarrivaler.68 Sådana kritiker påverkade sannolikt Josefus i 

hans skrivande, till större källkritisk noggrannhet och stilistiska drag mer i enlighet med andra 

grekisk-romerska författare.69 Detta påverkar givetvis hur mycket han bearbetar sina källor som 

skiljer sig mycket från grekisk-romerska författarideal för att passa in mer stilistiskt i hans verk. 

Bloch redogör också för att Josefus hade en ”skadad” relation till mytologi och legend på 

grund av sådan kritik, i relation till Josefus egen judiska övertygelse och identitet.70 Josefus må 

praktiskt sett i AJ ändå inte vara så konsekvent om vad som är mytologi, legend eller intgetdera. 

Hursomhelst återberättar han (med undantag) vanligen bibliska och andra förlopp som 

historiska skildringar, med viss återhållsamhet om alltför mirakulösa detaljer. 

Diskussion kring Josefus syn på traditioner kring Mose död, uppståndelse 

eller himmelsfärd 

När det kommer till en möjlig Mosestradition utanför HB vilken är värd att nämna, skulle 

Josefus på ett eller annat sätt kunna förhålla sig till Mose uppståndelse eller upptagande till 

himlen (jfr AJ 3.96, 4.326b), alltså det som Gelasius av Kyzikos (400-tal) menar utgör slutet på 

AM (se bakgrund i kapitel 1).71 Josefus tycks samtidigt även känna till att Moses dör och begravs 

enligt 5 Mos 34:5–8, en passage som innehåller viss mystik då det står i 34:6 att ingen vet var 

graven finns.  

Josefus avsnitt kring detta i AJ 4.326 står dock i diskussion med fler källor än 5 Mos 34: 

 

 
65 Friis 2015: 172–174, 173. 
66 Jfr Friis 2015: 163–174. 
67 Bloch 2011: 98–99. 
68 Jfr Barclay 2016: 75–84. 
69 Jfr Mason 2016b: 89–103. 
70 Bloch 2011: 17–49. 
71 Se Tromp 1993: 270–285. 
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326 Then as he72 was embracing Eleazar and Joshua and talking with them, suddenly a cloud 

came down on him and he disappeared in a particular valley. In the holy books he wrote that 

he died, to prevent them saying that he went to God because of his extraordinary virtue.73 

 

Josefus tycks i denna märkliga passage mena att Moses egentligen inte dog som det står skrivet 

i 5 Mos 34, utan att Moses själv bara skrev att han dog i 5 Mos i någon slags framhållen 

ödmjukhet. Språkmässigt vittnar passagen ovan också om viss ”himmelsk” mystik (såsom 

nämnandet av molnet som hämtar Moses).74 Detta tycks visa på att Josefus stod i diskussion 

med källor som hävdade att Moses egentligen inte dog, utan uppstod eller upptogs till himlen 

(jfr Jud 9). Detta på ett sätt där Josefus fyller ut eller säger emot vad som står i 5 Mos om att 

Moses dog och begravdes med detaljer av mytologisk karaktär, vilket han rimligen inte hade 

gjort utan att luta sig mot andra källor.75 

Feldman menar att det är möjligt att Josefus i ovanstående passage (och AJ 3.96) kan ha rört 

sig inom samma diskurs som Filon, som näst intill gudomliggör Moses.76 Men Feldman redogör 

också för förklaringen att Josefus kan ha anspelat på andra (utombibliska) populära traditioner 

om Mose uppståndelse eller himmelsfärd (jfr Jud 9).77 Bloch menar att Josefus här är i 

diskussion med legendaktiga källor när han formulerar sig om mystiken kring vad som hände 

med Moses.78 Men passagen demonstrerar möjligen även Josefus kreativa användning och 

sammanflätning av flera olika ibland motsägande traditioner — såsom kring Mose begravning 

kontra Mose uppståndelse eller himmelsfärd (vilket alltså inte nämns i 5 Mos 34).  

Den generella motsägfullheten i Josefus källor kring Mose död eller ickedöd antyder Josefus 

möjligen något om i AJ 3.96–97, i ett kreativt tillägg till den bibliska berättelsen om när Moses 

möter Gud på Sinai (jfr 2 Mos 19). När hebréerna väntade på Moses, skriver Josefus här att 

”vissa av dem trodde att Moses hade dött på berget, somliga trodde att han uppstigit till Gud i 

himlen, medan andra trodde att han uppstått till Gud efter att ha dött på berget”.79 

Trots att Josefus uppvisar en vilja att beskriva en ”mytlös” judendom, verkar han alltså ändå 

stå i aktiv diskussion med senare traditioner utanför HB vilka har mytologiska drag. Traditioner 

med likheter till Jud 9 samt AM enligt Gelasius (som menar att Moses togs upp till himlen i 

 
72 Moses. 
73 Rogers översättning. AJ 4.326. 
74 Jfr Hofman 2000: 116, 165–189.  
75 Jfr Tropper 2016: 63–83. 
76 Feldman 2000: 472–473; jfr Litwa 2014: 1–27. 
77 Jämför Feldman 2000: 472–473 med Tromp 1993: 270–285, 280; se Loftus 1976: 212–223. 
78 Bloch 2011: 113–120. 
79 Jfr Bloch 2011: 117. 
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slutet av boken)80 tycks inte få förminskad betydelse i Josefus berättande enbart för att de står 

utanför HB. Snarare verkar sådana populära utombibliska traditioner ha haft sådan auktoritet 

att Josefus med grund i dessa kan fylla ut eller säga emot vad som står i HB, trots att han 

samtidigt kallar HB för helig skrift (jämför 5 Mos 34:5–8 med AJ 4.326). 

Josefus relation till profetior och apokalyptik i sina källor 

Eftersom AM innehåller en del apokalyptiska skildringar och huvudsakligen består av en lång 

ex eventu-profetia av Moses, undersöker vi nu Josefus relation till apokalyptik och liknande 

profetior närmare. 

Josefus vilja att delvis framstå som en profetisk uppenbarare av historien, 

samt uttydare av drömmar, tidigare profetior och orakel 

I en undersökning av Josefus relation till apokalyptik, visar Per Bilde hur Josefus inte är obekant 

med apokalyptisk litteratur och apokalyptiskt tänkande.81 Josefus har enligt Bilde ett stort 

intresse för esséer, vilket han visar i sina beskrivningar av de huvudsakliga judiska filosofierna, 

inte minst i BJ (jämför BJ 2.119-61 med AJ 18.18–22). Bilde, likt flera andra forskare, har lagt 

märke till apokalyptiska drag i Josefus beskrivning av esséerna.82 När Josefus skriver BJ verkar 

det sedan vara ganska naturligt för honom att identifiera sig med delar av denna rörelses praktik, 

genom att kunna beskriva sig själv ungefär som en apokalyptisk profet. Men även som en ny 

slags Jeremia vilken förutsäger andra templets fall (BJ 5.375-419). 

Bilde lägger även märke till hur Josefus aldrig använder substantivet ἀποκάλυψις 

(avslöjande, uppenbarelse). Verbet ἀποκαλύπτω (avslöja, uppenbara) använder han endast fyra 

gånger. Däremot använder Josefus flera synonymer av samma innebörd — om att ”avslöja” 

gudomliga sanningar och himmelska hemligheter genom olika profetiska karaktärer i sitt 

narrativ, såsom genom profeten Daniel (AJ 10.210, 271, 277).83 I BJ 3.351–353, beskriver 

Josefus därtill sig själv likt profeten Daniel, med ”drömmar om natten” (jfr Dan 7:2). I narrativet 

om när Josefus blir Vespasianus fånge under judiska kriget, kallar Josefus sig själv också för 

en ”skicklig drömtydare” eller ”tolkare av gudomliga meddelanden (genom drömmar)” — med 

grund i vad han menar vara sitt ”prästerliga arv”: 

 
80 Se Tromp 1993: 270–285. 
81 Bilde 1998: 35–56. 
82 Bilde 1998: 43–45. 
83 Bilde 1998: 42. 
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351 While Nicanor was trying to get him to agree and he saw how many enemies threatened 

him, Josephus called to mind what he had dreamt in the night, how God had shown him in 

advance the future troubles of the Jews and what concerned the Roman emperors. 352 He had 

skill in interpreting mysterious dreams coming from God, being a priest himself and descended 

from priests, and familiar with the prophecies in the sacred books. 353 Just then he was in an 

ecstatic state, and recalling the tremendous images of his recent dreams he secretly prayed to 

God, 354 “Since it pleases you, Creator of the Jewish nation, to break what you have made, and 

all their good fortune has gone over to the Romans, and you have chosen this soul of mine to 

foretell what is later to happen, I willingly surrender to the Romans to go on living, not as a 

deserter but as your servant.”84 

 

Trots att vi tidigare berört Josefus uttryckta tendens i AJ om att vilja beskriva judendom som 

”mytlös”, gör Josefus ändå i BJ anspråk på att kunna tolka händelser eller skeenden av gudomlig 

karaktär, likt hur han i AJ senare beskriver och utlägger profeten Daniel samt andra bibliska 

berättelser med mytologiska drag.85 Snart efter ovanstående passage, gör också Josefus anspråk 

på att med sin profetiska förmåga ha kunnat se in i framtiden om att Vespasianus skulle komma 

att bli kejsare (BJ 3.400–402).86 Josefus fortsätter redogöra sin profetiska självförståelse med 

att han även kan tolka ”otydliga orakel” (BJ 6.312-313) och urskilja ”falska profetior” (BJ 

6.285–286). Bilde menar att Josefus redogjorda profetiska självbild antyder att han tycks vilja 

framställa sina verk som profetiskt uppenbarad historia. Josefus tycks därmed anse att en del 

av Guds sanning finns inkorporerad i hans historieskildring.87 

Josefus kreativa selektivitet kring mytiska och andra detaljer från sina källor 

Bilde demonstrerar vidare hur Josefus i AJ i vissa fall relaterar till bibliska källor med 

apokalyptisk karaktär utan att återge något apokalyptiskt bildspråk, såsom exempelvis delar av 

återberättelsen om Jesaja (i AJ 10.11–14, 32-35) och Hesekiel (i relation till Jeremia: AJ 10.78–

80, 103–107).88 Bilde tar också som ett exempel upp Elias uppstigning till himlen med en vagn 

av eld i 2 Kung (jämför 2 Kung 2:11 med AJ 9.28).89 I Josefus återgivning av Elia från 2 Kung, 

behåller Josefus inte något märkbart apokalyptiskt bildspråk. Däremot behåller Josefus 

berättelsens kärna om att Elia ”försvinner”. Bilde visar med exemplet hur Josefus stundtals har 

 
84 BJ 3.351–354. Rogers översättning. 
85 Bilde 1998: 42–48. 
86 Bilde 1998: 46. 
87 Bilde 1998: 48–49; Hall 1991: 18–19, 22–47, 61–96, 242–48. 
88 Bilde 1998: 51. 
89 Bilde 1998: 49–55, 50–51. 
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en tendens att utelämna apokalyptiskt eller mytiskt språk från sin egen omskrivning av de 

bibliska berättelserna, även om Josefus ändå ofta behåller kärnorna av berättelserna.90 

Detta är samstämmigt med Josefus användning av sina andra källor, såsom exempelvis med 

de historiografiska verken av Nikolaus av Damaskus (jämför exempelvis AJ 16.360–362 med 

IB 6.3).91 Josefus använder sin källa med kreativ frihet så att den passar in stilistiskt och 

karaktärsmässigt i sitt eget berättande och helhetstanken med sina verk, och han tar sig friheten 

att utelämna fler eller färre detaljer beroende på sina egna tendenser — eller fritt formulera om 

sin källa med egna ord så att innehållet blir mer intressant, fängslande och relevant för (de 

främst grekisk-romerska) mottagarna av Josefus verk.92 Robert Hall, liksom Bilde, är sedan av 

uppfattningen att apokalyptiska och profetiska historieskildringar har i stort sett samma 

funktion som historiografiska källor för en antik judisk författare som Josefus. Det finns alltså 

inga tecken på att Josefus helt skulle ignorera en apokalyptisk eller profetisk källa på grund av 

mytologiskt språk eller karaktär. Istället tycks Josefus kreativt tolka, använda och omskriva 

sådana källor utifrån sina tendenser, på liknande sätt som med andra källor. 

Josefus tolkning av Daniel 

I huvudsak, menar Bilde att Josefus främst tolkar Dan 7ff som framtida (ibland eskatologiska) 

förutsägelser eller orakel om händelser närmare sin egen tid,93 bland annat eftersom Josefus 

anser att Daniel är en relevant viktig apokalyptisk profet som ännu läses (allegoriskt) för att 

förutse nutid och framtid. Jämfört med Dan 7–12 undviker dock Josefus för det mesta att 

återberätta Daniels profetior med det apokalyptiska språk som de kan innehålla. I ett undantag 

återger han dock delar av Daniels apokalyptiska visioner (AJ 10.269–274), för att sedan förklara 

vad visionerna återspeglat i historien (10.272–276). I 10.277b tolkar han Daniel 8 allegoriskt, 

för att kunna polemisera mot epikuréer i sin samtid.94 Men tolkningen av Daniel är inte enbart 

allegorisk, och rör sig inte enbart kring Josefus egen tid, utan Josefus visar också att han är en 

kapabel tolkare av bland annat Daniels apokalyptiskt uppenbarade historiska situation (tiden 

kring Mackabéerupproret), som exempelvis i AJ 10.276–277a:95 

 

 
90 Jfr Tropper 2016: 53–83, 76–81. 
91 Tropper 2016: 53–83, 76–81; Toher 2011: 225–226. 
92 Jfr Mason 2016b: 89–103. 
93 Jfr Bilde 1998: 52–56. 
94 Jfr Bartlett 1985: 164–171; jfr Bilde 1998: 43. 
95 Jfr Bilde 1998: 45–49. 



