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Indledning

Af Niels Henningsen

Den antikke jødiske historieskriver Josefus’ liv og forfatterskab blev fuld-
stændig bestemt af jødernes krise, krig og katastrofe i det første århundrede 
af vor tidsregning, som han bevidner det i sine værker. Han fødtes som 
Josef ben Matthias ud af en fornem præsteslægt i Jerusalem i år 37 e.v.t., da 
Judæa havde været underkastet romerne i hundrede år, og han endte i Rom 
som den romerske kejserfamilies protegé Flavius Josefus. Imellem disse to 
mægtige hovedstæder, der i hans tid blev hinandens modpoler, udspandt 
hans eget modsætningsfyldte liv sig. 
 Sine i alt fire værker har Josefus på forskellig vis viet til at skildre sit 
folks egenart, dets religion og dets historie, herunder sin egen. Den jødi-
ske krig (DJK), forfattet i årene 75-79, handler om den skelsættende krig 
mod romerne 66-74, hvori Josefus selv deltog, og som skulle føre ham til 
Rom. Hans omfattende værk om jødernes historie (Ant.), fuldført 93-94, 
går hele vejen fra verdens skabelse over de bibelske beretninger (i Josefus’ 
genfortælling) og historien frem til krigsudbruddet. Hertil føjer sig Josefus’ 
‘selvbiografi’ (vita), der dog mere er et forsvarsskrift om hans egen rolle i 
krigen. Hans sidste værk er overleveret under hovedtitlen Mod Apion (Ap.) 
og er fra omkring år 100, og med dette værk ophører også vor viden om 
forfatterens videre skæbne. Det er blevet og bliver gerne betegnet som et 
‘forsvarsskrift’, hvad det i høj grad, men, som vi senere skal tage stilling til 
vedrørende værkets genre, måske ikke så entydigt er. 
 Ap. havde engang en anden titel, der nu er dette værks undertitel, men 
som umiddelbart lyder mere oplysende for os end den traditionelle. Kir-
kehistorikeren Euseb (4. årh.), der indleder Josefus’ receptionshistorie, 
skriver således: “Der findes desuden et læseværdigt arbejde af ham i to 
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bøger: ‘Om jødernes høje alder’. I dem fremfører han indvendinger mod 
grammatikeren Apion, som på den tid havde affattet et skrift mod jøderne, 
og mod andre, der havde forsøgt at tale nedsættende om det jødiske folks 
fædrene skikke.” (3.9.4). Denne Apion bliver først introduceret midt inde 
i det værk, der senere har fået navn efter ham, men optager som den mest 
fremtrædende af de navngivne antijødiske skribenter til gengæld den me-
ste plads af dem. De fire af disse var fra Ægypten, tre af dem, heriblandt 
også Apion, hjemmehørende i Alexandria. Alle havde de forfattet værker 
om Ægyptens historie, hvori de havde anfægtet Anden Mosebogs fremstil-
ling af jøderne i Ægypten og deres udvandring derfra (eksodus) og frem-
ført deres egen ægyptiske forklaring på historien, som det derfor bliver et 
hovedformål med Ap. at tilbagevise. Et andet er at tilbagevise forskellige 
andre beskyldninger mod jøderne og deres religion, der er forekommet 
hos ikke mindst de ægyptiske kritikere. Da de var fra hellenistisk tid, og 
Apion som den seneste af dem – og derfor også mest aktuelle – formodes 
at have været død et halvt århundrede før Ap., kunne ingen af dem tage 
til genmæle. Og ingen af deres værker er overleveret, så at vores egen for-
tolkning må basere sig dels på Josefus’ præsentation af modparten, dels på 
andenhåndskilder.
 Da det, som Josefus siger, har været fremført som et argument mod 
det jødiske folks ælde, at de græske historieskrivere er tavse om det, er det 
et i indledningen erklæret formål med Ap. at drage pålideligheden af den 
græske historieskrivning i tvivl. Dette forhindrer dog ikke Josefus i også at 
bruge denne mod den ægyptiske, som i indledningen lades uomtalt. I ste-
det taler Josefus alene anonymt om “nedrakninger, der af ond vilje er blevet 
fremført af visse mennesker” og dem, der “ikke tror på det, jeg har skrevet 
om den tidlige historie”, dvs. Josefus’ foregående storværk. Vi må deraf 
slutte, at de antijødiske røster fordeler sig på de gamle, forlængst afdøde, 
som Josefus tager eksplicit under behandling i Ap., og nogle nytilkomne 
fra efter udgivelsen af Ant. At det, der står i Ant. om jødernes tidligste hi-
storie, blot er Josefus’ genfortælling af den jødiske bibel og derfor rummer 
det samme som det, de gamle kritikere har kendt og forkastet, må betyde 
dels, at Josefus’ storstilede forsøg på gennem Ant. at vække forståelse for 
jøderne er slået fejl ved tværtimod at udløse en fornyet kritik, dels at denne 
har haft en klangbund, der har gjort, at Josefus har følt et aktuelt behov 
for at skrive Ap. Men det at han hverken nævner nogen navne på de nye 
kritikere og deres eventuelle skrifter eller overhovedet nogen eksempler på 
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aktuelle antijødiske holdninger, tyder sammen med andre forhold, vi kan 
iagttage i eller tolke frem af Ap., på en bevidst udeladelse som et vigtigt led 
i en strategi for Ap.s implicitte hovedformål: at søge at formidle og forsone 
mellem jøder og romere ved at henvende sig til de romerske læsere i al-
mindelighed og af dem de mest magtfulde romere i særdeleshed. Ved alene 
at referere og tilbagevise de gamle ægyptiske historieskriveres antijødiske 
argumenter kan Josefus samtidig ignorere samtidskritikerne, i realpolitisk 
erkendelse af magtforholdet mellem romere og jøder. Men Ap. er et kom-
plekst værk, med dets forskellige underliggende strategier til hvert deres 
formål, samtidig med at det fra ende til anden er tætpakket med referencer 
på kryds og tværs til mange forskellige personer, steder og tider at holde 
rede på. I det følgende skal vi se nærmere på dets hovedtemaer, fremstille 
de vigtigste argumenter og baggrunden for dem og derigennem søge at 
afdække Josefus’ hovedstrategier. 

Velnok det vigtigste værdikriterium i Antikken lød ‘jo ældre, jo finere’, det 
være sig om en by, en enkelt slægt eller et helt folk, hvis værdi bestod i, at 
dette kunne spores så langt tilbage i tiden som muligt gennem dets ‘første’ 
konger, lovgivere, digtere osv. Det fineste var, hvis det kunne ‘bevises’ at 
have været fastboende det samme sted i umindelige tider og således være 
ægte ‘indfødte’. Man møder det i både græsk og romersk (og al senere 
nationalistisk) historieskrivning, f.eks. i Livius’ store romerske historie. En 
anden grundopfattelse var, at en sejr i krig måtte skyldes de sejrendes re-
ligion, da dennes gud(er) jo dermed havde vist sig stærkere end tabernes 
(sådan som dette også kendes senere i den ældre kristne historieskrivning). 
Spørgsmålet om jødernes ælde og ‘oprindelse’ er stadig i dag genstand for 
diskussion hos læg og lærd og har kastet mangfoldige bøger af sig gennem 
tiden. Men Ap. er det eneste kendte skrift fra Antikken, der har dette 
standende stridsspørgsmål mellem jøderne og deres ægyptiske og andre 
kritikere som et hovedtema. At det i Josefus’ fremstilling har karakter af 
en rasende polemik mere end af en besindig udveksling af argumenter, 
viser noget typisk om Antikkens retorisk tilspidsede debatkultur, men især 
om hvor meget der stod på spil for jøderne. Men at Josefus gang på gang 
udtrykker sig så bombastisk og konkluderer så bastant, som han gør, viser, 
at det for ham egentlig slet ikke var eller burde være et spørgsmål til diskus-
sion. Alt om jødernes sande oprindelse ‘stod selv’ i jødedommens ‘hellige 
skrifter’, dvs. de fem Mosebøger, også kaldet Toraen eller karakteristisk 