 ..................................................................... Kapitel 2 21 

 

276 And our nation did indeed suffer these things under Antiochus Epiphanes just as Daniel saw 

and wrote they would happen many years beforehand. And in the same way Daniel also wrote 

about the empire of the Romans and that it would be laid waste by them. 277a That man wrote 

and left behind all these things, which God had shown to him; so that those who read and look 

at the things that have happened marvel at the honor Daniel had from God b and discover from 

them that the Epicureans have been deceived.96 

 

I dessa verser visar Josefus hur han tolkar att Daniels apokalyptiska profetior kan spegla flera 

olika händelser eller perioder vilka är historiska (ur Josefus perspektiv) och inte bara en (jämför 

AJ 10.276a med 10.276b): dels Antiochos IV:s förföljelse (ca 167–164 f.v.t) och romarnas 

förstörelse av templet (70 v.t.).97 

I AJ 10.209–210 menar Bilde att Josefus istället gör en uttydning av Daniels drömtolkningar 

enligt Dan 2, i vilket han lämnar tillräckligt många ledtrådar för att en judisk skriftkunnig ska 

kunna lista ut att Josefus menar att Daniel eskatologiskt talar om romarnas framtida fall.98 Dock 

besparar han sina grekisk-romerska mottagare detaljer kring detta, genom att utelämna dessa 

tolkningsnycklar enligt sin egen återberättelse i AJ. En del forskare har utifrån denna passage i 

AJ identifierat Daniels profetior (i Dan 2, 7–10) som de ”otydliga orakel” vilka Josefus påstår 

sig kunna tolka enligt BJ 6.312–314.99 Steve Mason menar därtill att teman från Daniel är några 

utav Josefus viktigaste källor för BJ.100 

Gabriele Boccaccini har noterat en diskrepans mellan Josefus båda kronologier om 

mackabéernas renande av templet (ca 164 f.v.t) under Mackabéerupproret (ca 167–160 f.v.t).101 

I BJ 1.32 hänvisar Josefus nämligen till kronologin i Dan 7:25, 9:27, 12:11–12 om att templet 

renas efter tre och ett halvt år av orenhet. Detta medan Josefus i AJ 12.320 istället hänvisar till 

information från 1 Mack 4:52-54, och nedtecknar tre år.102 Josefus väljer därmed Daniels 

datering framför 1 Mack datering vid skrivandet av BJ,103 medan han i AJ väljer att följa 1 

Mack.104 Johan Lust tycker sig ha lagt märke till att Josefus skildring av händelserna i BJ 1.32(–

 
96 Begg & Spilsburys översättning. AJ 10.276–277. 
97 Jfr AJ 10.276 i Marcus översättning (Loeb). 
98 Bilde 1998: 53–55; Evans 2001: 504–506. 
99 Evans 2001: 504–506; jfr Bilde 1998: 53–55. 
100 Mason 2002: 124–125. 
101 Boccaccini 2001: 324–327. 
102 Jfr Collins 1993: 322, 356, 400–402. 
103 Jfr Mason 2016a: 23–25; jfr Tuval 2013: 110–128; Kenneth Atkinson menar att Josefus tolkning av Dan 9 

är lik den i 4Q390. Han anser dock att det är osannolikt att Josefus använde sig av 4Q390, men menar att vissa 

saker kan tyda på att Josefus hämtar mer från gemensamma traditioner med 4Q390 än bara dateringen. Jämför 

Atkinson 2016a: 84 med Atkinson 2016b: 53. Se Davis 2014: 208–233. 
104 Schwarz 2016: 37–55; Tuval 2013: 194–201. 
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39) är mer samstämmiga med Daniels visioner än med 1 och 2 Mack (samt AJ).105 Lust noterar 

dock utifrån dessa paralleller att Josefus i BJ verkar vara mindre uttrycksfull med en del kritik 

från exempelvis Dan 2:31, 8:11–13, 9:27, 11:7, 12:11, som kan tolkas svartmåla (också indirekt 

Josefus samtida omgivnings) hedniska offerpraktiker — även om Lust menar att Josefus tycks 

instämma med Daniels kritik.106 

Utifrån dessa exempel tycks Josefus uppleva sig fri att låta sin läsning av Daniel påverka sin 

egen redogörelse av de händelser som han tror att Daniel förutspår. Något som är samstämmigt 

med tidigare observationer kring Josefus användning av apokalyptisk eller profetisk litteratur. 

Josefus källor för sin återgivning av Mose sång som en ”aktuell förutsägelse 

av framtiden, nuet och historien” och Mose profetiska förmåga 

Till sist bör det också observeras att Josefus i AJ 4.303 hänvisar till Mose sång (5 Mos 32:1–

44) som en ”historiskt tillförlitlig, samt fortfarande aktuell profetia”.107 Även om 5 Mos är en 

av Josefus källor för det omkringliggande narrativet runt AJ 4.303, är det inte 5 Mos som han i 

huvudsak använder som källa för att förklara Mose eller Mose sångs ”aktuella profetiska 

förmåga”.108  Feldman hänvisar här – liksom i Josefus återberättelse om Mose död (eller 

ickedöd) – till utombibliska traditioner.109 Dock tar Feldman inte upp att det även går att 

observera vissa innehållsmässiga likheter till Dan 9 (se referenser i jämförelsen nedan), fastän 

Josefus beskriver en konversation mellan Moses och Josua och inte en profetia från Daniel.  

Nedan jämförs i huvudsak några verser från AJ med AM, som båda tycks ha inspirerats av 

Dan 9.110 Båda författarna tycks sedan kunna ha kreativt använt innehållet och flödet från Dan 

9 inom ramen för en konversation mellan Moses och Josua: 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Lust 2001: 683–684, 687. 
106 Lust 2001: 682–684. 
107 Hofman 2000: 157–158. 
108 Feldman 2000: 469–471. 
109 Feldman 2000: 470. 
110 Se Tromp 1993: 164–184; jfr Werline 2007: 17–32; jfr Venter 2007: 33–49; jfr Arnold 2007: 168. 
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AJ 4.312–314 

 

 

 

312 Then, enumerating all the things he111 had 

done for the sake of the people’s safety, both in 

wars and in peace, in putting together laws, 

and assisting in providing the arrangement of the 

constitution, he predicted (jfr Dan 9:4), 

as the Divinity revealed to him, that if they 

transgressed the worship of Him, 

they would experience sufferings (jfr Dan 9:5–

14): 

 

 

 

 

313 their land would be filled with the weapons of 

their enemies; their cities would be razed to the 

ground; their Temple would be burnt down (jfr 

Dan 9:2, 15–18, 11:33);  

 

 

 

they would be sold into slavery 

to men who would show no pity for their 

misfortunes; 

and, suffering these things, 

 

they would repent (jfr Dan 9:18b–19) to no avail. 

 

 

 

 

AM 2:7–3:3, (4–)14, 4:1(–3), 4–7, (6:8–9);  

 

(jfr AM 2:1–6) 

 

2 7 And in the seventh they will surround 

themselves with walls, and as the ninth will have 

elapsed they will also abandon the 

 

covenant 

of 8 the Lord, 

and defile the alliance the Lord made with them,  

And they will sacrifice their children to foreign 

gods, and erect idols in the tabernacle and serve 

them, 9 and they will act disgraciously in the 

house of the Lord, and sculpt many idols of all 

kinds of animals.  

3 1 In those days a king from the East will come 

to them, and his cavalry will cover their land, and 

2 he will burn their city with fire, including the 

holy house of the Lord, and he will carry off all 

holy objects; 3 and he will expel the entire people 

and lead them to his fatherland, and he will lead 

the two tribes with him. 

… (jfr AM 3:4–13) 

14 And they will be slaves there for seventy-seven 

years. (jfr Jer 25:11; jfr Dan 9:24–25) 

 

 

4 1 Then someone will enter who is above them, 

and he will spread his arms and bend his knees, 

and pray for them, saying:  

… (jfr AM 4:2–3) 

4 ‘Behold, and have mercy on them, heavenly 

Lord!’ 

 
111 Moses. 



24 __________________ Josefus författartendenser i relation till teman i AM  

 

314 “Although the God who created you (jfr Dan 

9:20–23) 

 

 

 

will give back to your citizens both your cities 

 

and your Temple (Dan 9:24–25), 

 

b the loss of these will occur not once but 

often.”112 

5 Then God will remember them, on account of 

the covenant which he had made with their 

fathers, and he will manifest his mercy in these 

days, too. 6 And he will give it into the heart of 

the king to have mercy in them, and to let them 

return to their land and region. 7 Then some parts  

of the tribes will go up, and they will come in the 

place that was appointed to be theirs, and they  

will rampart the place anew,113  

(jfr AM 6:8–9, Dan 9:24–27) 

 

I ovanstående jämförelse tycks alltså Josefus och AM:s författare lyckas med ungefär samma 

bedrift, att i princip följa det innehållsmässiga och tematiska flödet från profetian i Dan 9, men 

placera det i munnen på Moses istället för Daniel. Något vilket i sig inte är helt givet på förhand. 

Det är svårt att veta om det kan ha funnits någon annan Mosestradition som både Josefus och 

AM:s författare utgår ifrån. Men AM och AJ kvarstår som två skrifter vilka tycks hämta från 

Dan 9 för att inte bara uttrycka delar av flödet i Dan 9 genom Moses, utan även som en del av 

Mose sista ord till Josua (jfr AM 1–12; jfr AJ 4.176–331). Intressant är också att Mose teofani i 

AM enligt Hofman kan beskrivas vara en slags kreativ omskrivning av Mose sång.114 I 

exempelvis AM 6 återspeglas sedan händelser (ex-eventu) som inträffat bara decennier från 

Josefus författartid (vilket vi kommer att se närmare på i nästa kapitel).115 Om vi skulle betrakta 

Mosestraditionen i AM som en del i Josefus förståelse av Mose sång, matchar denna väldigt bra 

Josefus beskrivning av Mose sång som en ”aktuell förutsägelse av historien, framtiden och 

nuet” (AJ 4.304). 

Att Josefus ordagrant skulle följa en källa som motsvarar AM eller AM-traditionen är inte 

sannolikt utifrån vad vi observerat tidigare kring Josefus skriftanvändning.116 Om Josefus följde 

en Mosestradition såsom AM likt jämförelsen ovan, tycks han relativt väl bevara kärnan och 

innebörden från AM (eller motsvarande) i AJ, även om han kreativt reducerar källan.  Många 

saker som berättas ovan i AM men som inte finns med i AJ handlar om synder av och mot judar 

(israeliter kring exilen), vilket Josefus kan ha velat utelämna eller kondensera för sina grekisk-

 
112 Feldmans översättning. 
113 Tromps översättning. 
114 Jfr Hofman 2000: 123–163. 
115 Se Tromp 1993: 116–117. 
116 Se Tropper 2016: 63–105; jfr Bilde 1998: 53–55. 
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romerska mottagare (jfr avsnittet om Josefus tolkning av Daniel ovan).117 Jämförelsen 

innehåller möjligen även en för Josefus karaktäristisk hellenistisk anpassning av innehållet,118 

genom att i AJ 4.312 inte explicit hänvisa till judiska begrepp som ”förbund”, utan istället 

”grundlag” och ”lagar” (jfr AM 2:7–8, 4:5). En sådan helleniserande tendens kan även synas 

strax innan i AJ 4.303 där Josefus kallar ”Mose sång” för ”dikt skriven i hexameter” (ett 

versmått som används av vissa antika grekiska eposförfattare).119 

Slutsats 

I detta kapitel har vi undersökt närmare Josefus relation till Moses, profetia och apokalyps i 

sina verk, vilka utgör några huvudsakliga teman i AM. 

Josefus användning av mytologiska, profetiska och apokalyptiska källor tycks te sig på 

liknande sätt som han använder sina andra källor. Han försöker omskriva dessa kreativt utifrån 

sina tendenser för att innehållet ska passa inom ramarna för ett grekisk-romerskt historieverk. I 

allmänhet innebär detta att Josefus försöker återberätta mytologi, profetior och apokalypser mer 

återhållsamt än vad som återfinns i källorna. Detta på ett sätt som vill ge intrycket av att skildra 

verkliga historiska skeenden (oavsett om några av dessa kan tyckas ha mirakulös eller 

orealistisk karaktär). Josefus är således ganska fri att utelämna detaljer som han inte tycker 

passar in. Samtidigt tycks han ändå vilja redogöra för sin kreativa exeges av källornas 

innehållsmässiga kärnor. Han tycks också vilja behålla en del av berättelsernas struktur. Som 

historiker under kritik av sina konkurrenter tycks Josefus således ha ett intresse av att vid behov 

kunna redogöra för sina källor genom att han mer eller mindre noggrant följer dem. Även om 

han inte behöver skriva av dessa till punkt och pricka. 

Såsom i AM, är även Moses en central karaktär för Josefus i sitt återberättande av judisk 

historia. Inte nödvändigtvis enbart utifrån bibliska Moses. Josefus tycks nämligen även vara i 

kontakt med andra utombibliska Mosestraditioner i formandet av sitt eget narrativ. Bland annat 

kring Mose avskedstal i AJ finner vi exempel där Josefus låter utombibliska källor om Moses 

praktiskt taget väga tyngre än vittnesbördet i 5 Mos, här eftersom Josefus inte påstår att Moses 

dör såsom redogörs i 5 Mos. Detta har likheter till det påstådda slutet av AM enligt kyrkofadern 

Gelasius av Kyzikos, i vilket Moses sägs tas upp till himlen. Till sist finner vi även ett exempel 

där Josefus verkar återberätta delar av Dan 9:s flöde utifrån Moses perspektiv i samband med 

 
117 Jfr Lust 2001: 682–684. 
118 Jfr Tromp 1993: 220 (not 3). 
119 Feldman 2000: 464. 
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sitt avsked till Josua. Detta har likheter med delar av innehållet i AM 2–4, vilket också har 

likheter med Dan 9 och likaså utgör en del av Mose avsked till Josua, fast i AM:s narrativ. 



 

Kapitel 3: jämförelser mellan delar av Josefus narrativ och Assumptio 

Mosis 5:1–10:10 

I detta kapitel undersöker vi närmare relationen mellan Josefus och AM 5:1–10:10 utifrån 

Josefus författartendenser som vi utrett tidigare. Vi kommer först att diskutera Josefus 

källanvändning kring vissa återgivna tidsperioder och därefter göra jämförelser mellan Josefus 

verk och AM utifrån källäget. Processen handlar om att undersöka typen av relation mellan 

Josefus och AM. 

Josefus om tiden kring Antiochos IV:s förföljelser (ca 167–164 f.v.t) och 

Mackabéerupproret (ca 167–160 f.v.t) i relation till AM 

Diskussion kring några av Josefus källor för perioden 

Av de källor som finns kring Antiochos IV, är det enkelt att uttyda 1 Mack:s betydelse för 

Josefus, särskilt i AJ.120 I AJ går det ofta att följa Josefus omskrivning nästan steg för steg 

genom att läsa parallellt med 1 Mack, med några undantag.121 I övrigt refererar Josefus till andra 

historiker såsom Nikolaus av Damaskus, Strabon och Polybius kring perioden (jfr CA 2.83–

84).122 

Det är dock svårare att lista ut vilka källor som Josefus använde för denna period när han 

skrev BJ, vars redogörelse är mycket kortare. Ett möjligt förslag som vi nämnde i kapitel 2 är 

att Josefus använde Daniel. Men bland andra Mason menar att Josefus även använde Nikolaus 

av Damaskus som källa för BJ.123 Huvudsakligt annat material menar dock Mason kom från 

Josefus kunskap som en hellenistiskt influerad präst i Jerusalem, liksom muntliga berättelser 

som han kreativt använder sig av, särskilt när det råder brist på andra källor. 

 
120 Jfr Tuval 2013: 194–201. 
121 Jfr Schwartz 2016: 37–55. 
122 Jfr Schwartz 2008: 195; Ambaglio 1990: 403, 410–411. 
123 Mason 2016a: 23–25. 
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Om vi ser Nikolaus av Damaskus som källa för BJ (och AJ) är det ibland föreslaget att 

Nikolaus har en pro-herodiansk tendens i det han skriver, på grund av att Herodes var Nikolaus 

patron.124 Detta skulle kunna innebära en viss osäkerhet kring Nikolaus redogörelse om 

hasmonéerna (eller mackabéerna), som Herodes hade tagit makten ifrån.125 Ser vi dock på ett 

extrakt som finns kvar av Nikolaus världshistoria från någon gång efter 4 f.v.t (IB 6),126 så 

kritiseras Herodes av Nikolaus för att Herodes i paranoia vänder sig emot sina båda söner med 

en hasmoneisk mor för att till slut döda dem.127 Detta skulle förvisso kunna ha varit ett sätt för 

Nikolaus att indirekt förespråka sig själv som rättfärdig (till skillnad från att på något sätt ha 

stöttat vanäran i att Herodes mördat sina söner), nu när Nikolaus skriver detta efter han avslutat 

tjänsten i Herodes hov efter dennes död (jfr IB 6.8).128 

Det är hur som helst svårt att veta hur Nikolaus av Damaskus redogjorde för 

Mackabéerupproret i sin historieskrivning, eftersom vi inte har denna del av hans verk bevarad. 

Troligen publicerade Nikolaus denna del när Herodes fortfarande levde och var Nikolaus 

patron.129 Det är alltså ganska rimligt att Nikolaus här kan ha skrivit med viss tendens mot 

mackabéerna (eller den hasmoneiska ätten). Dels på grund av ovanstående angivna skäl, men 

också med grund i Josefus senare anklagande mot Nikolaus för att vara tendensiös (jämför BJ 

1.123 med AJ 14.8–10). Alternativt skrev Nikolaus inte så detaljerat om Mackabéerupproret, 

möjligen eftersom Nikolaus eget folk blev besegrat i kriget — det syriska (seleukiderna). 

Josefus hade troligen annorlunda tendenser än Nikolaus kring dessa frågor eftersom han 

senare påstår sig vara av hasmoneisk härkomst (AJ 16.187; Vita 2). Mackabéernas uppror mot 

tyrannen Antiochos IV var dessutom rimligen en viktig del av historien för många judar. Josefus 

framställer redan i BJ mackabéerna kring revolten som ärofyllda krigare, präster, hjältar och 

segrare mot en orättfärdig övermakt. Dock bör tilläggas att Josefus porträtt av hasmonéerna 

efter Judas Mackabaios innehåller både ris och ros, vilket Erich Gruen observerat.130 Jag anser 

det rimligt att ett begränsat material från Nikolaus, delar av 1 Mack, möjligen delar av Daniel 

och en del allmänt kända berättelser kan ha utgjort Josefus källor för tiden kring Antiochos IV 

och Mackabéerupproret i BJ, förutom källor som vi inte känner till eller kunnat identifiera. 

 
124 Jfr Toher 2017: 7–17. 
125 Se Atkinson 2016a: 16–17.  
126 Jfr Toher 2017: 455. 
127 Jfr Toher 2017: 7–12; jfr Teets 2013: 88–127.  
128 Toher 2017: 7–12. 
129 Jfr Toher 2017: 7–21. 
130 Gruen 2016: 222–233. 
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Strukturell och tematisk jämförelse: BJ 1.31–35a och AM 7:1–8:5 

Som vi nämnt tidigare, har Johan Lust noterat att BJ 1.31–35f varken tycks följa 1 eller 2 

Mack.131 Han föreslår att Josefus närmare förhåller sig till Daniels visioner i Dan 9. Det 

instämmer jag med. Josefus tycks dock ha använt sig även av andra källor. Strukturen i BJ 1.31–

35a verkar väldigt kondenserat följa 1 Mack 1:16–53, med vissa undantag.132 Josefus lägger 

också till några detaljer som mest antyds i 1 Mack 1:29–30, 34–40, men som är mer utförligt 

skrivna om i 2 Mack 3:1–5:10, 6:3–9. Dessa detaljer handlar om en maktkamp mellan judeisk 

aristokrati, prästerliga oniader och prästerliga tobiader under andra århundradets f.v.t tidiga del. 

Alltså tiden strax före Antiochos förföljelser. 

Jan van Henten och Daniel Schwartz menar dock att Josefus inte använder sig av 2 Mack, 

utan känner till vissa av dess prästerliga traditioner från någon annan källa.133 Om Josefus inte 

har använt 2 Mack, är det en relevant fråga varifrån Josefus hämtar delar av sitt innehåll och 

sin struktur i BJ 1.31–35a. 

Låt oss därför innehållsmässigt och strukturmässigt jämföra BJ 1.31–35a med AM 7:1–8:5: 

 

BJ 1.31–35a (jfr Dan 9) 

 

 

 

 

1.31–32a: börjar med en beskrivning av en 

maktkamp mellan Antiochos IV och Ptolemaios 

VI om Syrien, som återspeglas av en maktkamp 

inom judeisk aristokrati. Ena partiet leds av 

översteprästen Onias (som söker stöd hos 

Ptolemaios VI) och det andra partiet av 

tobiadernas ledare (som söker stöd hos Antiochos 

IV).  

 

AM 7:1–8:5 

 

7:1–2: en fragmentariskt bevarad uträkning som 

leder fram till tiden som beskrivs därefter.134 

 

7:3–6: börjar med en inledande beskrivning av 

makthavare som kallar sig själva för rättfärdiga, 

men egentligen är skadliga och gudlösa, vilka 

hetsar upp sina arga själar. De beskrivs som 

förrädiska och självbelåtna hycklare vilka lever i 

moraliskt förfall. Dessa förtär och frossar i 

överflöd av det som tillhör andra, för att sedan 

hävda att de gör det för andras bästa. 

 

 
131 Lust 2001: 683–684, 687. 
132 Jfr Tuval 2013: 90–259; dock Mason 2016a: 24–25. 
133 van Henten 1997 70–73; Schwartz 2008: 36, 86–87; jfr Schwartz 2008: 48; jfr Eckhardt 2008: 365–370; jfr 

Mason 2016a: 23–25. 
134 Se Tromp 1993: 16, 206. 
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1.32b: tobiaderna hjälper Antiochos förrädiskt att 

anfalla Jerusalem, som plundrar staden utan nåd 

samt dödar många av de som tagit Onias och 

Ptolemaios parti.  

 

1.32c: Antiochos rensar templet från rikedomar 

(jfr 1 Mack 20–28). 

 

 

1.32d: Antiochos (med stöd av tobiaderna) 

förhindrar sedan dagliga offer från att ske under 

tre och ett halvt år (jämför Dan 7:25, 9:27, 12:11–

12 med 1 Mack 1:34–40). 

 

 

 

1.33: Onias flyr enligt Josefus därefter till 

Egypten och bygger ett tempel där. 

 

1.34–35a: Josefus beskriver Antiochos IV värsta 

förföljelser (jfr 1 Mack 1:29–62). 

7:7–8: fortsätter beskriva dessa som mördare, 

lögnare och anklagare, vilka med lömskhet 

försöker dölja sin orättfärdighet så att de av andra 

inte anses vara helt gudlösa. 

 

I verkligheten beskrivs de som några vilka 

själviskt njuter av lyx och överflöd likt prinsar, 

trots sina brottsliga och orättvisa gärningar. 

 

7:9–10: de begår handlingar av orenhet med sina 

händer och sinnen men påstår sig ändå vara 

”rena” inför Gud i ämbetet de innehar.135 

Möjligen anspelande på att vara övertygade om 

att det räcker med att följa prästerliga 

renhetslagar för att kalla sig ren. 

 

 

 

 

8:1–5: författaren till AM beskriver svåra 

förföljelser med många likheter till Antiochos IV 

beskrivna förföljelser i 2 Mack 6–7 (jfr 1 Mack 

1:29–62). 

 

Det är inte självklart att AM 7 innehåller en redogörelse om konflikten mellan judeisk 

aristokrati, oniader och tobiader tiden innan Antiochos förföljelser. Men det finns indikationer 

att författaren skriver om något slags prästerskap med mycket makt (jfr AM 7:9–10), inte 

omöjligen med likheter till prästerskapet som föregick förföljelserna under Antiochos IV (jfr 2 

Mack 3:1–5:10, 6:3–9). Det är även accepterat att AM känner till och använder sig av bilder 

från 2 Mack.136  Bland annat noteras ofta likheten mellan narrativet om Taxo i AM 9 och modern 

med sju martyrsöner i 2 Mack 7:1–42.137 Ännu mer övertygande är sambandet mellan AM och 

2 Mack genom att modern till de sju sönerna tröstar dessa inför svåra prövningar genom att 

hänvisa till Mose sång (jämför 5 Mos 32:1–44 med 2 Mack 7:6; se bakgrund till AM i kapitel 

 
135 Se Priests översättning. 
136 Jfr Tromp 1993: 214–222; jfr Hofman 2000: 143–149; jfr Eckhardt 2008: 366–388. 
137 Se Tromp 1993: 223–237. 



 __________________________________ Kapitel 3 31 

 

1)138. Att författaren till AM tolkar bilder av oniader och tobiader utifrån 2 Mack 3:1–5:10, 6:3–

9 in i AM 7:3–10 är således inte omöjligt, dock mycket mer kondenserat och inte fullkomligt 

olikt delar av Josefus kondenserande sammanfattning kring dessa prästerliga konflikter i BJ. 

Om vi överväger att AM 7 skulle kunna återspegla konflikten mellan judeisk aristokrati, 

oniader och tobiader under tiden innan Antiochos förföljelser såsom Josefus beskriver, följer 

AM 7–8 i så fall praktiskt taget samma strukturella flöde som BJ 1.31–35 (förutom 1.33). Först 

berör båda källorna prästerlig konflikt och förfall. Därefter beskrivs förföljelserna under 

Antiochos IV. 

Låt oss nu till sist jämföra två särskilda drag i AM 8 med Josefus redogörelse i AJ kring vissa 

av händelserna under Antiochos förföljelser: 

 

AM 8 redogörelse till skillnad från 1 och 2 

Mack 

 

1. AM 8:3 skriver om korsfästelser under 

förföljelserna, vilket inte nämns någonstans i 

varken 1 eller 2 Mack. 

 

2. Till skillnad från 1 Mack 1:60, beskrivs det i 2 

Mack 6:30 att Antiochos IV fängslar två kvinnor 

under förföljelserna för att de låtit sina söner 

omskäras, trots omskärelseförbudet. AM 8:2 har 

en liknande berättelse, men specificerar dock inte 

antalet fängslade. 

Josefus redogörelse i AJ 12 

 

 

1. Josefus berättar i AJ 12.256 specifikt om 

människor som korsfästs under förföljelserna (jfr 

AM 8:3). 

 

2. Josefus nämner i AJ 12.251 att 10 000 fångar 

togs av Antiochos (till skillnad från 2 Mack 6:30 

som skriver två, samt 1 Mack inga) — vilket 

Josefus hade kunnat spekulera om utifrån ett 

påstående såsom i AM 8:2, som inte specificerar 

antalet fängslade. 

Jämförelse: BJ 1.34 och AM 8:5, med en diskussion kring skillnader och 

likheter i relation till paralleller i 1 (och 2) Mack 

För att nu mer i detalj se några utav skillnaderna och likheterna med BJ 1.34 och AM 8:5 i 

relation till 1 (och 2) Mack, jämför vi nu först passagen i BJ med den i AM. Därefter diskuteras 

skillnader och likheter med 1 (och 2) Mack. 