iNdledNiNg ved Niels HeNNiNgseN

10

nok blot ‘Loven’, hvor den var skildret og dermed én gang for alle afgjort. 
‘De hellige skrifter’, hvorpå en monoteistisk religion som den mosaiske er 
baseret, fordi religion og skriftkultur er udviklet sammen, leverer derfor 
også de uomstødelige ‘historiske beviser’ i enhver sag, der kan prøves for 
denne gudstroens og historiens højeste domstol, ikke som af, men fak-
tisk af en fast lovbog (som ved enhver fundamentalistisk læsning). Under 
henvisning hertil kan Josefus i Ap. således generelt afslutte – eller vel ret-
tere kortslutte – enhver uenighed med andre om ethvert etisk og historisk 
anliggende, hvorom ‘de hellige skrifter’ rummer et udsagn, endsige påbud 
eller forbud. Og det så meget mere eftertrykkeligt, som han gør det i sin 
egenskab af farisæer, altså rettroende skriftkyndig (med eller uden den bi-
betydning, dette ord har fået fra Det Nye Testamente), og ud af den højere 
præstestand. Som monoteismens første egentlige historiograf er han så me-
get mere ivrig en foregangsmand på sit felt.
 Dermed kom Josefus i konflikt med den græske form for historieskriv-
ning, der ikke var styret af nogen religiøs dogmatik eller lovbog, men var 
åben for en pluralisme, hvorefter forskellige mennesker oplevede de samme 
begivenheder forskelligt. Havde historieskriveren ydermere ikke bevidnet 
en vis begivenhed ved selvsyn (autopsia), der blev anset for den mest påli-
delige ‘kilde’ til sikker viden, måtte han så meget desto mere indsamle og 
sammenholde meddelelser herom fra anden side, altså ‘andenhåndskilder’, 
for så vidt muligt at nå til et retvisende billede af, ‘hvordan det egentlig gik 
til’. For Josefus kunne der allerhøjst være tale om supplerende bekræftelser 
på den i ‘de hellige skrifter’ én gang givne sandhed om begivenheder, så-
som jødernes (gådefulde) ophold i Ægypten og deres (eventyrlige) udvan-
dring derfra. Eller som Josefus selv prægnant udtrykker den fundamentale 
forskel mellem de to historiesyn: “Det er nemlig beviset på sand historie, 
hvis alle både siger og skriver det samme om de samme begivenheder. Men 
selv mente de (grækerne) virkelig at fremstå som de mest sandfærdige af 
alle, hvis de beskrev de samme begivenheder forskelligt.” (1.26). Først og 
fremmest holder Josefus sig ikke tilbage fra at forsøge et karaktermord på 
de græske historieskrivere, som han under ét betegner som upålidelige, 
fulde af tom retorik og blot nyfigne – og derfor heller ikke interesserede 
i at meddele sandheden om jødernes ælde. Kritikken af den græske (og 
indirekte også romerske) historiografi går igen som et ledemotiv overalt 
hos Josefus, jf. også indledningerne til DJK og Ant. For dog at levere nogle 
‘eksterne’ historiografiske beviser for jødernes ælde, der samtidig tjener det 
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dobbelte formål at påvise den græske historieskrivnings upålidelighed og 
bryde dens dominans, anfører Josefus som modkilder dokumenter fra de 
gamle (og derfor også særlig fine) kulturers – ægypternes, babylonernes, 
fønikernes – annalistik. Dem ‘fortolker’ Josefus gerne på en højst tvivl-
som måde, der bedst kan betegnes som ‘dårlig citatskik’, som det eufemi-
stisk hedder i dag. Gennem hele Ap. vrimler det formelig med eksempler 
på fantasifulde konstruktioner og tekstmanipulationer i form af suspekte 
udeladelser, interpolationer, uklarhed om grænserne for direkte citat, egen 
parafrasering eller tekstredigering, som, også selv om vi ikke har origi-
nalteksterne, enten vil være iøjnefaldende for bare et nogenlunde trænet 
blik, eller som vi nemt kan slutte os til (og som i de fleste tilfælde vil være 
angivet i noterne). Der er i alt kun ét tilfælde, hvor vi også har forlægget for 
citatet og i øvrigt kan konstatere et korrekt citat (Herodot i Ap. 1.168-71), 
måske fordi Herodots historieværk var en almindelig anerkendt klassiker, 
til forskel fra de obskure og sandsynligvis svært tilgængelige gamle annaler. 
 Som en særlig og vigtig støtte for den jødiske mytologi fremsætter Josefus 
en hjælpehypotese om det dunkle hyksos-folk. Om dette vidste man – og 
ved stadig kun – stort set blot, at det kom ‘over havet østfra’ og invaderede 
Ægypten omkring midten af 2. årtusinde f.v.t. På basis af sin læsning af de 
historiske kilder indskriver Josefus nu dette kriger- og såkaldte ‘hyrde’-folks 
angivelige bedrifter i en historisk konstruktion, der ud over at ‘forklare’ 
de tidligste forviklinger mellem jøderne og ægypterne skal ‘modbevise’ de 
antijødiske skribenters vedholdende påstand om, at ‘udvandringen’ (ekso-
dus) i virkeligheden var ‘uddrivelsen’ af (et) folk behæftet med en smitsom 
sygdom (skab, udslæt eller lignende). Josefus’ hyksos-folk tjener dermed 
til at give ikke blot en mere historisk sandsynlig, men også en for jøderne 
mere heroisk og agtværdig forklaring på deres nationale grundlæggelses-
myte. Et illustrativt eksempel på en samlet ‘bevisførelse’ er Josefus’ taktiske 
kombination af tre af de antijødiske skribenter, med afsæt i den næst efter 
Apion vigtigste af dem, nemlig den ægyptiske præst Manetho og dennes 
Ægyptenshistorie. Af Manetho gør Josefus nemlig en tredobbelt brug ved 
først at antage hans fremstilling af jødernes oprindelse og deres forbindelse 
med Ægypten positivt (1.73-105), for dernæst at bruge dette vidnesbyrd 
til at korrigere, eller snarere korrekse, Chairemons fremstilling af eksodus 
(1.288-303) og som en afledt følge heraf også Lysimachos’ (1.304-320), for 
derimellem at gå skarpt i rette med Manethos ‘fornærmelige’ fremstilling af 
eksodus (1.227-287). Foruden Apion var både Chairemon og Lysimachos 
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hjemmehørende i Alexandria (kun Ap.s femte antijødiske skribent, Apollo-
nios Molon, var ikke ægypter). At dette forhold ikke var nogen tilfældighed, 
og at det spiller en central rolle for Ap., skal vi snart se.

Alexandria var på Josefus’ tid næst efter Rom den største by i riget, og som 
lærdomscenter med det berømte bibliotek en åndelig magtfaktor. Således 
blev Septuaginta, den græske oversættelse af jødernes bibel, til dér. Byen 
havde også diasporaens største antal jøder, der havde søgt derhen lige siden 
Alexander den Stores grundlæggelse af byen. Jøderne var nok helleniseret i 
den forstand, at de talte og skrev græsk: Filon, deres mest berømte bysbarn, 
har efterladt et omfattende eksegetisk forfatterskab på græsk, heriblandt 
et forsvarsskrift for jøderne (som er en vigtig kilde at sammenholde med 
Josefus’, se app. 1). Men jødernes lovreligion satte overalt snævre og uover-
stigelige grænser for, hvor langt jøderne kunne lade sig integrere i den 
omgivende hellenistiske og polyteistiske kultur, hvilket Alexandria blev et 
markant eksempel på. Den mosaiske religion med dens mange særlige – og 
for andre at se sære – påbud og forbud, hvoraf med størst praktisk betyd-
ning: omskæringen, sabbaten, svinekødsforbuddet og billedforbuddet, og 
over dem alle bekendelsen til folkets enegud, der forbød dyrkelsen af nogen 
som helst anden, alt dette var ‘fædrene’ lovbestemmelser og skikke, som jø-
derne ikke kunne fravige og næsten ingen andre kunne antage. At jøderne 
derfor ikke kunne deltage i den bys fælles kulter, hvori de boede, blev af de 
andre set ikke blot som det klareste udtryk for jødernes fremmedhed, men 
også som ‘bevis’ på deres potentielle illoyalitet over for byen (polis: ‘staten’). 
At de derfor heller ikke kunne ære og ofre til kejseren repræsenteret ved 
hans billede eller statue, blev af kejsermagten i Rom anskuet på samme 
måde. I Alexandria var der desuden en konflikt om borgerskabsretten, som 
jødisk-alexandrinerne hævdede at have fra gammel tid, hvad græsk-alexan-
drinerne lige så heftigt bestred. Dertil kom andet gammelt nag til jøderne, 
som i år 38 e.v.t. eksploderede i, hvad der efter vore kilder at dømme må 
betegnes som den (af Filon) først beskrevne historiske pogrom, hvorunder 
pøblen også raserede synagoger og opstillede billeder af kejseren i dem, (se 
app. 2). Næppe var den løjet af, førend der opstod en endnu større krise, 
der denne gang truede jøder i hele riget, da kejser Gaius Caligula, velsag-
tens ‘inspireret’ af Alexandria, ville fejre sin selvguddommeliggørelse ved at 
lade opstille en kæmpestatue af sig i jødernes allerhelligste, templet i Jeru-
salem. Dette bevidnede Filon, da han som leder af en jødisk-alexandrinsk 
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delegation var draget til Caligula for at løse problemerne (se app. 3). Med 
mordet på Caligula i januar 41 blev den mest overhængende fare afværget. 
Kort efter manede kejser Claudius i et brev til at bilægge striden, men det 
med en advarsel til jøderne om fremover at passe deres egne sager, da han i 
modsat fald ville skride ind over for disse anstiftere af “en almindelig plage 
for hele verden” (se app. 4). Især den for romerne farligste anklage mod 
deres billedforbud fremførte Apion direkte over for Caligula, som leder af 
den græsk-alexandrinske delegation (se app. 4), mens de andre kritikere fra 
Ægypten/Alexandria et par århundreder forinden havde formuleret deres 
modversion til den bibelske eksodus i forsøget på at holde deres ældgamle 
ægyptiske egenart historisk uberørt af de gamle jøders ved, som sagt, at 
degradere disse til et “befængt” og andenrangs fremmedlegeme, der derfor 
blev uddrevet. Når de mest fremtrædende antijødiske skribenter kom fra 
netop Ægypten og specielt Alexandria, havde det således både gamle og 
nye årsager. Men deres antijødiske ‘argumenter’ var alle blevet de klassiske 
for enhver slags modstander af jøderne i det store romerrige, og følgelig 
var det dem, Josefus måtte bruge Ap. til at tilbagevise. For Josefus var der 
imidlertid også andre, livsvigtige grunde, som han ikke frit kunne omtale i 
Ap. Vi skal derfor nu se på den nære historiske og personlige baggrund for 
Josefus’ forfatterskab i almindelighed og Ap. i særdeleshed.

Jødernes skæbne i Josefus' tidsalder beroede før eller siden på blot én 
mands, den romerske kejsers, holdning og afgørelse. En særlig fare for 
dem var, at den romerske overlegenhedsfølelse, der er typisk for alle store 
imperiers befolkninger, let lod sig forbinde med en særlig udtalt foragt for 
jøderne og de mange ‘sære’ og ‘frastødende’ skikke i deres ‘overtro’ (su-
perstitio), som vi kan se af de mange hånlige bemærkninger herom i vore 
kilder fra Cicero til Tacitus (se app. 5). Pompeius den Stores indtrængen i 
Judæa og i selveste templet i Jerusalem i år 63 f.v.t. markerede den første 
konfliktfyldte nærkontakt mellem jøderne og romerne. Få år efter i en af 
Ciceros retstaler indgik den velkendte beskyldning mod jøderne (i Rom) 
for på den ene side at holde indbyrdes sammen og på den anden at føre 
sig utidigt frem. Disse udfald afslutter Cicero sarkastisk således: “Hvor 
dyrebart det (folk) var for de udødelige guder har vist sig ved, at det nu er 
besejret, bortforpagtet, trælbundet” (Pro Flacco 69). Romerne bragte efter 
63 f.v.t. mange jødiske krigsfanger til Rom, så at kultursammenstødet med 
jøderne blev synligt for enhver i imperiets hovedstad. Men nogle har efter-
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hånden også følt en vis (indbildt) risiko for, at jøderne begyndte at hverve 
proselytter og dermed blev en potentiel trussel mod den gammelromer-
ske religiøsitet, som kejsermagten netop søgte at revitalisere efter de store 
borgerkriges afslutning med Pax Romana. Dette kan meget vel have været 
den egentlige grund til, at det romerske senat og kejser Tiberius beslut-
tede at fordrive “de ægyptiske og jødiske ritualer” fra Rom ved at afskibe 
fire tusinde mandlige jøder, der var “befængt med den overtro”, til Sardi-
nien for at bekrige banditter, og, som Tacitus refererer, “‘hvis de bukkede 
under for det barske klima dér, gjorde det ikke noget’. De øvrige skulle 
forlade Italien, medmindre de inden en given dag havde frasagt sig deres 
ugudelige ritualer.” (Ann. 2.85. Jf. Sueton: Tib. 36). Ifølge Josefus’ mere 
kulørte version havde fire jøder i Rom narret “en fornem kvinde, Fulvia, 
der frekventerede dem og var blevet en jødisk proselyt”, til at sende guld til 
templet i Jerusalem for derpå blot selv at beholde det. Da Tiberius erfarede 
dette, beordrede han Roms jøder til at forlade byen. “Og således blev de på 
grund af fire slette mænd udvist fra byen.” (Ant. 18.81-84). Tacitus-citatet 
fortæller om mange romeres sammenblanding eller sidestilling af jødisk 
og ægyptisk ‘overtro’ (ironisk nok i betragtning af deres historiske og reli-
giøse fjendskab). Ud fra disse og flere andre lignende jødefjendtlige eller 
-skeptiske udtryk, man bl.a. også finder hos Horats, Seneca, Quintillian og 
Juvenal, forstår man det symptomatiske i, at der i Ap. ikke forekommer en 
eneste romersk-historiografisk kilde; for Josefus ville næppe have kunnet 
finde nogen, der havde været til støtte for jøderne hverken i fortid eller i 
samtid. Vi ved ikke, hvem Josefus i indledningen til DJK tænker på med 
de unavngivne forfattere til den jødisk-romerske krig, der kalder deres vær-
ker ‘historie’; men de har helt sikkert været umiddelbart forståelige for en 
romersk læser, dog smertelige for Josefus, fordi de blot ville “vise romernes 
storhed, og derved nedsætter de til stadighed jøderne og gør dem ringere. 
Jeg kan dog ikke indse, hvordan de, der har besejret de små, kan anses for 
store” (Forordet 1.3). 
 Den uden sammenligning største fare for en voldelig udvikling var dog 
i jødernes eget, siden år 6 e.v.t. direkte af romerne besatte land. Den af en 
helt anden grund verdensberømte procurator Pontius Pilatus lod engang 
i ly af natten felttegnene med deres påhæftede kejserbilleder bringe ind i 
Jerusalem og fremkaldte derved “den største uro blandt jøderne. For de, 
der kom felttegnene på nært hold, blev rystede ved synet, i følelsen af at 
deres love var blevet trådt under fode, da disse ikke tillod, at der blev op-
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stillet noget billede i byen”, konstaterer Josefus (DJK 2.9.2). Denne gang 
gav Pilatus efter for jødernes massive protester, mens han ved andre lejlig-
heder slog dem blodigt ned. Sådanne sammenstød og overgreb fortæller 
os om det klima af usikkerhed og ængstelse, hvori jøder i hele Romerriget 
i årene op til den jødisk-romerske krig befandt sig i deres fuldstændige 
afhængighed af ikke alene den enkelte romerske kejser, men også den en-
kelte procurators forhold til jøderne og deres religion. De fortæller dermed 
også om de vilkår, Josefus blev født ind i, samme år som Caligula blev 
kejser, og voksede op under, efter Caligula Claudius (jf. dennes ovenfor 
citerede brev), og derpå den jødefjendtlige Nero. I sin ‘selvbiografi’ beret-
ter Josefus, at han fem år før krigens udbrud drog til Rom for at få nogle 
jødiske præster frigivet. Sammen med hans stand, det veletablerede og rige 
præsteskab, tjener dette personlige møde med magtens absolutte centrum 
nok bedre end noget andet til at forklare Josefus’ realisme og pragmatiske 
fredspolitik både før, under og efter krigen. Da krigen var slut, omsatte 
Josefus sin realpolitiske holdning fra handling til litteratur. Hvordan det 
gik til, skyldtes det afgørende vendepunkt i Josefus’ liv, der indtraf under 
krigen. 
 I ‘selvbiografien’ beretter Josefus, at han ved krigsudbruddet, som han 
i DJK angiveligt gør oprørerne blandt hans landsmænd eneansvarlige for, 
var blevet udsendt fra Jerusalem som general for de jødiske styrker i Gali-
læa. Som egentlig fredstilhænger kom Josefus dog, ifølge ham selv, til næ-
sten at kæmpe mere mod de militante oprørere med zeloten Johannes fra 
Gischala i spidsen, som han nedgør lige så meget, som han ophøjer sig selv. 
Josefus’ stærkt selviscenesættende stil og almindelige tendens når et absolut 
højdepunkt med beskrivelsen af vendepunktet i kapitel 3.8 af DJK. Her 
fortæller han om, hvordan han et år inde i krigen undslipper de romerske 
soldater anført af Titus ved at gemme sig i en hule sammen med fyrre 
andre jøder, og hvordan han dér kom i tanke om “nogle natlige drømme, 
ved hvilke Gud havde forkyndt ham de ulykker, der skulle ramme jøderne, 
og de romerske kejseres kommende skæbne”. Han bad derfor således i sit 
stille sind til Gud: “Siden det er Din vilje at knække det jødiske folk, som 
Du har skabt, og da al lykke er gået over til romerne, og Du har udvalgt 
min sjæl til at forkynde, hvad der skal komme, overgiver jeg mig frivilligt 
til romerne og forbliver i live; jeg kalder Dig til vidne på, at jeg tager dette 
skridt, ikke som forræder, men som Din tjener.” (3.8.3. Min kursivering). 
Endvidere om hvordan han først forgæves rådede til at overgive sig og 
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derefter gennem en hel stribe græske (!) “filosofiske betragtninger” lige så 
forgæves til at afstå fra kollektivt selvmord, som æresfølelsen tilsagde de 
andre; han får dem så overtalt til ved lodkastning at skiftes til at dræbe den 
ene efter den anden og bliver selv mirakuløst tilbage alene med en anden, 
han derpå får overtalt til også at forblive i live. Oppe i dagslyset blev “mere 
end nogen anden Titus grebet af beundring for Josefus’ modige holdning 
under ulykkerne og af medlidenhed med hans unge alder” (3.8.8). Josefus 
får foretræde for hærens øverstkommanderende Vespasian, som sønnen Ti-
tus har overtalt til at skåne Josefus’ liv, og til hvem Josefus siger følgende: 
“Du tror, Vespasian, at du med Josefus blot har fået en krigsfange i din 
magt, men jeg kommer til dig som budbringer om større ting. Hvis ikke 
jeg var blevet sendt af Gud, havde jeg kendt den jødiske lov og havde vidst, 
hvordan en feltherre bør dø. Nu vil du sende mig til Nero. Hvorfor dog 
det? Tror du da, at Neros efterfølgere vil holde sig længe ved magten, før 
du bliver hersker? Du, Vespasian, vil blive kejser og enehersker, både du og 
din søn her.” (3.8.9). Vespasian og Titus var de første der (til godkendelse!) 
fik at læse denne historie af absurd selvforherligende fantasier, kronet med 
selvophøjelsen til profet i gammeltestamentligt format (jf. Ap. 1.51), og en 
kendsgening er det, at Vespasian to år efter, i år 69, af sin hær blev udråbt 
til kejser, og at Titus efterfulgte ham ti år efter. Samt at Josefus’ historie 
åbenbart var så god, at den blev fortalt videre hos de senere historieskrivere 
Sueton (Vesp. 5.6) og Dio Cassius (66.1.4). 
 Dermed var også Josefus’ skæbne beseglet. For da Vespasian drog til 
Rom og overlod hæren til Titus, fulgte Josefus med denne til den romer-
ske hærs belejring af Jerusalem. Den fortabte søn var vendt hjem – i egen 
opfattelse ikke som ‘forræder’, som hans fortvivlet kæmpende landsmænd 
ellers anså ham for, men ‘som Guds tjener’. Dette tjenerskab bestod nu i 
at tjene som tolk for Titus over for de belejrede og desertørerne fra sul-
ten og de interne kampe i byen. Ved nedbrændingen af templet under 
den blodige erobring af Jerusalem ophørte det med at være jødernes reli-
giøse, administrative og økonomiske centrum, hvormed også Josefus’ tid 
som fungerende tempelpræst var definitivt forbi. Han fulgte med Titus 
til Rom, hvor Vespasian foruden romersk borgerskab gav Josefus logi i 
sit tidligere hus samt pension. “Et betragteligt stykke land i Judæa”, som 
Vespasian også skænkede Josefus, fritog kejser Domitian, den anden søn, 
der efterfulgte Titus, for beskatning (Vita 423-429). Efter det flaviske kej-
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serdynasti (69-96), der havde protegeret ham, og som han overlevede, fik 
Josefus tilnavnet ‘Flavius’. 