 

 
138 Hofman 2000: 123–163. 
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BJ 1.34 (jfr AJ 12.253; jfr 1 Mack 1:42–64, Dan 

7:25, 9:27, 12:11–12) 

 

34 Antiochus, not content with unexpectedly 

capturing and looting of the city and the many 

deaths he had caused, moved by his violent 

passions and the memory of what he had suffered 

during the siege, 

forced the Jews to violate their ancestral laws  

and to keep their infants uncircumcised and to 

sacrifice swine’s flesh upon the altar.139 

AM 8:5 (jfr 2 Mack 6:1–11, 18–22; jfr 4Q390 

Ap2 f.2 3–11) 

 

(jfr AM 8:1–4) 

 

5 And by those torturing [them], they will be 

forced together to enter into their veiled room, 

and with torture instruments140 they will be 

forced to abominably desolate the Word, 

subordinate to these new laws they now141 will 

keep upon the142 altar of swines143.144 

 

Om vi översiktligt jämför BJ:s samt AM:s traditioner ovan med Dan 9–12, 1 Mack 1:42–64 och 

2 Mack 6:1–11, 18–22, så skiljer de sig åt ganska mycket i längd och form. Innehållet i 1 Mack 

1:44–53 är mycket mer detaljerat än BJ 1.34 om Antiochos förföljelser, trots vissa likheter med 

Josefus mer kondenserade narrativ. I BJ utelämnar Josefus från 1 Mack 1:44–53 dock 

exempelvis explicita hänvisningar till att sabbat skändas, att högtider skändas, att präster 

skändas, att Antiochos skickar ut föreskrifter över hela landet och en beklagan över allmän 

orenhet. Dessutom vänder Josefus plats på ordningen från 1 Mack 1:47–49 vad gäller offrandet 

av svinkött, omskärelseförbudet av barn och att överge Tora (jfr BJ 1.34b). Dessa skillnader 

kan förmodligen heller inte förklaras genom att Josefus sneglade på 2 Mack 6:1–11, där 

strukturen och innehållet är delvis annorlunda. 

Vad som dock är intressant är att AM 8:5 gör i princip samma utelämningar som BJ 1.34 i 

relation till 1 (och 2) Mack och följer ungefär samma struktur som AM nästan steg för steg, 

vilket kan observeras i jämförelsen ovan. 

 
139 Rogers översättning. 
140 Synonym med ”goads”. Möjligen även motsvarande κέντρον — ”skarpa objekt”. Tromp 1993: 221. 
141 Et kan översättas ”nu” om det är en syllogism, vilket det verkar vara här. Jfr dock Tromps översättning. 
142 Eller ”an”. 
143 Möjlig översättning: ”their altar” (om pron.) eller ”the altar which they possess”. Dock antyder även Tromp 

att suum kan vara en referens till griskött (suum, gen. pl. av sus/suis: ”svin” eller ”gris”). Jfr Tromp 1993: 221; 

”svinens altare” kan möjligen spegla ”avguden” som Antiochos bygger uppå det gamla brännofferaltaret i 

tabernaklet (jfr 3 Mos 16:2–3). Jämför Dan 7:25, 9:27, 12:11–12 med 1 Mack 1:47, 54, 2 Mack 6:18–20, 7:1–2 

och AJ 12.253. 
144 Egen översättning. 
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Josefus om Alexander Jannaios och Alexandra Salomes regeringsperioder 

(ca 104–69 f.v.t) fram till Jerusalems fall genom Pompejus (ca 63 f.v.t) i 

relation till AM 

Diskussion kring några av Josefus källor för perioden 

Josefus följer till stor del pro-hasmoneiska 1 Mack fram till Johannes Hyrkanus styre.145 Josefus 

upphöjer sålunda till stor del Johannes Hyrkanus (ca 135–105 f.v.t) i sina narrativ.146 Dock är 

Josefus beroende av andra källor för tiden efter Hyrkanus. Här behöver han för sin redogörelse 

av efterkommande regenter sannolikt förlita sig mer på Nikolaus världshistoria som en av sina 

huvudkällor (se AJ 13.250–252; dessa delar av Nikolaus verk är obevarade). 

Som tidigare nämnts, är Nikolaus troligen (särskilt i sina tidiga verk) färgad av att vilja 

framhäva sin vän och patron Herodes (romersk lydkung i Judeen från ca 37 f.v.t) legitimitet 

som härskare.147 Det är möjligt att det negativt påverkar Nikolaus framställning av de 

hasmoneiska härskarna som föregick Herodes.148 Detta färgar delvis av sig även på Josefus 

redogörelse.149 Från och med Josefus beskrivning av härskarna Aristobulus I (regerar ca 105–

104 f.v.t; den första hasmonéern som utnämner sig till kung enligt BJ och AJ),150 Alexander 

Jannaios (regerar ca 104–76 f.v.t), dennes hustru Alexandra (regerar ca 76–69 f.v.t) samt deras 

inbördeskrigande barn Hyrkanus II (regerar ca 67–66 f.v.t) och Aristobulus II (regerar ca 69–

67 samt 66–63 f.v.t) går det mer och mer utför för hasmonéerna utifrån Josefus beskrivningar. 

Långt ifrån allt om dessa härskare är dock återgivet negativt av Josefus.151 

Samtliga hasmoneiska härskare efter Judas Mackabaios ansåg sig enligt våra källor vara 

överstepräster.152 Josefus (i AJ) betraktade även Judas som överstepräst (AJ 12.414, 434), vilket 

säger något om Josefus prästerliga tendenser. Sedan Aristobulus I såg de hasmoneiska 

härskarna sig alltså vara både överstepräster och kungar fram till hasmoneiska rikets fall 63 

f.v.t, enligt Josefus.153 

 
145 Jfr Teets 2016: 2; se Atkinson 2016a: 51, 67, 81–82, 113. 
146 Jfr Tuval 2013: 201–203. 
147 Jfr Toher 2017: 7–18. 
148 Se Atkinson 2016a: 51; jfr Tuval 2013: 203–207; som hellenistisk-syrisk, upphöjer möjligen Nikolaus också 

särskilt det hellenistiskt influerade av dessa judiska härskare i sitt porträtt, såsom han i andra situationer har tendens 

att göra. Jfr Toher 2017: 1–18. 
149 Jfr Gruen 2016: 222–234. 
150 Atkinson 2016a: 80–99. 
151 Jfr Atkinson 2016a: 100–179; jfr Gruen 2016: 222–234. 
152 Regev 2013: 103–128. 
153 Regev 2013: 129–174. 
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Jämförelse och diskussion: AJ 13.372 och BJ 1.111b i relation till AM 5:1–6:1  

William Loader har i en nyligen publicerad artikel lagt märke till flera likheter mellan i 

synnerhet AM 6 och Josefus porträtt av de sista hasmoneiska härskarna fram till Pompejus 

intagande av Jerusalem (som räknats upp ovan).154 Loaders resultat är intressanta, men i 

praktiken utgår de nästan enbart från att AM bara skulle beröra Alexander Jannaios och inte 

Alexandra Salomes regeringstid utifrån Josefus beskrivningar. Därför vill jag istället föreslå att 

vi kan se fler likheter mellan delar av Josefus redogörelser kring Alexander, Alexandra och 

deras söner i AM 5:4–6:1, men att AM 6:2–6:9 återspeglar Herodes och hans söners regeringstid 

fram till 6 v.t (vilket vi ser närmare på senare). 

AM 5:1 talar om våldsam hämnd genom härskare, utan att jag finner det särskilt klart vad 

som åsyftas. Men om hellenistisk tid sammanfattas i 4:9,155 så kan vi förstå AM 5:1 som 

Mackabéerupproret. Alltså som en slags hämnd vilken utdelas mot Antiochos IV och dennes 

efterträdare, fram till att mackabéerna vann revolten 160 f.v.t (se BJ 1.36–53, AJ 12.265–

13.213). Därefter skulle AM 5:2–6:1 kunna beskriva hur AM:s författare uppfattade de 

hasmoneiska härskarna efter Mackabeérrevolten mer och mer negativt. Särskilt efter att 

Aristobulus I utnämnde sig till kung. Likaså kan detta enligt Gruen i stort påstås om Josefus 

redogörelser av de hasmoneiska härskarna efter revolten.156 

Något som Josefus återkommer till kring de senare hasmoneiska kungarna är att deras 

legitimitet att härska på olika sätt görs oklar i hans narrativ (Johannes Hyrkanus: AJ 13.291–

292; Aristobulus I och dennes bröder: BJ 1.70–72 och AJ 13.301–317; Alexander Jannaios: 

jämför BJ 1.85 med AJ 13.320–323, 372; möjligen antytt om Alexanders söner: AJ 14.41). 

Dessa traditioner kan i teorin ha sin grund i Nikolaus av Damaskus, men det är osäkert eftersom 

Josefus inte hänvisar till Nikolaus vid dessa tillfällen, inte ens omkring folkets påstådda 

uttalanden kring Johannes Hyrkanus illegitimitet, som Josefus annars ser mycket upp till (han 

förtydligar kanske därför att folkets uttalanden inte var sanna: AJ 13.292).157 

Josefus verkar sedan sällan konstruera fakta från ingenting,158 även om han tolkar sina källor 

kreativt och fritt. Detta gör att vi bör ställa oss frågan vad hans källa kan ha varit för dessa 

påstådda illegitimiteter. Loader tar upp Sal Ps 17:1–10ff som ett möjligt oberoende vittne om 

sådana traditioner kring Alexander Jannaios illegitimitet att härska, men det är omtvistat ifall 

 
154 Loader 2015: 28–43. 
155 Jfr Tromp 1993: 183–187. 
156 Gruen 2016: 222–234. 
157 Jfr Tuval 2013: 201–203. 
158 Se Tropper 2016: 90, 97; jfr Schwartz 2016: 36–58. 
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dessa syftar på hasmoneiska härskare eller Herodes.159 Ett annat möjligt förslag är att Josefus 

uttolkar detta ur en tradition som motsvarar AM 5:4:160 

 

AJ 13.372 

 

372 Alexander’s own people rebelled against him, 

for as a festival was being celebrated, when he 

stood upon the altar about to sacrifice, the nation 

rose up at him and pelted him with lemons, for the 

Jewish law requires that at the feast of tents each 

should have branches of the palm and lemon 

trees, as we have elsewhere reported, and they 

mocked him as one born of slaves and so 

unworthy of the honour of offering sacrifice.161 

AM 5:4 

 

4 For they will not follow the truth of God, but 

some people will defile the altar with the offerings 

they will bring to the Lord,  

 

 

 

 

(sc. people) who are not priests, but slaves born 

of slaves.162 (jfr även AM 6:2) 

 

Josefus skulle i teorin här kunna måla upp ett scenario i AJ 13.372 utifrån samma slags förakt 

som AM:s författare tycks ha mot de ”illegitima prästerna”, vilka denne menar skändar altaret 

med sina ”ovärdiga offer”. Genom att författaren i AM 5:4 skriver att flera av dessa ”illegitima 

präster” var ”födda av slavar”, kan detta samtidigt ha utgjort en potentiell källa för Josefus i 

hans detaljer kring den disputerade legitimiteten hos flertalet hasmoneiska överstepräster (och 

senare kungar) som nämnts ovan. Däribland illegitimiteten vad gäller den hasmoneiska 

översteprästen och kungen Alexander Jannaios. Om Josefus i AJ 13.372 ovan tolkar en tradition 

motsvarande AM 5:4 för detta ändamål, gör Josefus en tendensiös men relativt bokstavlig 

tolkning. Detta genom att antyda tolkningen att det var folket som kastade sina offergåvor 

bestående av citroner vilket orenade altaret, under det att Alexander skulle förvalta offer. Alltså 

inte enbart några illegitima eller ovärdiga hasmoneiska överstepräster vid altaret, såsom AM:s 

författare troligare kan ha åsyftat.163 

Ser vi därefter till Josefus narrativ om tiden efter Alexander Jannaios död, handlar Alexandra 

Salomes styre på direkten om hennes inblandning med fariséer, vilket vi nu fortsätter jämföra 

med AM 5:5–6: 

 

 
159 Jämför Loader 2015: 36–43 med Eckhardt 2009: 465–493. 
160 Se Loader 2015: 35–37; jfr Tromp 1993: 185–187, 198. 
161 Rogers översättning. 
162 Tromps översättning. 
163 Jfr Tromp 1993: 192–193. 
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BJ 1.111b (jfr BJ 1.110–119; AJ 13.405–430) 

 

111b They164 took advantage of her naivety and 

gradually became the real rulers of the state, 

banishing and recalling and loosing and binding 

as they pleased. 

 

(jfr BJ 1.113; AJ 13.410) 

 

Briefly, they enjoyed royal authority, while its 

cost and burdens fell to Alexandra.165 

AM 5:5–6 

 

5 For the scholars who will be their teachers in 

those times will favour the persons that please 

them, and accept gifts; and they will sell legal 

settlements, accepting fees. 

6 And so their city and dwelling-place will be 

filled with crimes and injustice against God, since 

those who will do them will be impious judges: 

they will continually judge according to their 

own liking.166 

 

Kring Josefus möjligt allegoriska tolkning om vad ”lärda män” (scholars) skulle kunna ha varit 

omkring sin egen tid, är ”fariséer” tämligen plausibelt (se BJ 1.110, 2.162–164, AJ 13.408, 

18.12–15).167 Josefus målar alltså i BJ 1.111b upp en hasmoneisk härskare, Alexandra, negativt 

på grund av hennes inblandning med de ”lärda män” (fariséerna) som denne beblandar sig med, 

vilket ganska bra återspeglar informationen vi kan uttyda ur AM 5:5–6. Efter passagen i BJ som 

jämförs ovan, blir Josefus sedan explicit kring vad dessa lärda fariséernas brott är under 

Alexandras tid, eftersom dessa enligt Josefus börjar konspirera och mörda sina fiender en efter 

en (jämför BJ 1.113, AJ 13.410 med AM 5:5–6). Strukturellt sammanfattar alltså Josefus det 

ungefärliga innehållet av AM 5:5–6 in i BJ 1.111b, för att kreativt utveckla sitt narrativ kring 

Alexandra med vad Josefus påstår vara de lärda fariséernas brott och kontext (BJ 110–111a, 

112–114; jfr AM 5:5–6a).168 

Utifrån en i övrigt stundtals (något ojämn) positiv tendens gentemot fariséer (se BJ 1.113–

114, 2.162–164, AJ 13.411–415, 18.4, 12–15, 23),169 är det märkvärdigt att Josefus här ändå 

kreativt bevarar kärnan av vad han skulle kunna tolka som en kritisk hållning till fariséerna i 

AM 5:5–6 eller i en motsvarande tradition, som gick ut på att det var de fariséerna som hade 

den egentliga makten, vilket förde med sig ekonomiska konsekvenser, brottslighet och 

maktmissbruk. Men sedan är en huvudpoäng i Josefus eget narrativ att visa hur Alexandra 

kunde vara en naiv regent. 