Forfatteren Josefus var herefter helt afhængig af sit høje romerske patronat, 
så længe det varede. Det ses mest tydeligt i hans første værk krigshistorien, 
der nærmest er at læse som et rent propagandaskrift for specielt Titus, 
hvem det da også er tilegnet. Allerede den blotte titel viser den eksklusivt 
romerske optik: Den jødiske krig, ligesom Julius Cæsars Gallerkrigen, der 
har tjent som en slags forlæg for DJK, for så vidt som begge krigshistorier 
anser fjenden for et objekt, der er dømt til et selvforskyldt nederlag, og 
ikke en krigsførende aktør på lige fod med sejrherren i en jødisk-romersk 
krig (som når vi kalder det f.eks. ‘Den fransk-tyske krig’). Fra først til sidst 
i DJK fremstår Titus som både krigshelt og fredsfyrste, for “det var jøder-
nes tyranner, der tvang romerne til mod deres vilje at gribe ind, og som 
bevirkede afbrændingen af templet. Det kan kejser Titus, som selv fuld-
byrdede ødelæggelsen, bevidne; han havde under hele krigen medlidenhed 
med folket, der blev holdt nede af oprørslederne (...)” (Forordet 1.4). Med 
denne patronus og ‘mæcen’ og kun så få år efter krigen har Josefus næppe 
heller kunnet skrive meget anderledes. Lige så lidt som de fire evangelister, 
der skrev nøjagtigt samtidig med Josefus, har kunnet (og villet i skismaet 
mellem jødekristne og rettroende jøder), jævnfør især evangelisternes lidet 
troværdige billede af Pontius Pilatus – “giv kejseren, hvad kejserens er, og 
Gud, hvad Guds er!”. Men i de efterfølgende værker, Josefus først skriver 
femten-tyve års tid efter DJK, har han skiftet tematik og hensigt. 
 Storværket Ant. (i tyve ‘bøger’, udgivet i 6 bind i Loeb Classical Li-
brary) er anlagt som én lang indføring i hele det jødiske folks historie, den 
første halvdel Josefus’ genfortælling af beretningerne i den jødiske bibel 
lige fra Genesis, den anden halvdel en skildring af de historiske begivenhe-
der frem til krigsudbruddet i år 66. Værket er, som alle de øvrige, rettet til 
“alle græsktalende” i riget – enhver dannet romer beherskede græsk – “der 
finder det værd” at studere denne historie (Ant. Forordet 1.2), og hvis 
uvidenhed om eller misopfattelse af det jødiske folk Josefus hermed søger 
at rydde af vejen gennem et grundigt oplysningsarbejde. Da dette positive 
formål åbenbart ikke var lykkedes, som Josefus skriver i indledningen til 
Ap., vil hans næste forsvar for jøderne i Ap. antage en mere offensiv karak-
ter, nu efter princippet ‘det bedste forsvar er et modangreb’, mod dem, der 
retter direkte verbale og voldelige angreb på jøderne. At der har været et 
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stadig aktuelt behov for et sådant forsvar, viser med al ønskelig tydelighed 
sagen om jødernes kopskat. Den af Josefus så berømmede Titus havde ved 
krigens afslutning pålagt jøderne “hvor de end var bosat, at betale en skat 
på to drachmer for hver person; den skulle hvert år indbetales til Capito-
lium, svarende til den skat, de før havde indbetalt til templet i Jerusalem” 
(DJK 7.6.6). Denne særskat som betaling for jødernes religionsudøvelse 
blev 25 år senere under Domitian, som Sueton skriver, “indkrævet på det 
strengeste, og for den blev de mennesker slæbt for retten, der enten levede 
på jødisk vis uden at bekendtgøre det eller havde skjult deres herkomst 
(origine) og ikke betalt den skat, der var pålagt deres folk (genti). Jeg erin-
drer som ung at have været til stede, da en halvfemsårig olding af skatteop-
kræveren og en tætpakket forsamling af hans rådgivere blev undersøgt for, 
om han var omskåret.” (Dom. 12.2). Den despotiske Domitians fremfærd 
lå kun få år tilbage, da Josefus skrev Ap., og kan kun have været en stærkt 
medvirkende motivering for at skrive dette sidste, udadrettede ‘forsvar’. 
 Med henblik på at formidle og forsone anvender Josefus forskellige 
kunstgreb og strategier, der først og fremmest består i ikke at henlede de ro-
merske læseres opmærksomhed på noget som helst, der i deres øjne ville være 
ufordelagtigt om dem eller som ville kunne irritere og provokere dem. Kun 
det kan være grunden til, at pogromen i Alexandria i år 38 ikke nævnes, end 
ikke under det fyldige afsnit om jøderne i Alexandria (Ap. 2.33-78), hvor 
nærliggende det end må synes at have været. Men at minde herom ville være 
at minde om den dobbelte kejserbilledkrise og derfor vende sig mod jøderne 
selv, også selv om den skøre Caligula efterfølgende blev ‘dømt til glemsel’ 
(damnatio memoriae). Domitian led samme skæbne, men kopskatten stod 
ved magt og umuliggør derfor enhver omtale af såvel kejser som skat. 
 Derimod er der i Ap. flere antydninger af forsøg på at se ligheden mel-
lem ‘typiske’ jødiske og romerske idealer og nationale karaktertræk, såsom 
landbrug, arbejdsomhed, kampvilje, pligtfølelse. Selv så tidligt som fra 
DJK kan man fremhæve et eksempel på et raffineret kunstgreb i samme 
øjemed, omend meget diskret. Josefus siger i forordet, at “med min skil-
dring af begivenhederne gør jeg også en indrømmelse til mine egne følelser 
og min smerte, og tillader mig at sørge over mit fædrelands ulykker” (1.4). 
Dette kommer vel bedst til udtryk ved afslutningen af hele krigshistorien, 
hvor det retorisk også mest gælder om at appellere til følelserne, i den 
lange skildring af de henved tusinde belejrede jøders kollektive selvmord 
på klippeplateauet Masada i år 74 (DJK 7.8-9). Josefus’ beundring for sine 
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landsmænds heltemod, der skinner tydeligt igennem – endda på trods af 
at der her er tale om hans argeste modstandere – bliver alene lagt i mun-
den på fjenden, romerne: “Da de her fandt hele dynger af lig, følte de slet 
ingen glæde som over fjenders død, men blev grebet af beundring for en så 
storslået dristig beslutning, og for den dødsforagt, som så mange menne-
sker havde udvist ved uden vaklen at virkeliggøre den.” (DJK 7.9.2). Den 
tragiske histories morale bliver dermed, at dødsforagt er en værdi fælles for 
jøder og romere – hvor makaber baggrunden for den end er som her. 

Om grækerne har Josefus imidlertid i Ap. fortsat intet godt at sige (jf. hans 
forord til både DJK og Ant.), tværtimod. Foruden sit angreb på specielt 
de græske historieskrivere, som vi så ovenfor, retter han en massiv kritik af 
de væsentligste sider af græsk kultur, såsom de græske lovgivere, digtere og 
filosoffer. Dette har afgjort ikke stemt det overvældende flertal af græsk-
sindede læsere mildere over for Josefus’ historie- og kultursyn. Samtidig 
hermed nævner Josefus ikke med et ord romerne, idet han ellers havde 
måttet lade dem høre for stort det samme som grækerne. Forklaringen 
kan kun være, at Josefus har valgt denne ensidige kritik som en strategi for 
at distancere romerne fra grækerne. Den omvendte strategi til det samme 
formål kunne den netop omtalte dødsforagt være et indirekte eksempel 
på, nemlig underforstået ved at prise de i krig til døden tapre romere og 
jøder over for de slappe, ‘dekadente’ grækere, der ‘har det hele i munden’. I 
den sidste fjerdedel af Ap. fremlægger og hylder Josefus – med risiko for at 
virke missionerende – den jødiske gudstro og den derpå baserede fromhed 
(eusebeia), som Josefus forstår som en universelt gyldig ‘filosofi’, først i sig 
selv, dernæst modstillet grækernes. 
 Spørgsmålet er dog her, om Josefus ikke her har forregnet sig groft og 
vist, hvor lidt han i det hele taget forstår dybden af den fælles græsk-romer-
ske kulturarv i både lovgivning, digtekunst og filosofi, så lidt velbevandret i 
litteraturen og stilistisk svag han også fremstår. Når, som Josefus nu engang 
måtte anskue det, jødedommen jo repræsenterede det ældste og bedste, var 
det også kun ret og rimeligt, at det athenske samfund på dets præmisser af 
konventionel tro dømte en Sokrates til døden for at have forbrudt sig mod 
sit samfunds anerkendte guder ved at dyrke en egen indre ukendt og må-
ske ligefrem farlig guddom: daimonion, der på Josefus’ tid var blevet til en 
‘dæmon’ (Ap. 2.263-64). At “de viseste blandt grækerne”, ikke mindst Pla-
ton, i deres gudsforståelse var elever af Moses, havde Josefus dog ikke selv 
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fundet på (Ap. 2.168-69), for han havde her en forløber i bl.a. Aristobulos 
fra 2. årh. f.v.t. Josefus henviser dog intetsteds i Ap. til sine inspirations-
kilder, ikke engang til Filon, hvis værk Om verdens skabelse ligger til grund 
for netop afsnittet her om modsætningen mellem Moses’ lovgivning, hvis 
fortjeneste det var at begynde med Skabelsen, og de græske lovgivere, der 
begynder deres lovgivning enten på bar bund eller med at spinde den og 
folket ind i lutter myter (jf. Ap. 2.250-86 med De opificio mundi 1-3)! En 
klar – og ligeledes absurd-ahistorisk – analogi, der ‘beviser’ den historiske 
relation mellem Moses og Platon, ser Josefus følgelig i, at “Platon især ef-
terlignede vor lovgiver derved, at ingen opdragelse foreskrev han borgerne 
så meget som det at lære alle lovene grundigt ud og ind, og endvidere ved, 
at han drog omsorg for, at folk udefra ikke skulle blande sig på må og få 
med dem, men at staten skal være ren og for dem, der holder fast ved lo-
vene.” (Ap. 2.257). En anden af den josefinske Platons fortjenester er hans 
forvisning fra idealstaten af digterne med alle deres amoralske myter, og i 
spidsen herfor selveste grækernes nationalskjald Homer. Når Josefus skal 
karakterisere de homeriske digte, er det, symptomatisk nok, med en særlig 
betoning af digterens lystige erotik: “Men det mest utilbørlige af alt, er 
det ikke sådan uhyrligt at behæfte så at sige alle guderne, både de mand-
lige og de kvindelige, med hæmningsløse samlejer og erotiske forhold?” 
osv. (Ap. 2.244). Som patriarkatets og ortodoksiens forsvarer af det hellige 
og ukrænkelige moderskab, der ikke tåler ‘uægte børn’, kender farisæerens 
forargelse ingen grænser her. Den har kun haft den modsatte virkning i 
Antikkens ‘homeriske latter’-kultur med dens almindelig udbredte ‘hån, 
spot og latterliggørelse’. Mindst lige så lidt har Josefus kunnet appellere til 
sine romerske læsere, når han som et dumdristigt led i sin argumentation 
for det jødiske billedforbud kritiserer grækerne for den ‘overdrevne’ begej-
string for billeder og statuer, som romerne til fulde delte med dem. 
 Så har denne strategi trods alt kunnet lykkes bedre ved Josefus’ i Ap. 
hyppigt gentagne påstand om grækernes upålidelighed og overfladiskhed. 
Netop den møder man nemlig i romernes ambivalens over for de græske 
mestre, der havde skolet dem til dannelse, som hos Cicero i den allerede 
tidligere citerede retstale, hvor han gentagne gange som her udtaler, at “jeg 
dog vil sige dette om hele dette græske folk: Jeg giver dem litteraturen, 
jeg giver dem viden i mangen en kunst, jeg frakender dem ikke deres vid, 
deres skarpsindighed, deres ordrigdom, kort sagt nægter jeg dem det ikke, 
hvis de også gør krav på andet. Men samvittighedsfuldhed og ærlighed i 