 
164 Fariséerna. 
165 Rogers översättning. 
166 Tromps översättning. 
167 Jfr VanderKam 2007: 228–233. 
168 Se Tropper 2016: 63–105. 
169 Jfr Tuval 2013: 100–101, 142–143, 205–207. 
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Efter Alexandra Salomes tid, redogör Josefus för dennes och Alexander Jannaios söner vilka 

står i inbördeskrig med varandra, eftersom de båda ansåg sig vara arvtagare till att bli kungar 

och överstepräster vilka skulle få regera det hasmoneiska Judeen.170 Båda två har periodvis 

makten (Hyrkanus II ca 67–66 f.v.t; Aristobulus II ca 69–67 samt 66–63 f.v.t). Josefus narrativ 

kring detta överensstämmer därmed kronologiskt med AM 6:1a som hävdar att ”nu träder det 

fram kungar (i plural) som påstår sig vara sig präster av den högste Guden”. 

AM 6:1b fortsätter därefter genom att nämna att dessa begår ”allvarliga brott mot det allra 

heligaste” (i templet). Detta kan teoretiskt sett likaså återspeglas i Josefus narrativ. 

Konsekvensen av kungarna och översteprästerna Hyrkanus II och Aristobulus II inbördes 

successionskonflikt blev nämligen att den romerska generalen Pompejus tog vara på 

hasmoneisk svaghet genom att inta Jerusalem.171 Efter intagandet trädde Pompejus med sina 

män in i det allra heligaste inuti templet (BJ 1.152–153; AJ 14.71–73). Josefus betonar i BJ 

1.152 att det bara var översteprästen som fick gå in där, och antyder att hela nationen nu hade 

orenats för att Pompejus och hans män hade överträtt förbudet.172 Även om narrativet i AM är 

mer explicit i anklagandet mot härskarna, behåller ändå Josefus en innehållsmässig kärna av 

samma poäng som görs av AM:s författare (jfr kapitel 2). På grund av dessa härskares inbördes 

konflikt skändades enligt Josefus det allra heligaste efter Pompejus intagande (jfr AM 6:1). 

Josefus om Herodes den stores regeringstid (ca 37 f.v.t–4 f.v.t) fram till 

romerskt styre av Judeen (6 v.t) i relation till AM 

Diskussion kring några av Josefus källor för perioden 

När det kommer till källor kring Herodes regeringstid och eftermäle har vi bland annat att tillgå 

Josefus skrifter, några fragment från Strabon och möjligen Sal Ps 17. Men även ett utdrag ur 

Nikolaus av Damaskus världshistoria, bifogad i dennes autobiografi.173 Detta är troligen den 

sista delen av Nikolaus världshistoria, eftersom han går i pension därefter (IB 6.8b). Denna del 

av Nikolaus verk sträcker sig bara till 4 f.v.t. Det vi kan se i IB 6 kan alltså sannolikt betraktas 

 
170 Se Atkinson 2016a: 146–157. 
171 Atkinson menar att Josefus i sina narrativ kring Hyrkanus II och Aristobulus II ser den inbördes konflikten 

som en produkt av fariseisk korruption (jfr tolkningen av AM 5:5–6 ovan). Se Atkinson 2016a: 148–149, 146–157; 

enligt Josefus stöttade Hyrkanus II därtill Pompejus invasion och blev vald som överstepräst dagen efter templet 

orenas (BJ 1.153; AJ 14.73; jfr AM 6:1b). 
172 Det vill säga genom att Pompejus och hans män gick in i denna del av templet (innan det renas dagen efter 

enligt BJ 1.153 — rimligen en försköning av situationen av Josefus inför hans grekisk-romerska mottagarskara). 
173 Toher 2017: 455. 
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som en av Josefus källor för perioden.174 Som sedan Mason noterar, är Josefus källor troligen 

få kring perioden redan här, men ännu färre efter Nikolaus världshistoria tar slut. Därför 

behöver Josefus vara kreativt expansiv med de källor han har eller saker han hört talas om.175 

En fråga som våra källor inte är överens om är frågan om Herodes den stores ursprung. Enligt 

Josefus, hävdar Nikolaus av Damaskus tydligt att Herodes far var en legitim jude med rötter i 

Babylonien (jämför BJ 1.123 med AJ 14.8–10). Nikolaus anklagas samtidigt av Josefus för att 

ha målat upp en missvisande och tendensiös bild av Herodes (AJ 14.9). Josefus själv kallar 

istället Herodes för idumeisk, vilket alltså inte överensstämmer med Nikolaus påstående.  

Det bör anses föga troligt att Josefus inför en grekisk-romersk publik så aggressivt går emot 

en hellenistisk källa såsom Nikolaus utan att känna sig säker på sina egna källor. Inte minst med 

tanke på kritiken Josefus fick utstå och ville undvika kring historicitet (se kapitel 2).176 En 

möjlig (men disputerad) källa till Josefus för att Herodes inte var ”sann jude” är Sal Ps 17:7.177 

Dock påstås inte i denna källa nödvändigtvis att Herodes skulle vara en ”illegitim” jude,178 men 

däremot att han inte kunde vara legitim präst eller överstepräst (av släktet Aron, ur Levi stam; 

jfr AM 6:2). 

Josefus verkar potentiellt kunna ha överdrivit tolkningen av liknande traditioner som Sal Ps 

17:7 av retoriska skäl, för att kunna kalla Herodes idumeisk,179 möjligen som en motreaktion 

mot Strabon — vilken utifrån Josefus prästerliga tendenser rimligen står för ett problematiskt 

uttalande i Geo 16.2.46 (jfr CA 1.36–37). Oavsett om Strabon egentligen kan ha syftat på 

Hyrkanus II,180 skriver Strabon att Herodes (samt en ättling till Herodes) – någon utanför Arons 

släkte – kan ha fått överta översteprästerskapet. En utsaga som har få spår i Josefus skrifter.181 

Vi vet till sist ganska lite om Josefus källor för Arkelaus regeringstid (4 f.v.t–6 v.t).182 Detta 

förutom det lilla som nämns av Nikolaus av Damaskus i slutet på hans världshistoria, vilket 

finns bevarat i IB 6. Arkelaus tycks ha varit Nikolaus preferens som efterträdare till Herodes.183 

Men denna preferens delas inte av andra bland folket som föredrar någon annan på tronen (jfr 

IB 6.9–10), vilket kan tala för att Arkelaus inte var omtyckt av alla. Josefus tycks spinna vidare 

 
174 Toher 2003: 421–447; jfr Tropper 2016: 76–81. 
175 Mason 2016a: 23–25. 
176 Jfr Eckhardt 2008: 365–373. 
177 Se Eckhardt 2009: 485–489. 
178 Beroende på hur vi tolkar ἀλλότριον γένους ἡμῶν i Sal Ps 17:7. Se Eckhardt 2009: 475–485. 
179 Jfr Teets 2012: 16–21, 66–67. 
180 Oklarheter kring Strabons redogörelse diskuteras i exempelvis Pothecary 2017: 201–203. 
181 Jfr dock senare AJ 20.224–251, 247–249, där Josefus verkar tolka det som att Herodes fick välja 

överstepräster snarare än att Herodes blev en själv — vilket trots allt gör att Josefus tycks betrakta prästerskapet 

som ganska illegitimt kring Herodes tid. 
182 Jfr Mason 2016a: 23–25. 
183 Jfr Toher 2011: 210–226. 
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på det sistnämnda ganska mycket i sitt eget narrativ, antingen kreativt eller med hjälp av fler 

källor än det vi har bevarat från Nikolaus. 

Herodes kungatid enligt Josefus i relation till AM 6:2–6 

Trots Loaders teori om att AM 6:2–9 återspeglar tiden runt Alexander Jannaios och Alexandra 

istället för tiden kring Herodes, anser jag att bevisen inte är tillräckliga för att utmana denna i 

stort sett rådande konsensus. Konsensus hävdar att AM 6:2–9 beskriver Herodes den stores tid 

som romersk lydkung över Judeen fram till händelser kring Herodes död som involverar hans 

söner.184 I diskussion med bland annat Loader, börjar jag nedan jämföra Josefus narrativ om 

Herodes och AM 6:2–6. 

AM 6:2 kan mycket väl beskriva Herodes såsom Josefus beskriver honom, genom att 

beskriva en hänsynslös kung som kommer till makten. Han är heller inte av prästerlig börd (av 

släktet Levi), vilket passar väl in i Josefus bild av Herodes (se källdiskussionen ovan). AM 6:2–

6 i sin helhet kan läsas som att denna hänsynslösa kung av en ny ätt agerar på olika grymma 

sätt mot bland annat medlemmar av den tidigare regerande ätten,185 vilket återspeglar hur 

Herodes enligt Josefus behövde hävda sin auktoritet gentemot hasmoneiska 

familjemedlemmar.186 

AM 6:3 nämner exempelvis att den hänsynslöse kungen dödar viktiga personer från detta 

släkte och begraver dem på okända platser. AM 6:4 beskriver sedan hur denna kung inte gjorde 

skillnad mellan gamla eller unga, utan saknade nåd. 

Detta överensstämmer exempelvis med när Herodes styre påbörjas genom att han slår ned 

och dödar ansedda revoltörer ledda av hasmoneiska Antigonus II (ca 37 f.v.t;187 BJ 1.236–358, 

358; AJ 14.297–15.10, 15.6; jfr AM 6:3). Josefus nämner även att Herodes begår ”hemliga 

mord” mot de som han misstänker vara revoltörer (jämför AJ 15.366 med AM 6:3b).188 Herodes 

gjorde under sin karriär i praktiken heller inte någon större skillnad på vilka hasmonéer han 

dödade, då han hade ihjäl bland annat Hyrkanus II, en av Herodes fruar Mariamne I och senare 

deras två gemensamma söner.189 Herodes beskrivs sålunda ofta som hänsynslös och grym av 

Josefus (jfr AM 6:2–5). 

 
184 Loader 2015: 28–33. 
185 Jfr Tromp 1993: 199–202. 
186 Jfr Kasher 2008: 18–33, 51–56, 72–125, 155–180, 281–304, 340–352, 410. 
187 Marshak 2015: 115; Rocca 2008: 158. 
188 Jfr Tromp 1993: 201; jfr Loader 2015: 32. 
189 Se Marshak 2015: 75–91, 110–136; jfr Rocca 2008: 75–83; jfr Kasher 2008: 18–33, 51–56, 72–125, 155–

180, 281–304, 340–352, 410.  
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En tydlig likhet mellan Josefus och AM (6:6) är sedan att båda beskriver att Herodes regerade 

i 34 år. Josefus behöver dock bemöda sig med att förklara vad han menar med 34 år, eftersom 

han samtidigt skriver att Herodes var kung i 37 år (BJ 1.665; AJ 17.191): 

 

665a So Herod died just five days after killing his son, after reigning for thirty-four years since 

he had Antigonus killed and took over his kingdom, but thirty-seven years since he was made 

king by the Romans.190 

 

Loader hävdar att det handlar om att Josefus såg det som att Herodes styre i praktiken inte 

började förrän han intagit Jerusalem efter att ha dödat Antigonus.191 Det är givetivs varken 

orimligt eller omöjligt. En ytterligare möjlighet till att Josefus skriver 34 år, anser jag också 

kunna vara att markera sambandet mellan någon annan källa och vad han själv skriver, vilket 

utifrån analysen i kapitel 2 inte tycks vara helt oviktigt för Josefus. Dessutom skriver Josefus 

mer negativt om Herodes än sin etablerade hellenistiska källa Nikolaus och behöver rimligen 

kunna backa upp det för att bibehålla trovärdighet som historieförfattare. Av de källor vi har 

bevarade är AM den enda som med tydlighet matchar Josefus tendens att beskriva Herodes 

negativt och dessutom talar om en regeringstid på 34 år. Vad jag vet saknas nämnandet av 

Herodes regeringstid som 34 år i andra bevarade källor före Josefus, förutom anspelningen i 

AM 6:6.192 

Nu är inte antik tidräkning alltid alltför specifik, men om Herodes dödade Antigonus II ca 

37193 f.v.t och dog 4 f.v.t handlar det snarare om 33 år — inte 34 år. Alltså ytterligare något 

som kan tala för att Josefus inte skrev 34 år ur tomma luften, utan baserade det medvetet på en 

källa som AM 6:6 skulle kunna motsvara. 

Herodes är sedan verkligen inte av något prästerligt släkte enligt Josefus (jfr AM 6:2), som 

menar att hans far Antipater var idumeisk (BJ 1.123; AJ 14.8–10), och att hans mor antingen 

var arabisk eller från Cypern (jämför BJ 1.181, 417 och AJ 14.121, 184 med Sal Ps 17:7).194 

Denna sistnämnda detalj är något märklig eftersom Josefus blandar ihop ifall Herodes mor hette 

Cypros och var arab (BJ 1.181, 417), eller härstammade från (hellenistiska) ön ”Cypros” och 

även hette Cypros (AJ 14.121, 184). I AJ tar Josefus dock bort notisen om att Herodes mor var 

från Arabien och adderar istället att Herodes far hade affärskopplingar i Arabien (AJ 14.121). 

 
190 Rogers översättning. BJ 1.665a. 
191 Loader 2015: 32. 
192 Tromp 1993: 201–202. 
193 Marshak 2015: 115; Rocca 2008: 158. 
194 Se Lewin 2005: 13–14. 
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Detta kan ha varit ett ärligt misstag i förvirring. I båda fallen är dock resultatet detsamma: enligt 

Josefus synsätt, så hade Herodes inte en droppe ”äkta” judiskt blod i sig.195 

Förvirringen kring namnen och de diskrepansen mellan BJ och AJ väcker misstankar om att 

Josefus medvetet vill väcka misstro mot Herodes judiska rötter. Josefus visar denna tendens 

ännu tydligare genom sitt (inte fullt orimliga)196 misskrediterande av Nikolaus av Damaskus, 

som menar att Herodes var av ”legitim” judisk börd (AJ 14.9). Oavsett, så hade Josefus rimligen 

inte misskrediterat Nikolaus utan en källa som han hade kunnat belägga. 

Om Josefus teoretiskt sett skulle identifiera Herodes som den hänsynslöse kungen utifrån en 

källa som AM 6:2–6, skulle 6:2 vara en av få möjliga kända källor som Josefus kunnat överdriva 

för att väcka misstro mot Herodes ”legitima” judiska härkomst (jfr Sal Ps 17:1–10, 7).197 Även 

AM 6:2–6 i sin helhet kan hypotetiskt sett vara en källa för Josefus att kreativt utveckla sin 

negativa tendens mot Herodes. Detta är en tendens som vi tycks återfinna ganska sparsamt i 

andra bevarade eller omnämnda källor skrivna före Josefus. 

Vi fortsätter att undersöka AM 6:7–9 beskrivning i relation till Josefus efter nästa avsnitt. 

Händelser kring Herodes död i relation till Taxo och hans söners antydda 

martyrium i AM 9:1–7, 10:2–3 och 10:8–10  

I BJ 1.648–655 skriver Josefus om en sofist som han kallar för Judas, Zipporis son, vilken 

framträder strax innan Herodes död tillsammans med en annan sofist som heter Matthias, 

Margalus son. Dessa samlar unga män till sig och orsakar uppvigling mot Herodes, genom att 

vilja hugga ned en gyllene örn som Herodes fäst upp på Jerusalems tempel. De beskrivs att göra 

detta med grund i Tora och att de inte var rädda för döden, eftersom evigt liv och större lycka 

väntade dem ifall de skulle dö martyrdöden för Torans skull. De lyckas med bedriften att hugga 

ned örnen, men tillfångatas och avrättas av Herodes tillsammans med de unga män som 

uppviglat tillsammans med dem. Således blir de martyrer för Tora enligt Josefus narrativ.198 

Det finns tematiska och strukturella likheter mellan Josefus berättelse och berättelsen om 

leviten Taxo och dennes sju söner samt vissa delar av den efterföljande apokalypsen i AM 9–

10. Bland annat genom att likaså Taxo och dennes sju söner antyds bli martyrer för Tora efter 

att de tycks ha inträtt en grotta och att Taxo enligt Tromp tycks uppstiga till himlen efter sin 

 
195 Jfr Eckhardt 2011: 91–115. 
196 Herodes hade skäl att vilja legitimera sitt regentskap gentemot den kungafamilj han ersatte och uppvisar 

ohälsosamt paranoida tendenser i sitt hävdande. Se Schwartz 2007: 45–53, 48. Jfr Kasher 2008: 18–33, 51–56, 

72–125, 155–180, 281–304, 340–352, 410; jfr Toher 2017: 1–63. 
197 Jfr Eckhardt 2008: 362–365. 
198 Jfr Tromp 1993: 201, 236. 
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död.199 Taxo påstår även i AM 9:7 att hans och sönernas blod ska vedergällas av Gud. Detta kan 

liknas vid hur Herodes i Josefus narrativ insjuknar till apokalyptiska proportioner innan sin död 

som en direkt följd av att han dödar Judas, Matthias och deras anhängare (BJ 1.656–658; AJ 

17.168–179). 

Berättelsen om Taxo har även vissa tematiska likheter till andra judiska martyrtraditioner 

såsom om modern och hennes sju söner som blir martyrer kring Mackabéerupproret enligt 2 

Mack 7.200 Den berättelsen är dock mycket annorlunda från Josefus berättelse om Judas och 

Mathias i både sitt flöde och i sin karaktär. Däremot skulle AM 9 delvis kunna ha hämtat 

inspiration av både berättelsen om modern och sönerna i 2 Mack 7, i relation till 1 Mack 2 som 

handlar om prästen Mattathias (Mackabaios) och dennes söners inträde in i Mackabéerupproret 

runt 167 f.v.t, vilket kronologiskt sker efter Antiochos förföljelser (jämför 1 Mack 1:41–64f 

med AM 8–9).201 I 1 Mack 2 nämns bland annat israeliter som gömmer sig i grottor under 

sabbaten för att undvika att bryta budet om fred på sabbaten, men massakeras av Antiochos 

män (jfr AM 9:6–7). Denna specifika situation kring Mackabéerupporet återberättas av Josefus 

utifrån 1 Mack 2 i AJ 12.268–278 (men inte i BJ). Dock är inte Mattathias eller hans söner med 

i situationen vid grottan (till skillnad från Taxo och dennes söner i AM 9:6–7). Mattathias dör 

under andra omständigheter ca 166 f.v.t (1 Mack 2:49–70). 

Låt oss nu jämföra vad Josefus skriver i BJ om Judas, Matthias och deras unga efterföljare 

med traditionen om Taxo och dennes söner i AM 9:1–7: 

 

BJ 1.648–650 (jfr BJ 1.651–655; jfr AJ 17.149–

167) 

 

648 On top of his other troubles, 

now there was also a popular rebellion. 

There were two men of learning in the city, 

deemed the most skilled in their ancestral laws 

and much admired by the whole nation on that 

account; one of them was Judas, son of 

Sepphoris, and the other Matthias, son of 

Margalus. 649 So many young men gathered to 

these two when they expounded the laws that 

AM 9:1–7 

 

 

1 Then, 

on that day, 

there will be a man from the tribe of Levi, whose 

name will be Taxo, 

 

 

 

who, having seven sons, will speak to them, 

saying: 

 
199 Tromp 1993: 223–237. 
200 Tromp 1993: 224. 
201 Jfr Tromp 1993: 224–227. 
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every day there assembled a kind of an army of 

growing adolescents. 

When these men heard that the king was wasting 

away with sadness and illness, 

they proposed to their friends that now was the 

time 

 

to defend the cause of God and to pull down what 

had been set up contrary to their ancestral laws. 

 650 It was unlawful to have in the temple any such 

thing as icons, or busts, or the image of any 

animal whatever. 

The king had put up a golden eagle over the great 

gate of the temple, 

 

 

 

 

which these learned men wanted cut down,  

saying that 

 

even if this was dangerous, 

it was a glorious thing to die for their ancestral 

laws, the soul was immortal and eternal 

happiness awaited anyone who died on that 

account (jfr AM 10:10b), while the ignoble who 

had not the wisdom to properly love their souls, 

preferred death by disease 

rather than from an act of heroism. 

(jfr BJ 1.656–658; AJ 17.168–179) 

 

 

2 ‘See, my sons, behold, 

 

a second, cruel and unclean retribution is made 

against the people, and a punishment without 

mercy, and it surpasses the first one.  

3 For what nation, or what land, or what people 

rebellious against the Lord, having committed 

many crimes, has suffered woes as great as have 

come over us? 

 

(jfr AM 10:8) 

 

4 Now then, my sons, hear me! 

See, then, and know that neither our parents, nor 

their ancestors have tempted God by 

transgressing his commandments. 5 Surely you 

know that here lies our strength. 

And this we shall do: 

6 Let us fast for three days, and on the fourth day 

let us enter into the cave which is in the field, and 

let us die rather than transgress the 

commandments of the Lord of lords, the God of 

our fathers. 

 

 

 

7 For as we shall do this and die, our blood will 

be avenged before the Lord.’ 

 

Josefus berättelse om Judas och Mathias 4 f.v.t i BJ tycks ha ett någorlunda snarlikt (kreativt 

omskrivet) flöde till berättelsen om Taxo och sönerna i AM utifrån jämförelsen ovan.202 Om 

Josefus kreativt formar berättelsen om Judas och Matthias utifrån en tradition såsom om Taxo 

i AM snarare än kreativt från andra judiska martyrberättelser, är det inte en bokstavlig 

 
202 Jfr Tropper 2016: 53–83. 
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återberättelse. Inte minst eftersom Josefus i så fall återberättar en berättelse i tredje person som 

ursprungligen var i första person. Om så är fallet, lägger Josefus även betoningen mer på 

grekiska dygder och hjältemodet i Taxo och sönernas agerande, vilket överensstämmer med 

Josefus stundtals helleniserande författartendenser (se kapitel 2). Josefus nämner dock inte 

uttryckligen någon grotta eller gömställe203 i sitt narrativ. Däremot kan σπήλαιον (som 

motsvarar latinets spelunca i AM 9:6)204 även betyda grav,205 vilket både Judas och Mathias 

enligt Josefus narrativ samt Taxo i AM:s narrativ tycks vilja riskera att hamna i för Torans skull. 

Element som att Judas och Matthias förväntar sig uppstiga till himlen efter att de enligt Josefus 

kommer att bli martyrer för Tora, hämtar Josefus teoretiskt sett från en källa som motsvarar AM 

10:8–10 (jfr AM 10:2–3)206, vars berättelse innehåller en snarlik kärna.207 Detta blir kanske 

tydligast i relation till exempelvis BJ 1.653: 

 

BJ 1.653 

 

653 When he asked them, firstly, if they had dared 

to cut down the golden eagle, they confessed they 

had done it, and when he asked them by whose 

orders they had done so, they replied that it was 

at the command of their ancestral law and when 

he further asked them how they could be so joyful 

when they were about to die, 

 

 

they said that they would enjoy greater happiness 

after their death.208 

AM 10:8–10 

 

8 Then you will be happy, Israel, and you will 

mount on the neck and the wings of an eagle, and 

they will be filled, 

 

(jfr AM 9:4–7) 

9 and God will exalt you, and make you live in the 

heaven of the stars, the place of his habitation. 10 

And you will look down from above, and you will 

see your enemies on the earth, and you will 

recognize them. And you will rejoice, and you 

will thank and praise your Creator. 

 

Vissa likheter mellan AM och Josefus berättelse om Judas och Matthias som hugger ned den 

gyllene örnen från templet kan alltså även här noteras. Josefus berättelse ovan från BJ skulle i 

 
203 Latinets spelunca kan betyda både grotta eller gömställe, utifrån exempelvis Jer 7:11 i Vulgata (jfr grekiska 

σπήλαιον). 
204 Schrevel 1608-1664. 
205 Se Danker & Bauer 2000: 938. Vi skulle alltså kunna översätta intremus in spelunca quae in agro est i AM 

9:6 med: ”låt oss gå in i graven som är i jorden” (och låt oss dö istället för att överträda… etc.), eftersom AM 

troligen har en grekisk förlaga (se tidigare forskning). Möjligen är det en mer rimlig översättning av AM 9:6, 

eftersom varken grottor eller gömställen är särskilt naturligt förknippade med att finnas ute på fält (jfr exempelvis 

Tromps översättning). 
206 Jfr Tromp 1993: 229–231. 
207 Jfr Tromp 1993: 223–237. 
208 Rogers översättning. 
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teorin kunna vara en kreativ tolkning eller harmonisering av en tradition som motsvarar AM 

9:1–7 och 10:8–10 (jfr 10:2–3)209, om att Taxo och hans söner förväntade sig att uppstå till Gud 

efter sin död och därmed uppleva större lycka genom sitt martyrskap för Tora.210  

Josefus narrativa flöde i BJ 1.648–50, 53 tycks därmed kreativt följa AM 9:1–7 och 10:8–10 

närmare än exempelvis 1 Mack 2 eller 2 Mack 7.211 1 Mack 2 har exempelvis varken några 

tydliga referenser till att Mattathias eller hans söner förväntade sig att uppstå eller till någon 

örn, till skillnad från AM 9:1–7 i relation till 10:8–10. 

Däremot har Josefus motsvarande berättelse om Judas och Mathias i AJ 17.149–167 färre 

likheter med narrativet i AM 9:1–7 och 10:8–10 än i BJ, bland annat eftersom hans referenser 

till att Judas och Mathias förväntade sig att uppstå är borttagna i AJ 17.149–167. Detta skulle 

hypotetiskt kunna tyda på att Josefus ändrat sin tolkning av AM 9:1–7 och 10:8–10 eller 

motsvarande tradition från det att han skrev BJ till att han skrev AJ. 

Tiden efter Herodes död enligt Josefus i relation till AM 6:7–9 

När det kommer till vittnesmålet som AM 6:2–9 gör om ”den hänsynslöse kungen”, råder stor 

konsensus om att många likheter finns mellan passagen och det som Josefus skriver kring 

Herodes (jfr 6:2–7) samt tiden efter Herodes död (jfr 6:8–9).212 En svaghet som Loader tar upp 

med argumenten för denna konsensus är att ”den mäktige kungen från väst” kommer in i den 

nu döde kungens (Herodes) söners territorium med sina kohorter i AM 6:8, medan Varus under 

en stor revolt 4 f.v.t i Judeen (det så kallade Varuskriget)213 beskrivs av Josefus att komma från 

Syrien (nordost).214 En annan svaghet som Loader tar upp, handlar om att det står söner i AM 

6:7, och inte bara en son (Arkelaus) som regerar kortare tid än den ”hänsynslöse kungen” 

(Herodes) — såsom Loader menar att Josefus beskriver det.215 En del av Loaders argument 

kommer jag nedan att bemöta. 