21

iNdledNiNg ved Niels HeNNiNgseN

at aflægge vidnesbyrd har den nation aldrig stræbt efter, og hele meningen 
hermed og betydningen og værdien af det kender de ikke til.” (Pro Flacco 
9). Selv når vi tager højde for genren, at det er en tale for retten og ikke for 
filosofisk interesserede som i Ciceros filosofiske skrifter, må Ciceros grove 
generaliseringer dog have haft en bredere klangbund, siden han overhove-
det tyede til dem (hvad der da heller ikke hindrede ham i at vinde denne 
retssag). Et andet, berømt eksempel på denne ambivalens forekommer i 
det romerske nationalepos, Vergils Æneiden, hvor digteren giver grækerne 
at være mestre i kunst og videnskab, men “du romer, husk at herske over 
folkene (det skal være din kunst) og at bringe gode sæder med fred, skåne 
de undergivne og bekæmpe de overmodige” (6.851-53). Kejser Augustus’ 
hofdigter har her sin kejser i tankerne, ham, der velsignede riget med Pax 
Romana, og som hos både Josefus og Filon optræder som en sand ven af 
jøderne (jf. hhv. Ap. 2.61-62 og app. 3). 

Strategien for at stille ægypterne i det dårligst tænkelige lys hos de ro-
merske læsere lod umiddelbart til at være langt nemmere og til at kunne 
gøres helt åbenlyst. Trods veneration for den ældgamle ægyptiske kultur 
med dens monumentale bygningsværker kan et eksempel hentet fra Taci-
tus, efter vore kilder at dømme, godt gælde som typisk for det romerske 
aristokratis mening om det ægyptiske folk. “Dette folk, der mere end alle 
andre hengiver sig til alskens overtro”, når som her, fortsat ifølge Tacitus, 
en blind mand “fra pøblen i Alexandria” på guden Serapis’ foranledning 
falder på knæ for Vespasian og bliver helbredt af ham, dog kun fordi man-
dens syn efter lægernes mening ikke var helt tæret bort og derfor stod til 
at redde (Hist. 4.81). Det er den magtfulde romerske overklasse, Josefus 
kan være til behag ved gentagne gange at stemple ægyptisk religion med 
dennes mange dyrekulter som en barbarisk overtro. Ægyptiske hovedkul-
ter såsom Isis, Osiris og Serapis havde nemlig vundet indpas og var meget 
populære hos det brede lag af den romerske befolkning, hvis behov for håb 
og lindring de meget bedre end romernes formalistiske religion var i stand 
til at tilfredsstille. Men når Josefus ikke fortæller os stort andet om sine 
antijødiske skribenters personlige baggrund end, at Apion var en ‘lærd’, 
og det kun for at ironisere over det, er grunden den modsatte. I Roms 
antijødiske litterære kredse ville enhver henvisning til disse helleniserede 
alexandrineres (nok så tvivlsomme) fortjenester kunne bruges som yderli-
gere ‘videnskabeligt’ belæg for egne forestillinger og fordomme. Nogle af 
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dem har endda haft mulighed for at øve direkte og væsentlig indflydelse 
på samfundets øverste, som Chairemon, der var lærer for den senere kejser 
Nero, og den ‘lærde’ Apion, der drog på adskillige foredragsrejser til både 
Grækenland og Rom, hvor åbenbart langtfra alle anså ham for en “pral-
hals” (ifølge Plinius den Ældre). Apion havde jo endvidere gjort sig kendt 
i de højeste kredse som leder af græsk-alexandrinernes delegation til kejse-
ren i Rom efter pogromen i år 38, hvorunder han frit har kunnet udbrede 
sine antijødiske synspunkter. 
 Derimod var det både oplagt og problemfrit for Josefus at trække Kleo-
patra-kortet. Hendes politik var antijødisk, og hun havde lige siden kejser 
Augustus’ dage i romernes øjne været dæmoniseret ikke bare som en ho-
vedmodstander, men i højeste grad som en typisk farligt-forførende ori-
entalsk kvinde. “Hun led en passende straf, mens vi har den store [Julius] 
Cæsar som vidne på den støtte og trofasthed, som vi viste ham mod ægyp-
terne; desuden er der senatet og dets bestemmelser og Cæsar Augustus’ 
breve til at bekræfte vore fortjenester” (Ap. 2.61), hvorved Josefus sam-
tidig får mindet sine romerske læsere om jødernes proromerske politik i 
Ægypten. I det kildne spørgsmål om kejserbillederne, som Apion har slået 
på som hovedbeviset for jødernes illoyalitet, indvender Josefus i Ap., at jø-
derne ganske vist har afholdt ‘billedløse’, men til gengæld daglige ofringer 
og ceremonier for kejseren og romerfolket (dengang templet endnu stod). 
Det springende punkt er her ikke alene den for enhver ikkejøde helt ufor-
ståelige abstraktion som erstatning for billeddyrkelsen; men som kejser 
Caligula indvendte, har jøderne ganske vist ofret for, men ikke til kejseren 
(se app. 3. Jf. den samme problemstilling efterfølgende for de kristne). 
Josefus går til modoffensiv ved at fremstille ægypterne under ét som la-
verestående som følge af deres påviselige ‘overtro’. Men han er tvunget i 
defensiven og kan ikke gøre meget and end at le ad og afvise som aldeles 
absurde Apions skrøner om jøderne såsom dén (af græsk oprindelse) om 
deres rituelle slagtoffer af en græker og dén om deres rituelle tilbedelse af 
et æselhoved; hvortil kommer påstande som dén om jødernes historiske 
underlegenhed og utilstrækkelighed, fordi de altid har været slaver af an-
dre, dén om deres uopfindsomhed og ikke mindst den i Ap. gentagne om 
deres fjendtlighed over for ikkejøder. Ved overhovedet at nævne den slags 
fordomme har dilemmaet mellem at ville oplyse mere og derved risikere 
at formørke yderligere måske allerede stået klart for Josefus, da han valgte 
eller følte sig nødsaget til at skrive Ap. 
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Men hvad er Ap. egentlig for et skrift? Hvilken genre tilhører det? Værkets 
traditionelle hoved- og undertitel, der ikke nødvendigvis er de originale, er 
ikke retvisende, for det er så langtfra kun et anklageskrift mod Apion eller 
et historiografisk skrift om jødernes ælde. Men et ‘forsvarsskrift’ da, sådan 
som det almindeligvis kaldes? Selv siger Josefus, at “jeg har jo ikke valgt at 
skrive en lovtale over os selv, men mener, at det helt rette forsvar (apologia) 
mod de mange falske anklager mod os består i de love, som vi vedblivende 
lever efter.” (Ap. 2.147). Dette er den eneste gang i hele Ap., at nøgleordet 
apologia forekommer, men, som det ses, bruges det af Josefus ikke som 
genre-betegnelse for hans eget ‘forsvarsskrift’, skønt Antikken havde været 
rig på denne genre lige siden den græsk-klassiske tids mange (forsvars)taler 
for retten, der derefter ofte og i elaboreret form blev udgivet, med Platons 
udgave af Sokrates’ som det berømmeligste eksempel. Siden Ciceros dage 
var denne genre dog svundet kraftigt ind: Kejserdømmet havde indskræn-
ket det frie ord i det offentlige rum væsentlig, og retorikken var blevet 
en anden. Det er først efter Ap., med den kristne apologetik fra 2. årh. 
og frem, at ‘forsvarsskriftet’ oplever en renæssance. Når kirkehistorikeren 
Euseb (i 4. årh.) således benævner Filons skrift, der ellers er overleveret 
under den sjældne titel Hypothetica (app. 1), apologia pro Judaeis (2.18.6), 
er det sandsynligvis (anakronistisk) overført fra den righoldige apologetik 
og behøver ikke nødvendigvis at have det fjerneste at gøre med Josefus’ 
egen opfattelse af sit værks genre. Og i betragtning af Ap.s hele to over-
leverede titler, over- og undertitel, ville det være besynderligt, hvis dette 
værk oprindelig også havde haft en ‘indlysende’ tredje, der siden var helt 
forsvundet. Det er derfor kun os selv i dag, der må begrunde at kalde Ap. 
for et ‘forsvarsskrift’. 
 Et par steder kalder Josefus blot sit skrift for netop “et skrift” (grafē). 
Flere steder omtaler Josefus udtrykkeligt dette skrift som logos, vel det 
græske sprogs vigtigste ord og lige så mangetydigt! I denne sammenhæng 
kunne det nogle steder betyde det neutrale ‘bog’ eller ‘fremstilling’ (af en 
sag), ligesom ordet betegner Ap.s to dele (“første bog” og “anden bog”). 
Adskillige steder i Ap. har logos betydningen ‘argumentation, begrundelse’ 
og lignende, og den retoriske stil i Ap. bærer umiskendeligt præg af en 
stærkt polemiserende retstale (jf. også 2.4). Det vrimler gennemgående 
med forensiske termer (såsom anklage, bevise, gendrive, vidne, vidnesbyrd 
etc.), som var det en retstale kamufleret som historieskrivning eller om-
vendt. I hovedstrukturen minder det også om retstalen (omend den lige 
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fra starten henvender sig til en mæcen): en (kort) indledning (exordium) 
med angivelse af formålet og stoffet (propositio); gendrivelse af modstan-
dernes diverse beskyldninger og bevisførelse for egen sag (argumentatio); 
afslutningsvis et opsummerende og energisk forsvar for egen sag (perora-
tio), tillige med en varm anbefaling heraf, idet Moselovene og den derpå 
baserede fromhed fremstilles som almengyldige normer for også alle andre 
end jøderne. På grund af denne præsentation af en universalistisk jøde-
dom er Ap. også blevet tolket som et stykke jødisk missiologi skrevet med 
henblik på at omvende og hverve proselytter blandt de velvilligt indstil-
lede og interesserede ‘hedninge’, der notorisk har fandtes blandt romere og 
grækere. Det dækker dog strengt taget kun den sidste fjerdedel af værket. 
Der kan også argumenteres for, at Ap. er en genreblanding – hvad der 
ikke var velset i Antikken, men Ap. er jo også et usædvanligt skrift – en 
krydsning mellem apologi og historiografi, med solid baggrund i Josefus’ 
to forskellige historiografiske værker DJK og Ant. (hvortil kommer hans 
historiografisk-apologetisk-selvbiografiske blandingsværk). Men Ap. er 
langtfra et normalt stykke historieskrivning: Der er ingen monografisk li-
nie, stoffet er dertil disponeret alt for springende, og først og fremmest er 
det fuldkommen styret af polemik, hvad enten der forsvares eller angribes. 
Det kan derfor højst kaldes ‘historiografisk’ som stedvis hjælpemiddel til at 
opnå flere forskellige formål, der vil være fremmede for almindelig græsk-
romersk historiografi. Ap. burde da snarere, med et moderne og anakroni-
stisk udtryk, benævnes en ‘historikerstrid’ med de mange historieskrivere, 
der kritiseres, og de adskillige dokumenter, der lægges til grund for forsvar 
og angreb. Måske er man på den sikreste side ved at kalde Ap. et ‘strids-
skrift’ (som f.eks. Nietzsche selv kalder sit værk om ‘moralens oprindelse’)! 
Så har man i hvert fald ikke sagt for meget.