Kring problematiken som Loader tar upp om ”den mäktiga kungen från väst” i AM 6:7–9, 

kan ”den mäktiga kungen från väst” helt enkelt syfta på kejsaren och Rom, nordväst över havet 

från Palestina. Alltså inte Varus, bokstavligen. En kejsare behöver rimligen inte alltid vara på 

plats för att räkna sin armés seger som sin egen.216 

 
209 Jfr Tromp 1993: 229–231. 
210 Jfr Tromp 1993: 229–232, 235–237. 
211 Jfr Tropper 2016: 53–83. 
212 Tromp 1993: 30–31; Loader 2015: 28–32. 
213 Meyers & Meyers 1997: 530. 
214 Loader 2015: 32–34. 
215 Loader 2015: 32–34. 
216 Tromp 1993: 204–205. 
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Som Tromp konkluderar, anser jag det likaså rimligast att AM 6:7–9 återspeglar det som 

Josefus beskriver om det så kallade Varuskriget som bryter ut efter Herodes död 4 f.v.t.217 Detta 

krig är något som vi tar upp i samband med det andra viktiga motargumentet som Loader tar 

upp — det som handlar om att AM 6:7 beskriver söner som fick härska kortare perioder efter 

Herodes, och inte son.218 En tid efter Herodes död delades nämligen hans stora rike upp av 

kejsaren mellan tre av Herodes söner: Arkelaus, Antipas och Filippos (BJ 2.93–97; AJ 17.317), 

varav bara Arkelaus regerade en relativt kort tid av dessa (ca 4 f.v.t–6 v.t).219 

Tromp menar dock att det är otydligt om AM:s författare hade andra platser än Jerusalem 

(alltså centrum för Herodes rike Judeen) i åtanke.220 Vi kan med detta i åtanke eliminera 

problematiken som Loader tar upp genom att här inte ta hänsyn till Antipas och Filippos relativt 

långa tetrarkskap över utanförliggande provinser i vilka de regerade efter kejsarens uppdelning 

av Herodes rike. 

Låt oss nu se till vad som sker i Herodes ouppdelade rike Judeen inom successionsfrågan 

strax efter Herodes dör och innan rikets uppdelande enligt Josefus. Vi kan först notera hur 

mycket eller lite Josefus använder Nikolaus av Damaskus som källa för dessa händelser. Josefus 

följer inte IB (Nikolaus) särskilt bokstavligt, utan verkar kreativt expandera IB 6 ganska fritt för 

perioden kring Herodes död och en tid därefter (jämför IB 6.2–11 med BJ 2.1–110 och AJ 

17.200–338).221 Läser vi sedan uppmärksamt Josefus narrativ, kan vi se att Josefus faktiskt 

påstår att två av Herodes söner på sätt och viss regerade över Herodes ouppdelade rike innan 

Varuskriget 4 f.v.t under en kortare tid, vilket alltså bäst motsvarar det som står i AM 6:6–7. 

Efter att Josefus kreativt verkar tolka IB 6.8–10 från ”3000 judar som faller i striden mot 

grekerna” till ”3000 som faller i en uppvigling mot Herodes son Arkelaus” (BJ 2.13; AJ 

17.218)222, så nämner Josefus en liten men viktig detalj, nämligen att en yngre bror till Arkelaus 

(Herodes son Filippos) temporärt får regera över Judeen medan Arkelaus åker till Rom för att 

få sitt styre bekräftat av kejsaren (jämför BJ 2.14–15 med AJ 17.219–220; jfr IB 6.8–11):223 

 

 
217 Tromp 1993: 204–205. 
218 Loader 2015: 33–34. 
219 Se Mason 2008: 14–15, 56. 
220 Tromp 1993: 203. 
221 Se Tropper 2016: 63–105. 
222 Möjligen grundar sig Josefus tolkning i att Arkelaus antyds att anklagas för de 3000 judarnas fall även i IB 

6:9, och har – vad Josefus troligen kan tänka sig – en modern helleniserad (”grekisk”) armé till sitt förfogande. Se 

Rocca 2008: 133–196. 
223 Se Mason 2008: 14–15. 
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219 Archelaus went down to the sea with his mother, accompanied by Nicolaus and Ptolemy 

and many other friends, leaving his brother Philip in charge of both his household and the 

government.224 

 

Denna subtila detalj om Herodes son Filippos står inte uttryckligen i IB, även om vissa möjliga 

frön till detta kan ha uttolkats av Josefus från IB 6.8–11 (som talar om flera söner till Herodes 

än Arkelaus). Det går som sagt inte att påstå att Filippos regering varade särskilt kort tid överlag, 

eftersom han enligt Josefus blev utnämnd 4 f.v.t som tetrark över de nordöstra delarna av 

Herodes tidigare rike (Trakonitis och Itureen) fram till ca 34 v.t. Men om vi ser till Herodes 

ouppdelade rike (där Arkelaus tog över styret efter Herodes död), blir Filippos där bara 

ställföreträdande regent en begränsad tid innan Varuskriget som Josefus beskriver därefter (jfr 

BJ 2.1–83 och AJ 17.200–303). Detta överensstämmer med händelseutvecklingen i AM 6:7–9, 

eftersom Herodes söner Arkelaus och Filippos enligt Josefus då fått regera över Herodes rike 

en kort tid innan Varuskriget (jfr AM 6:7–9). 

Det är sedan osannolikt att Josefus formar sitt enorma narrativ om Varuskriget bara genom 

IB 6.8–11, eftersom Josefus skriver mycket mer och annorlunda än Nikolaus.225 Varuskriget (4 

f.v.t) finns inte tydligt belagd någonstans förutom i Josefus skrifter,226 vad jag känner till. Även 

arkeologiska belägg finns för att Josefus överdriver sin rapportering om Varuskriget.227 Att 

Josefus skriver att Herodes son Filip tog över styret av Judeen en kort tid medan Arkelaus var 

i Rom, visar dock hur Josefus kan ha uttolkat en källa såsom AM 6:7 som att den skulle handla 

om tiden strax efter Herodes död (vilken han annars verkar ha haft källbrist för). AM 6:8–9 

innehåller sedan tillräckligt många detaljer för Josefus för att han kreativt ska kunna forma eller 

amplifiera ett stort och ”fängslande” narrativ om den stora revolt som han hävdar sker under 

det att Arkelaus är i Rom. 

Då har minst två av Herodes söner i praktiken regerat över Judeen kortare perioder än 

Herodes (jfr AM 6:6–7) innan romerska kohorter (som står under en ”mäktig kung” — kejsaren, 

ledda av Varus) kommer in i Judeen och slår ned upproret (jämför BJ 2.66–74, 111–113 och 

AJ 17.286–294 med AM 6:8), tar fångar (bland annat från Herodes familj, vilka senare avrättas: 

jämför BJ 2.75–78 och AJ 17.295–298 med AM 6:9a) och korsfäster 2000 av rebellerna (vars 

antal ej specificeras i AM: jämför BJ 2.75 och AJ 17.295 med AM 6:9b). Portikerna till templet 

bränns också vid ett tidigare skede ned (jämför BJ 2.49–51 och AJ 17.269–273 med AM 6:9a). 

 
224 AJ 17.219. Rogers översättning. 
225 Jfr Tromp 1993: 204–205. 
226 Jfr Meyers 1994: 321–338; jfr Mason 2008: 17. 
227 Meyers & Meyers 1997: 530. 
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Vad jag vet finns det inga andra bevarade källor än AM som kan matchas med det som 

Josefus beskriver beträffande denna händelse i sådan omfattning. Det är därför hypotetiskt sett 

ganska rimligt att Josefus i sin egen skrivning använder en källa som motsvarar AM 6:7–9 här 

och bearbetar innehållet kreativt i relation till IB 6.8–11.228 

Arkelaus regeringstid fram till dennes landsförvisning vid romersk tids 

inträde 6 v.t enligt Josefus, i relation till AM 10:1–6 

Det finns flera likheter mellan Josefus narrativ om Arkelaus regeringstid och (bland annat) AM 

6:2–8:5, men de har relativt generell karaktär och kan delvis kanske förklaras genom att Josefus 

kreativt utvecklar logiken bakom en tanke såsom ”sådan fader, sådan son”. Tanken om 

Arkelaus grymhet kan även delvis ha en grund i påståenden enligt IB 6.9–10 från Arkelaus 

familj, vilka enligt Nikolaus är kritiska och anklagande mot honom, likaså från både greker och 

judar vilka inte vill ha honom som regent (jämför IB 6.9–10 med BJ 2.80–92, 96 AJ 17.299–

310, 319). Josefus beskriver således Arkelaus regenttid som grym och prövande. Josefus 

beskriver också dessförinnan att det fanns en rädsla att Arkelaus skulle komma att utgöra en 

fortsättning på sin fars tyranni (jämför BJ 2.1–13, 82–92, 111–116 och AJ 17.200–218, 302–

314, 330–355 med AM 6:2–6).229 

Nästan enbart i AJ antyder Josefus också att prästerskapet kring Arkelaus tid är relativt 

dysfunktionellt (jämför BJ 2.8 och AJ 17.78, 164–167, 206–209, 339–349, 18.3, 26, 34–35, 

20.247–251 med AM 7:3–10 — jfr avsnittet om tiden kring Antiochos IV ovan).  

Utifrån denna bakgrund om Arkelaus, kan vi möjligen se en potentiell matchning mellan 

Josefus narrativ och AM som inte tycks finnas belagd i någon annan bevarad källa. Det handlar 

om när Josefus beskriver att Arkelaus slutligen avsätts och landsförvisas av romarna 6 v.t i BJ 

2.111–116 och AJ 17.342–355. Denna händelse kan liknas med AM 10:1a som beskriver att 

”Satan når sitt slut, och förs bort tillsammans med sorgen” (AM 10:1): 

 

1 And then his kingdom will appear in his entire creation. And then the devil will come to an 

end, and sadness will be carried away together with him.230 

 

 
228 Jfr Eckhardt 2008: 365–373. 
229 Jfr Atkinson 2006: 453–476; jfr Eckhardt 2008: 360–373. 
230 Tromps översättning. AM 10:1. 
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Det är fullt möjligt att AM:s författare kan ha åsyftat ett övernaturligt skeende med denna 

apokalyptiska vers.231 Däremot bedömer jag att tolkningen att det jordiskt återspeglar slutet på 

en elak regent inte är omöjlig, vilket Josefus ger en god tematisk motsvarighet till i sitt narrativ 

genom Arkelaus avsättning och landsförvisning ca 6 v.t.232 Arkelaus landsförvisning markerar 

därefter början av romerskt styre utav Judeen i Josefus narrativ.  

Av det som kommer efter AM 10:1 går det enligt Tromp att förstå karaktären i 10:2–3 som 

antingen en slags himmelskt uppstigen Taxo eller en ängel som hämnas Taxos döda söner.233 

Därefter stöter vi bland annat på apokalyptiskt språk i AM 10:4–7. Här finner vi bildspråk om 

extrem jordbävning, omkullkastade fysiska lagar, blodig måne, oordning bland stjärnorna och 

att havet faller in i avgrunden. Eftersom Josefus såg sig som en ny slags Jeremia som skulle 

förutsäga andra templets fall,234 hade det möjligen också varit naturligt för Josefus att tolka 

sådant apokalyptiskt språk som ett varnande orakel om judiska kriget och andra templets fall 

utifrån hur han tolkar Daniel (se kapitel 2). 

Det är därför intressant att notera vad som kronologiskt följer efter Arkelaus landsförvisning 

(som teoretiskt motsvarar AM 10:1b) i Josefus narrativ. Här berättar Josefus om Judas från 

Galileen (och Sadok i AJ) och hans påbörjade rörelse (”fjärde filosofin” enligt AJ). James 

McLaren menar att Josefus konstruerar denna rörelse i sina narrativ som en slags syndabock 

för judiska kriget (jämför BJ 2.117–118, 433–456, 7.262–418 och AJ 18.1–10, 23–25, 102 med 

AM 10:1f),235 alltså som en rörelse vilken lägger grunden för första århundradets upproriskhet 

bland judarna. På så sätt kan vi hypotetiskt förstå Judas från Galileen och dennes rörelse i 

Josefus narrativ som en potentiell motsvarighet till AM 10:2–3. Verserna bryggar föregående 

händelser till ”apokalypsen” (AM 10:4–6). En sådan brygga motsvaras möjligen i Josefus 

narrativ av ”syndabockarna” Judas från Galileen, Sadok och den fjärde filosofin, som uppstår 

6 v.t i samband med Arkelaus landsförvisning och början på romerskt styre i Judeen. Detta som 

delar av en påbörjad rörelse vilken enligt Josefus tycks sätta den upproriska grunden för det 

framtida judiska kriget år 66 och det andra templets fall år 70. 

 

 
231 Tromp 1993: 228–229. 
232 Utifrån tidigare observationer har den andra möjliga elake regenten kring denna tidsperiod Herodes död 

långt fler specifika likheter mellan Josefus narrativ och AM 6:6–9, vilket vi berört i avsnittet innan (se föregående 

sidor). 
233 Tromp 2003: 229–235. 
234 Jfr Tuval 2013: 96; jfr Bilde 1998: 46–48. 
235 McLaren 2004: 90–108. 
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Slutsats 

Efter att ha jämfört delar av Josefus skrifter med AM 5–10 har vi kunnat observera ett antal 

unika matchningar mellan Josefus och AM, om vi tar i hänsyn att Josefus både tolkat och 

kreativt omskrivit sina källor. Vi har även kunnat observera generella matchningar, som kan 

förklaras genom Josefus användning av antingen AM eller andra källor än AM. Alla 

matchningar baseras på att Josefus skulle återge Mose framtidsprofetia i AM som redan 

inträffad historia. Kombinerar vi de unika och generella matchningarna mellan Josefus och AM 

5–10, har jämförelserna i kapitlet kunnat indikera denna kronologi för AM 5–10, utifrån Josefus 

berättande: 

 

Återspeglade händelser av AM 5–10 i Josefus skrifter utifrån kapitlets jämförelser 

(enligt Josefus kronologi) 

AM 7:3–10. Konflikten mellan tobiader och oniader (tidigt 200-tal f.v.t). 