Hvordan Josefus’ værker, herunder Ap., er blevet modtaget og læst hos 
deres adressat(er), fortæller vore kilder intet om. Deres receptionshistorie 
begynder først mere end 200 år efter, hos de kristne forfattere, hvad Josefus 
umuligt kunne have forestillet sig. Nok ej heller, at hans store ønskepro-
jekt, der var at ville fremme fred, fordragelighed og forståelse for jøderne 
i Romerriget, allerede inden der var gået fyrre år efter Ap. skulle lide et 
så knusende nederlag, at det skulle tage jøderne 1800 år at forvinde det, 
og det først efter en endnu større katastrofe. I årene 115-17 under kejser 
Trajan gjorde jøderne i Alexandria og nogle andre byer uden for Judæa 
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oprør, som blev slået hårdt ned. I årene 132-35 blev et stort og langvarigt 
oprør i Judæa under Simon Bar Kokba slået blodigt ned, da den stærkt 
antijødiske kejser Hadrian ville forbyde omskæring og omdanne templet 
til en romersk helligdom. Jerusalem blev gjort til en romersk koloni, Ælia 
Capitolina, jøderne forment adgang til byen, deres religion forbudt i nogle 
år og landet næsten affolket for sine oprindelige indbyggere, der enten var 
slået ihjel under oprøret eller gjort til slaver som følge af det. På samme 
tid voksede en ny jødisk-religiøs skrifttradition frem gennem de stadige 
fortolkninger af Moselovene i den rabbinske litteratur og Talmud. Således 
blev Josefus på én og samme gang jødernes første og sidste egentlige histo-
riograf, indtil jødernes emancipation såvel som den moderne historiografi 
opstod nogenlunde samtidig i det 19. århundrede, og jødernes historie 
blev skrevet af dem selv.
 Da kejserriget i løbet af 300-tallet skiftede statsreligion fra de gamle 
guder til kristendommens ene gud, blev det for jøderne begyndelsen på 
en ny udgrænsning og forfølgelse, der denne gang skulle vare i halvandet 
tusind år. Gårsdagens forfulgte blev til morgendagens forfølgere. Josefus 
indgik på grotesk vis i denne nye grundlæggelseshistorie. Det er således 
svært at se det som andet end et udslag af historiens grumme ironi, at Jose-
fus’ fire værker blev til netop samtidig med de fire evangelier, men at han, 
der opholdt sig i tre årtier i Rom samtidig med den kristne menighed, vi 
kender til fra Paulus’ Romerbrev, i alt kun har et par enkelte uforfalskede 
referencer til den nye jødiske sekt, hvorimod kirken senere gør flittigt brug 
af hans skrifter til fordærv og fare for jøderne. Josefus nævner således lige 
akkurat, at “en mand ved navn Jakob, bror til Jesus kaldet Kristus” døm-
mes til døden ved stening (Ant. 20.200). Det andet sted omtaler Johannes 
Døberen og er i øvrigt vor første ikkekristne kilde til denne (Ant. 18.116-
119). De panegyriske linier om Jesus’ liv og efterliv, der går under navnet 
‘Testimonium Flavianum’ (Ant. 18.63-64), er derimod en senere kristen 
interpolation. Vi møder den første gang i den store kirkehistorie af Euseb 
fra Caesarea fra omkring 320, det første værk af sin art skrevet under og 
til Konstantin den Store og vor vigtigste kilde til kristendommens og kir-
kens historie i de første tre århundreder. Euseb har her foruden ‘de hellige 
skrifter’ især benyttet sig af “hebræernes meget berømte historiker Flavius 
Josefus” (1.5.3), og i nogen grad også Filon, til at skildre de første tider fra 
Herodes den Store til Jerusalems fald. Eusebs ihærdige ‘nyttiggørelse’ af 
Josefus i sin kirkehistorie skulle vise sig skæbnesvanger for Josefus’ videre 
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receptions- og virkningshistorie. Eusebs citater fra den jødiske forfatters 
værker tjener nemlig overalt kun to formål: dels til at belægge de kristne 
skriftsteder med sådanne eksterne, ‘uvildige’ beviser på disses historiske 
sandhed, dels til at fylde nogle huller ud i den tidlige kristne overlevering. 
Om interpolationen af ‘Testimonium Flavianum’ oprindelig stammer fra 
Euseb selv, eller han har overtaget den fra en anden kristen autor, kan vi 
ikke længere afgøre (jf. Euseb 1.11.7). 
 Den mest indgribende eftervirkning på jøderne blev Eusebs adskillige 
misbrug af Josefus’ værker (samt Filons to her som app. bragte skrifter) til 
at godtgøre Guds og derigennem Guds jordiske repræsentanters straf over 
det jødiske folk: “Josefus stemmer overens med ham [Filon], da han ligele-
des påpeger, at ulykkerne mod hele folket begyndte på Pilatus’ tid og med 
overgrebene på Frelseren” (2.6.3), idet Euseb herved jo især tænker på jø-
dernes urforbrydelse, da de ifølge ‘de hellige skrifter’ råbte på korsfæstelsen 
af Jesus Kristus, en blodskyld, hvorved de kristnes påskepassion og genop-
standelsesmyte opstod ud af jødernes gamle mindehøjtid. Så længe Euseb 
refererer Josefus for, “at utallige andre oprørsforsøg fandt sted i Jerusalem, 
og han gør det klart, at det fra den tid ikke fik nogen ende med opstande 
og krige og bestandige onde anslag i byen og i hele Judæa, før belejringen 
til sidst ramte dem under Vespasian”, er han loyal over for Josefus; men det 
skulle få de mest vidtrækkende konsekvenser for jøderne, når Euseb derpå 
instrumentaliserer Josefus’ historieskrivning ved at tage netop den til ind-
tægt som vidne på sandheden af Eusebs konklusion: “På den måde kom 
altså den guddommelige straf over jøderne for deres overgreb på Kristus” 
(2.6.8). Med anknytning til Josefus’ ovenfor citerede korte omtale af ste-
ningen af Jakob hedder det endvidere hos Euseb, at “så forunderligt et 
menneske var Jakob og så omtalt af alle andre for sin retfærdighed, at også 
de mest indsigtsfulde mente, at dette var grunden til Jerusalems belejring 
kort tid efter hans martyrdød, og at der ikke var nogen anden grund til, at 
det ramte dem, end den overmodige forbrydelse mod ham. Josefus tøvede 
i hvert fald ikke med skriftligt at bevidne dette med disse ord: ‘Disse ting 
ramte jøderne som gengældelse for Jakob den Retfærdige – der var en bror 
til Jesus, som kaldes Kristus – fordi jøderne slog ham ihjel, selv om han 
var en meget retfærdig mand.’” (2.23.19-20) – det nok mest markante 
eksempel på Eusebs manipulative forfalskning af Josefus’ tekst. Kun på 
denne ‘produktive’ baggrund bliver det fuldt forståeligt, når Euseb i anden 
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forbindelse “beundrer Josefus for i dette som i andre tilfælde at fortælle 
sandheden i overensstemmelse med de guddommelige skrifter” (2.10.10). 
 Dermed bidrog Euseb afgørende til at befæste det teologisk-dogmati-
ske grundlag for kirkens antijudaisme. Det var således fra samme tid, at 
kirke og kejsermagt fra Konstantin den Store til Justinian, begyndte at 
indskrænke jødernes vilkår til grænsen af det retsløse. Senere fulgte Mid-
delalderens mange pogromer, den vedholdende udgrænsning af jøderne 
og altovervejende både den katolske og den protestantiske kirkes officielle 
tavshed om og faktiske accept af holocaust under nazismen. I den katolske 
kirke blev dogmet om jødernes blodskyld først opgivet under det andet 
vatikanerkoncil i 1962, men trives stadig i reaktionære, ‘påske-fundamen-
talistiske’ kredse. I den protestantiske kirke, hvis forkyndelse jo netop ikke 
er således styret ovenfra, beror synet på jødernes påståede rolle for dom-
fældelsen af Jesus fra Nazareth i højere grad på den enkelte forkyndendes 
holdning til ‘jøderne’ i det hele taget. Selv om der definitorisk bør skelnes 
mellem antijudaisme og antisemitisme, kan dette skel dog ofte være svært 
at opretholde. Antisemitisme er den moderne, biologistiske afart af antiju-
daismen, rettet undtagelsesløst mod jøderne opfattet som et folkeslag eller 
‘race’, som det begyndte at hedde fra 1800-tallet. Antijudaisme er rettet 
mod jødernes religion, men er ikke sjældent også gledet over i antisemi-
tisme. Det kan ses som endnu et udslag af historiens blodige ironi, at Jo-
sefus uafvidende har bidraget hertil ved sin i Ap. gentagne understregning 
af nødvendigheden af det i biologisk forstand “rene” og “ublandede” for 
videreførelsen af det folk, som Gud i pagten har afkrævet bestemte kende-
tegn på dets troskab og selvbevarelse som ‘Guds udvalgte folk’. Af samme 
grund bør det undgå for tæt social kontakt med ‘de andre’, hvad der netop 
har næret en misforstået forestilling om en særlig jødisk misantropi, som 
Josefus følgelig måtte søge at tilbagevise i Ap. Omvendt rummer de i Ap. 
omtalte skrøner om jøderne umiskendelige ligheder med senere tiders 
antisemitiske skrækpropaganda.