AM 8:1–5. Antiochos IV:s förföljelser (ca 167–164 f.v.t). 

AM 5:1. Mackabéerupproret mot Antiochos IV och seleukiderna (ca 167–160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

f.v.t). 

AM 5:2–3. De hasmoneiska härskarna från och med att Aristobulus I utnämner sig till kung 

(ca 105 f.v.t). 

AM 5:4. Alexander Jannaios regeringstid (ca 104–76 f.v.t). 

AM 5:5–6. Alexandra Salomes regeringstid (ca 76–69 f.v.t). 

AM 6:1. Hyrkanus II och Aristobulus II växlande regeringstider (ca 69–63 f.v.t), samt 

Pompejus intagande av Jerusalem och skändande inträde in i det allra heligaste (ca 63 f.v.t). 

AM 6:2–5. Herodes den stores regeringstid (ca 37–4 f.v.t). 

AM 9:1–9:7 (jfr 10:2–3), 10:8–10. Judas, son till Zippori och Mattias, son till Margalus 

hugger med deras följare ned den gyllene örnen från tempelingången och blir martyrer för 

Tora (ca 4 f.v.t). 

AM 6:6–6:7. Herodes dör (ca 4 f.v.t). 

AM 6:7. Arkelaus och dennes (ställföreträdande) bror Filippos korta styren över Herodes 

ouppdelade Judeen (ca 4 f.v.t). 

AM 6:8–9. Varuskriget (ca 4 f.v.t). 

AM 10:1. Arkelaus avsätts och bannlyses av Rom (ca 6 v.t), och direkt romerskt styre över 

provinsen Judeen påbörjas. 
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AM 10:2–6. Judas från Galileens (och enligt AJ Sadoks) uppvigling mot Rom 6 v.t, vilket 

lägger grunder av upproriskhet för det senare judiska kriget (ca 66–73 v.t) och templets fall 

(70 v.t). 



 

Kapitel 4: konklusion 

Vad kan en jämförelse mellan delar av Josefus narrativ och AM säga om 

relationen mellan skrifterna, utifrån Josefus författartendenser? 

Det är mycket svårt att säga att jämförelserna mellan översatta skrifter vi gjort i denna uppsats 

skulle kunna bevisa något om relationen mellan Josefus skrifter och AM utifrån Josefus 

författartendenser. Däremot kan vi möjligen se vad dessa jämförelser pekar mot och inte pekar 

mot. 

Länge har tydliga likheter mellan AM och Josefus observerats i relation till ganska 

ordagranna likheter när det kommer till kung Herodes och tiden däromkring. Detta har sedan i 

flera fall setts som två oberoende källor som säger ungefär samma sak. Men till min vetskap 

har inte något tydligt försök gjorts att pröva ifall dessa källor snarare är beroende av varandra. 

Om jämförelserna i denna undersökning hade pekat mot att andra delar av Josefus skrifter i 

relation till AM relation var inkompatibla med varandra, hade det kunnat vara en tydlig indikator 

att Josefus inte kände till AM eller värderade AM. Men sett till hur Josefus kreativt använder 

sina källor, har jag i jämförelserna till AM kunnat observera att de flesta delarna av AM 

åtminstone har någon relativt specifik motsvarighet i Josefus skrifter. 

Å ena sidan kan detta vara tillfälligheter, eftersom Josefus skrev stora mängder om bland 

annat samma tidsspann som Mose teofani utgör i AM, vilket kan förklara likheterna. Å andra 

sidan kan vi fråga oss om vi har någon annan källa bevarad, som lika plausibelt kan anses vara 

en kandidat till att vara Josefus källa i synnerhet för perioden kring Herodes död. Josefus 

nämner nämligen flera saker kring denna tid som inte alls nämns eller antyds i fragmenten vi 

har kvar från hans huvudkälla Nikolaus av Damaskus, men som har både specifika och relativa 

motsvarigheter i AM, förutsatt att Josefus kreativt skriver om sina källor in i sina egna verk. 

Om Josefus använde AM som källa, är en viktig framtida frågeställning huruvida Josefus 

tolkade sin möjliga källa rätt, vilket kan ha konsekvenser inte minst för hur vi betraktar tiden 

omkring Palestina runt 4 f.v.t–6 v.t. En annan möjlig frågeställning är att fortsatt utreda vad 

skillnaden i kronologi mellan Josefus och AM som vi kunnat observera i kapitel 3 kan bero på. 



 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag jämfört pseudepigrafen Assumptio Mosis (AM) med delar av Josefus 

skrifter, för att pröva vad en sådan jämförelse kan säga om relationen mellan skrifterna utifrån 

Josefus författartendenser. Inledningsvis i kapitel 2 försökte jag därför se hur Josefus i relevanta 

fall ställer sig till olika teman som är förknippade med AM. Centrala sådana teman är myt, 

legend, utombiblisk tradition, Moses, apokalyptik och profetior. Kring dessa frågor utreds en 

del av Josefus tendenser. 

Dessutom tar jag upp två exempel som är direkt förknippade med AM. Ett exempel hänger 

på bland annat Johannes Tromps teori kring det saknade slutet på AM, i vilket Moses potentiellt 

uppstått eller stigit upp till himlen. Det andra exemplet rör hur en del av Mose teofani i AM har 

likheter till Dan 9. Båda dessa exempel visar möjliga paralleller till Josefus, utifrån 

utgångspunkten att Josefus kreativt omskriver sina källor in i sina egna verk, dels genom att 

behålla en del av berättelsers innehållsmässiga kärnor utifrån Josefus tolkning (eller exeges) 

och dels en del av deras struktur. 

Därefter fortsätter jag att göra jämförelser mellan Josefus narrativ och AM när det kommer 

till särskilda historieperioder som båda skrifterna tycks redogöra för. Dessa historieperioder 

täcker den ungefärliga tidsperioden mellan tidigt 100-tal f.v.t till och med ca 6 v.t. Här 

diskuterar jag först Josefus möjliga källor periodvis, och gör sedan jämförelser mellan skrifterna 

för perioden kring Antiochos förföljelser, Mackabéerupproret, de hasmoneiska härskarna från 

Aristobulus I och framåt samt till sist Herodes regeringstid och dess eftermäle. 

Till sist konkluderar jag att det är svårt att säga något säkert om relationen mellan Josefus 

och AM utifrån jämförelserna, men att det tycks finnas få exempel som utesluter att Josefus 

kreativt kan ha använt AM som källa. Snarare tycks vi idag sakna någon bättre källa än AM som 

verkar kunna återspegla många detaljer i Josefus narrativ, vilka vi inte kan finna spår eller 

belägg för i någon annan bevarad eller omnämnd källa skriven tidigare än Josefus. 

 



 

Appendix A: AM 5:1–10:10 (översatt av Johannes Tromp)236 

5 1 And when the times of judgment will approach, revenge will come through kings who 

participate in crime and who will punish them. 2 And they themselves will move away from the 

truth; 3 wherefore it has been said: ‘They will avoid justice and turn to iniquity,’ and: ‘they will 

will defile the house of their worship with pollutions,’ and that ‘they will go whoring after 

foreign gods’. 4 For they will not follow the truth of God, but some people will defile the altar 

with the offerings they will bring to the Lord, (sc. people) who are not priests, but slaves bom 

of slaves. 5 For the scholars who will be their teachers in those times will favour the persons 

that please them, and accept gifts; and they will sell legal settlements, accepting fees. 6 And so 

their city and dwelling-place will be filled with crimes and injustice against God, since those 

who will do them will be impious judges: they will continually judge according to their own 

liking. 

6 1 Then, kings will arise for them to assume government, and they will proclaim themselves 

priests of the Most High God. They will act most impiously against the Holy of Holies. 2 And 

a petulant king will succeed them, who will not be of priestly stock, a wicked and cruel man. 

And he will rule over them as they deserve. 3 He will kill their men of distinction, and he will 

bury their corpses at unknown places, so that no one knows where their corpses are. 4 He will 

kill old and young, and he will not spare. 5 Then there will be bitter fear of him in their land. 6 

And he will judge them like the Egyptians for 34 years, and he will punish them. 7 And he will 

bring forth children who will succeed him. They will rule for shorter periods. 8 Cohorts will 

come into their territory, and a mighty king from the West, who will defeat them, 9 and lead 

them off in chains. And he will burn part of their temple with fire, some he will crucify near 

their city. 

7 1–2 . . . 3 And pestilent and impious men will rule over them, who proclaim themselves to 

be righteous. 4 And they will excite their wrathful souls; they will be deceitful men, self-

complacent, hypocrites in all their dealings, and who love to debauch each hour of the day, 

devourers, gluttons, 5 ............ 6 who eat the possessions of... , saying they do this out of 

compassion ... 7 murderers, complainers, liars, hiding themselves lest they be recognized as 

 
236 Tromp 1993. 
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impious, full of crime and iniquity, from sunrise to sunset 8 saying: ‘Let us have extravagant 

banquets, let us eat and drink. And let us act as if we are princes’. 9 And their hands and minds 

will deal with impurities, and their mouth will speak enormities, saying in addition to all this: 

10 ‘Keep off, do not touch me, lest you pollute me...’ 

8 1 And suddenly revenge and wrath will come over them, such as there will never have been 

over them since eternity until that time, in which he will raise for them the king of the kings of 

the earth, and a power with great might, who will hang on the cross those who confess 

circumcision, 2 but who will torture those who deny it. And he will lead them chained into 

captivity, 3 and their wives will be divided among the gentiles, and their sons will be operated 

on as children by physicians in order to put on them a foreskin. 4 But they will be punished by 

torments, and with fire and sword, and they will be forced to carry publicly their idols, that are 

defiled, just like those who touch them. 5 And they will also be forced by those who torture 

them to enter into their hidden place, and they will be forced with goads to disgracefully 

blaspheme the word. Finally, after these things (sc. they will be forced to blaspheme) also the 

laws through the things they will have upon their altar. 

9 1 Then, on that day, there will be a man from the tribe of Levi, whose name will be Taxo, 

who, having seven sons, will speak to them, saying: 2 ‘See, my sons, behold, a second, cruel 

and unclean retribution is made against the people, and a punishment without mercy, and it 

surpasses the first one. 3 For what nation, or what land, or what people rebellious against the 

Lord, having committed many crimes, has suffered woes as great as have come over us? 4 Now 

then, my sons, hear me! See, then, and know that neither our parents, nor their ancestors have 

tempted God by transgressing his commandments. 5 Surely you know that here lies our strength. 

And this we shall do: 6 Let us fast for three days, and on the fourth day let us enter into the cave 

which is in the field, and let us die rather than transgress the commandments of the Lord of 

lords, the God of our fathers. 7 For as we shall do this and die, our blood will be avenged before 

the Lord.’ 

10 1 And then his kingdom will appear in his entire creation. And then the devil will come 

to an end, and sadness will be carried away together with him. 2 Then, the hands of the 

messenger, when he will be in heaven, will be filled, and he will then avenge them against their 

enemies. 3 For the Heavenly One will rise from his royal throne, and he will go out from his 

holy habitation with anger and wrath on account of his sons. 4 And the earth will tremble until 

its extremes it will be shaken, and the high mountains will be made low, and they will be shaken, 

and the valleys will sink. 5 The sun will not give its light, and the horns of the moon will turn 

into darkness, and they will be broken; and (sc. the moon) will entirely be turned into blood, 
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and the orbit of the stars will be upset. 6 And the sea will fall back into the abyss, and the 

fountains of the waters will defect and the rivers will recoil. 7 For the Highest God, the sole 

Eternal One, will rise, and he will manifest himself in order to punish the nations, and to destroy 

all their idols. 8 Then you will be happy, Israel, and you will mount on the neck and the wings 

of an eagle, and they will be filled, 9 and God will exalt you, and make you live in the heaven 

of the stars, the place of his habitation. 10 And you will look down from above, and you will see 

your enemies on the earth, and you will recognize them. And you will rejoice, and you will 

thank and praise your Creator.  



 

Appendix B: IB 6:8–11 (översatt av Mark Toher)237 

(8) A short time after this the king also died, and the Jewish people rose up against his sons and 

the Greeks (of whom there were more than ten thousand), and the Greeks were victorious in a 

battle that followed. Herod’s successor Archelaus, who was about to sail to Rome with his 

brothers to have his rule over the whole kingdom confirmed by Caesar, summoned Nicolaus to 

sail with him, although Nicolaus had already decided to retire since he was about sixty years 

old. (9) Therefore, Nicolaus sailed with him to Rome, where he found the whole city full of 

accusers of Archelaus. Apart from the fact that Archelaus’ younger brother was ambitious for 

the kingship, all of Archelaus’ relatives were lodging accusations against him, although they 

did not join in the contest in support of the younger brother. The Greek cities under Herod’s 

control also sent ambassadors to Caesar asking for their freedom. And the whole Jewish 

population appealed to Caesar because of the slaying of the three thousand men who had fallen 

in the battle with the Greeks and requested to be put under his protection, or failing that, under 

the rule of Archelaus’ younger brother. (10) Since so many complaints had been lodged against 

him, Nicolaus entered the contest as the advocate of Archelaus and succeeded first in the case 

against the relatives of Archelaus and then in that against the Jewish subjects. Nevertheless, he 

did not think the matter regarding the Greek cities to be worth contesting and even advised 

Archelaus not to oppose the Greeks striving for their freedom, since the rest of the realm would 

be sufficient for him. Likewise he did not deem it worthy for Archelaus to oppose his brother 

because of the affection they had for the father they held in common. (11) So Caesar arbitrated 

the whole succession, assigning a share of the rule to each of the children, but half of the whole 

to Archelaus. And Caesar honored Nicolaus and appointed Archelaus ethnarch, but he 

promised, should he prove himself worthy, that he would soon make Archelaus king. He also 

appointed his brothers Philip and Antipas tetrarchs with him.

 
237 Toher 2017. 
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