I dag bør Josefus være ‘renset’ for anakronistiske og tilbageprojicerende 
forestillinger og fordomme og læses ganske anderledes nøgternt af læg som 
lærd med hvert sit udbytte og det vel først og fremmest som en god hi-
storieskriver, såvel om bibelsk tid som om hans egen. Man kan læse ham 
med specialistens særlige interesse, som fag- eller religionshistoriker, juda-
ist, ægyptolog, nærorientalist, etnograf, klassisk filolog eller arkæolog. Ap.s 
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mangfoldige oplysninger om stort set samtlige oldtidskulturer gør det til 
et værdifuldt kildeskrift i sig selv. F.eks. er det i Ap., vi finder større frag-
menter af Manethos ægyptenshistorie, der dermed er den eneste kendte 
overleverede fra hellenistisk tid. Ligesom det er i Ap., vi for første gang 
nogensinde læser om ‘de homeriske digte’ som gennem generationer af 
de professionelle episke sangere, rapsoderne, mundtligt overleverede digte, 
der først senere blev nedfældet på skrift og derved tog springet fra levende 
brugsdigtning til litteratur. Men den største værdi har Josefus utvivlsomt 
for judaistikken, i kraft af hans mange faktuelle oplysninger om Judæa og 
forskellige aspekter af jødedommen, dertil i højeste grad også som en unik 
identitetshistorisk kilde til selv- og omverdensforståelsen hos en jøde, der 
af nød lod sig hellenisere som forudsætningen for at kunne kommunikere 
sine vidnesbyrd og budskaber til ‘den anden kultur’ i hele den omgivende 
verden, med sit hjerte i mindernes Jerusalem og sin hjerne i udlændig-
hedens Rom. Josefus adskiller sig hermed væsentligt fra jødernes anden 
store, ikkekristne forfatter fra det første århundrede e.v.t., Filon, der er den 
fuldt helleniserede jøde, såvel i sproget som i tænkningen om jødedom og 
græcitet, og som boede hele sit liv i diasporaens største by, det pluralistiske 
lærdomscenter Alexandria. Hans omfangsrige forfatterskab – på størrelse 
med Josefus’ (i Loeb fylder også det 12-13 bind) – er således stærkt påvir-
ket af især platonisme og stoicisme i den eksegese, der næsten fylder det 
hele. Af Filons i alt 36 skrifter er det overhovedet kun de to her bragte, der 
beskæftiger sig med samtidshistorien, i modsætning til Josefus’ fire værker, 
der netop alle er skrevet direkte beregnet (DJK, Vita, Ap.) eller med hen-
blik på samtiden (Ant.). 
 Unikt autentiske er Josefus’ skrifter i sig selv i den forstand, at de (sam-
men med de to Filon-tekster) er den eneste stemme i hele Romerrigets 
historie, der selv beretter om sit eget folk og land (idet vi her kan se bort fra 
grækerne, der med deres kultur ‘besejrede sejrherren’). Alle de talrige andre 
folkeslag blev (tvangs)romaniseret og/eller helleniseret og efterlod sig in-
gen eller kun ganske få autentiske spor af deres samfund, religion, historie 
fra hverken inden, under eller efter romerne. For eget eftermæle kræver en 
egen skriftkultur, som ingen af dem havde, og alle overtog de med tiden 
erobrernes sprog og kultur og glemte deres egen. Ingen af dem kunne der-
for heller frembringe en Josefus, der, som han skriver straks i forordet til sit 
første værk, “med henblik på dem, der lever under romersk herredømme, 
i græsk oversættelse vil skildre de begivenheder, som jeg allerede tidligere 
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har beskrevet på mit modersmål og således gjort de ikkegræske folk inde 
i landet bekendt med” (DJK, Forordet 1.1; jf. Ap. 1.50). Josefus brugte 
dermed sit aramæiske skriftsprog hjemmefra til jøderne i Babylon og Ro-
merrigets vide østlige bagland og sit tillærte græske til den græsk-romerske 
litterære verden overalt. Eksemplet bataverne viser den modsatte udgang 
på Historien. I det nordvestlige hjørne af det store romerrige, ved Rhinens 
udmunding, gjorde denne germanske stamme oprør mod romerne netop 
samtidig med jøderne i det sydøstlige hjørne. Tacitus skildrer i et parallelt 
forløb de to folks oprør, inden tekstoverleveringen brat er afbrudt midt i 
en sætning (jf. Hist., bøgerne 2, 4-5) . Vi er dermed for altid gået glip af 
Tacitus’ romerske version af afslutningen på den jødisk-romerske krig og 
hvordan han har beskrevet romernes erobring af Jerusalem, nedbrændin-
gen af templet og jødernes kollektive selvmord på Masada. Om bataverne 
specielt siger han i sit etnografiske værk om germanerne, at “fritaget for 
byrdefulde afgifter og ydelser og stillet til side for kun at blive brugt i slag 
holdes de i beredskab til krige – ganske som våben og udrustning” (Germ. 
29.2). Som sejrherrernes ‘kanonføde’ forsvandt bataverne hermed ud af 
Historien (og har alene sat sig et kunstigt minde ved deres latinske navn 
‘Batavia’ brugt bl.a. af Napoleon om hans nederlandske kongedømme). 
For jødernes vedkommende blev det derimod én blandt taberne, der kun-
ne skrive og skrev historien – først for sejrherren, sidenhen til gengæld om 
og også for jøderne – hvorved han også skrev historie. Men da dette kun 
skete som følge af det fantastiske tilfælde, som Josefus’ møde med den 
romerske øverstbefalende var, burde det gamle ord vel snarere lyde ‘sejrher-
ren eller tilfældet skriver historien’. 
 Men ét sted er der i verden, hvor mange kun dårligt kan læse Josefus 
“uden vrede og partiskhed”, som Tacitus siger om sin historiografiske me-
tode (Ann. 1.1). For selv om Josefus i Israel måske ikke ligefrem er hadet, 
sådan som han selv beskriver sine landsmænds holdning til ham (jf. DJK 
3.9.6; 5.13.3), opfattes han dog stadigvæk som den “forræder”, han tog 
Gud til vidne på ikke at være (jf. ovenfor citatet fra DJK 3.8.3) – velnok 
fordi han havde en mistanke til sig selv om også at være dét – mere end 
som den fredsformidler mellem jødisk og romersk, han gerne ville være, 
og som vi i dag på vor trygge afstand kan læse ham som. Det bagomlig-
gende fortolkningsproblem er dog det samme nu som dengang, der stadig 
kalder på de samme stærke følelser: kan og bør Josefus og hans ligesindede 
kaldes realister og oprørerne idealister, eller med de mere værdiladede ord 
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fredskæmpere over for frihedskæmpere? Sidstnævnte ynder Josefus gen-
tagne gange i DJK at kalde for “banditter” og “tyranner” (“terrorist”, som 
forekommer i den danske oversættelse af DJK, jf. 4.3,5, er fristende, men 
uden sproglig hjemmel og lige lovlig ‘opdateret’). Men heller ikke i Israel 
kommer man uden om at anføre Josefus som en enestående kilde, som når 
det hovedsagelig er ved citater fra ham, den besøgende bliver oplyst om 
dødehavsrullerne på museet for dem i Jerusalem. 

Josefus’ jødiske historie, den kollektive såvel som den personlige, kan en-
hver endnu den dag i dag anskueliggøre sig ved bogstaveligt talt at følge i 
hans fodspor i begge hans hovedstæder. Næppe noget andet fordums sam-
menstød af så verdenshistorisk betydning har som det jødisk-romerske ef-
terladt sig så på én gang koncentrerede, monumentale og stadig spillevende 
spor på begge sider, i al deres forskellighed. I den ene by havde præsten Josef 
ben Matthias i første halvdel af sit liv sin jævnlige gang ved jødernes tempel 
og overværede katastrofen, der alene efterlod den del af templet, der i dag 
kendes som Grædemuren, og som med rette får det hele til at ‘ligne Jeru-
salems ødelæggelse’. Som valfartssted for jøder og i det hele taget som en 
turistattraktion vrimler dette sted dagligt med mennesker fra hele verden. 
I den anden by har der siden da som minde om romernes sejr over jøderne 
stået Titus’ triumfbue, ved den sydlige indgang til Forum Romanum og til 
den anden side Colosseum, der mere end noget andet bygningsværk i Rom 
repræsenterer fordums magt og vælde og ‘den evige stad’ – og som sammen 
med Titus-buen blev opført for det rige tempelrov og øvrige krigsbytte fra 
Jerusalem! Her, hvor i dag og hver dag turisterne flokkes om seværdighe-
derne, havde i anden halvdel af sit liv den i Rom siden katastrofen bosatte 
forfatter Flavius Josefus nu sin jævnlige gang. Han kunne da, ligesom vi 
i dag, stille sig under Titus-buen og betragte dens frise med triumftogets 
paradering af nogle af jødernes helligste genstande såsom den syvarmede ly-
sestage (som gengivet på denne bogs forside). Da kunne han sige til sig selv, 
som han siger det i forordet til sin historie om krigen: “ja, det forekommer 
mig, at blandt alle ulykker lige fra tidernes begyndelse kan ingen, hvis man 
foretager en sammenligning, måle sig med dem, der har ramt jøderne.” 
(1.4). Og dog kunne han, tredive års tid efter krigen, i den første sætning 
af sit sidste værk, om sit tabte og tilsyneladende fortabte land skrive “det 
land, som vi har nu” (Ap. 1.1, gentaget 1.315), som om selv ikke det mest 
knusende nederlag kunne ændre noget ved ‘Det Hellige Land’. 
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Værkets hovedstruktur
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1.6-218:  Forsvar for jødernes ælde:

 kritik af græsk, anbefaling af den jødiske og orientalske 
form for historieskrivning; gennemgang af kilderne

1.219-2.144:  Gendrivelse af diverse angreb på jøderne:

 Manetho, Chairemon, Lysimachos, Apion, Molon

2.145-296:  Præsentation af Moselovene, sammenlignet med grækernes 
love.
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Mod Apion

eller Om jødernes ælde

Første bog

1. Jeg mener gennem mit værk om oldtidshistorien,1 prægtigste Epafrodi-
tus,2 at have gjort det klart nok om vort jødiske folk3 for dem, der vil læse 
det, dels at det både er ældgammelt og lige fra første færd har haft sit eget 
grundlag, dels hvordan det kom til at bebo det land, som vi har nu – en 
historie omfattende fem tusinde år,4 som jeg ud fra vore hellige bøger for-
fattede på græsk.5 2. Men jeg ser, at ikke så få lægger øre til de nedraknin-
ger, der i fjendtlighed er blevet fremført af visse mennesker, og som ikke 
tror på det, jeg har skrevet om oldtidshistorien, og som bevis for, at vort 
folk ikke er så gammelt, anfører, at det ikke er blevet værdiget nogen om-
tale hos de mest kendte græske historieskrivere: 3. så jeg mente, jeg burde 
skrive kort om alt dette, for at udstillle fjendtligheden og den overlagte 
løgnagtighed hos dem, der smæder os, rette op på uvidenheden hos andre 
og belære alle, der gerne vil vide sandheden om vor ælde. 4. Som vidner 
for mine udsagn vil jeg gøre brug af dem, der af grækerne bedømmes at 
være de mest troværdige om oldtidshistorien som helhed; og jeg vil vise, at 
de, der har skrevet nedsættende og løgnagtigt om os, gendriver sig selv. 5. 
Jeg skal også forsøge at angive årsagerne til, at så få grækere har omtalt vor 
nation i deres historieværker. Dog skal jeg tillige fremhæve dem, der ikke 
har forbigået vor historie, over for dem, der enten er eller foregiver at være 
uvidende om den. 
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6. Det første, der falder mig ind, er at undre mig meget over dem, der 
mener, at man om de ældste begivenheder bør lytte alene til grækerne 
og lære sandheden at kende af dem og ikke tro på os og alle andre men-
nesker. Jeg for min del ser nemlig, at netop det modsatte er tilfældet, hvis 
man da ikke blot vil lade sig lede af tomme meninger, men uddrage det 
rette af kendsgerningerne selv. 7. For hos grækerne er alting nyt og så at 
sige sket ‘i går eller i forgårs’ – som det at have grundlagt byer, fundet på 
kunst og håndværk og nedskrevet lovene; men det nyeste af alt hos dem er 
nærmest det at tage vare på historieskrivningen. 8. De indrømmer jo dog 
selv, at ægypterne, kaldæerne og fønikerne – jeg skal indtil videre undlade 
at føje os selv til listen – har en oldgammel og fast overlevering af deres 
minde.6 9. Alle disse bebor nemlig steder, der kun er meget lidt underlagt 
klimaets ødelæggende virkninger, og de har udvist stor omhu for ikke at 
lade noget som helst, der er sket hos dem, være uden minde, men for altid 
at helligholde det i offentlige optegnelser foretaget af deres viseste mænd. 
10. Det græske område derimod har erfaret utallige ødelæggelser, der har 
udslettet mindet om alt, hvad der er sket.7 Men ved stedse at indstifte en 
ny livsførelse troede grækerne hver gang, at det hele begyndte med dem 
selv. De lærte først sent og kun med besvær bogstavskriften at kende, og 
de, der helst ser dens brug være ældgammel, vigter sig i hvert fald af at 
have lært den af fønikerne og Kadmos.8 11. Ikke engang fra den tid vil 
man kunne fremvise nogen optegnelse bevaret hverken i helligdomme el-
ler på offentlige mindesmærker; og selv det har været et stort og uafklaret 
spørgsmål, hvorvidt de, der kæmpede om Troja så mange år senere, brugte 
bogstavskrift, hvorom den fremherskende sandhed snarere er den, at de 
ikke kendte til den nuværende brug af bogstavskriften.9 12. Der findes i 
det hele taget hos grækerne intet anerkendt skrift, der er ældre end Homers 
digtning, og han levede klart senere end den trojanske krig;10 og man siger, 
at heller ikke han efterlod sin digtning på skrift, for den blev videreført 
efter hukommelsen og først senere sat sammen ud fra de enkelte sange og 
indeholder derfor i sig mange uoverensstemmelser.11 13. Dog, de af dem, 
der prøvede på at skrive historie – såsom Kadmos fra Milet og Akusilaos 
fra Argos, og hvem ellers der siges at have levet herefter – levede kun kort 
tid inden persernes felttog mod Grækenland.12 14. Endvidere er alle jo 
samstemmende enige om, at de første blandt grækerne til at filosofere om 
de himmelske og guddommelige foreteelser, såsom Ferekydes fra Syros, 
Pythagoras og Thales, var elever af ægypterne og kaldæerne og kun skrev  
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meget lidt,13 og dette anser grækerne for at være det ældste af alt og har 
endda svært ved at tro, at det er skrevet af de nævnte. 
15. Er det så ikke absurd, at grækerne blærer sig, som om de alene véd no-
get om oldtiden og nøje meddeler sandheden om den? Og man opdager jo 
let hos forfatterne selv, at de har skrevet uden endda at vide noget sikkert, 
men kun sådan som de hver især formoder om begivenhederne! For det 
meste gendriver de jo også hinanden i deres bøger og tøver ikke med at sige 
de mest modsatte ting om de samme emner. 16. Det ville være overflødigt 
af mig at fortælle dem, der ved mere end jeg, om hvor meget Hellanikos 
er uenig med Akusilaos om genealogierne, og hvor meget Akusilaos retter 
på Hesiod, eller hvordan Eforos påviser, at Hellanikos har løjet i de fleste 
sager, og hvordan Timaios påviser det samme om Eforos, mens de, der 
kom efter Timaios, gør det om denne, og alle gør det om Herodot!14 17. 
Ikke engang om sicilianske begivenheder nedlod Timaios sig til at være 
enig med Antiochos, Filistos eller Kallias, og ej heller har forfatterne af ‘At-
thides’ fulgt hinanden om attiske forhold eller Argos’ historieskrivere om 
argiviske.15 18. Og hvad behøver man vel at sige om historieskrivningen 
om de enkelte bystater og om mindre sager, når de mest ansete historie-
skrivere endda har været uenige om persernes felttog og begivenhederne 
omkring det? I mangt og meget beskyldes endog Thukydid af nogle for 
at lyve, og det selv om han har ry for at have skrevet den mest nøjagtige 
historie om sin tid.16 
19. Der vil nok også vise sig mange andre årsager til en sådan uoverens-
stemmelse, hvis man gad lede efter dem; men selv vil jeg lægge den største 
vægt på de to, jeg her skal fremføre, og som den første vil jeg nævne den, 
der forekommer mig at være den mest afgørende. 20. Lige fra begyndel-
sen har man hos grækerne nemlig ikke bestræbt sig på at gøre offentlige 
optegnelser om de fortløbende begivenheder, og dette mere end noget an-
det indebar jo netop for dem, der senere ønskede at skrive om de gamle 
begivenheder, både bedraget og muligheden for at lyve. 21. Og det var 
ikke blot hos de andre grækere, man forsømte at gøre optegnelser. Men 
selv ikke hos athenerne, der siger, at de er indfødte og lægger vægt på 
deres opdragelse, finder man noget af den slags:17 for de ældste offentlige 
skrifter siges at være de love om mordsager, der blev nedskrevet for dem 
af Drakon, en mand, der levede kort før Peisistratos’ tyranni.18 22. Og 
hvad skal man da sige om arkadierne, der vigter sig af deres ælde? De har 
jo kun med møje og besvær og endnu senere lært sig bogstavskriften.19 23. 




