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Forord

Det er godt et halvhundrede år siden, de første hefter af De gammeltestamentlige
Pseudepigrafer udkom. Projektet blev sat i gang af fire teologer med tilknytning til
det aarhusianske universitet, og det var et pionerarbejde; ikke tidligere var disse
jødiske tekster udsendt på et skandinavisk sprog. Efterhånden blev andre medar-
bejdere inddraget, og udgivelsen var bragt til ende i 1970’erne1.

De tre tekster, der her fremlægges i dansk oversættelse hører egentlig også til
Pseudepigraferne. Navnet (der betyder “dem med falsk overskrift”) bruges om en
større gruppe af jødiske skrifter fra den antikke periode, altså fra århundrederne
umiddelbart før og efter Kristi fødsel. Andre grupper af jødisk litteratur fra denne
periode er forholdsvis lette at afgrænse: Filons og Josefus’ værker, Apokryferne og
Qumranteksterne (først senere kommer de store rabbinske værker). Men når det
gælder Pseudepigraferne, er det ikke så enkelt, og det er efterhånden kommet der-
til, at betegnelsen dækker en noget diffus samling af skrifter: den danske udgave
har 17 tekster, en engelsk fra 1980’erne har 25 og en samtidig amerikansk har næ-
sten 50 tekster. 

Under alle omstændigheder er Pseudepigraferne en rig og mangeartet litteratur:
legender om de bibelske skikkelser, historie, belæring og poesi, og ikke mindst
“åbenbaringstekster” der løfter sløret for himlens og jordens indretning og for de
sidste tiders hemmeligheder. De fleste er oprindelig blevet til på hebraisk eller ara-
mæisk i det jødiske miljø i Palæstina eller andre steder i den østlige Middelhavs-
verden. Men de er for de flestes vedkommende kun blevet bevaret og overleveret
i de tidlige, orientalske kristne menigheder, og kendes derfor kun i oversættelser:

1. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer i oversættelse, med indledning og noter ved E.
Hammershaimb, Johannes Munck, Bent Noack og Paul Seidelin. Under medvirken af
Arne Bugge, Svend Holm-Nielsen, Niels Hyldahl og Benedikt Otzen, København 1953-
76. 2. udg., København 2001. To pseudepigrafe skrifter er i de senere år fremkommet på
dansk: F. Nielsen, “Tragediedigteren Ezekiel. Introduktion og oversættelse”, Dansk teol.
Tidsskrift 62 (1999), s. 81-105, og Jens Christensen, Pseudo-Filon, Aarhus 2000. 
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til græsk, latin, syrisk, ætiopisk, armenisk osv. Disse mange skrifter er ikke af lige
stor interesse, og flere af dem er så stærkt bearbejdet af de kristne, at deres jødiske
særpræg næsten er forsvundet. 

Af de pseudepigrafe skrifter, der ikke kom med i den store danske udgivelse, er
der imidlertid flere, der kunne fortjene at blive oversat til dansk. Det gælder de tre
fortællinger, overleveret på græsk, der her præsenteres på den måde, at hver af os
har oversat og udarbejdet indledning til en af de tre tekster. Allerede for nogle år
siden skrev Karin Friis Plum en større afhandling om Josef og Asenat, og hun var
parat til at levere en oversættelse af denne tekst og skrive indledningen til den. Jør-
gen Ledet Christiansen og jeg havde i 1990’erne et godt samarbejde i forbindelse
med nyoversættelsen af Apokryferne, og vi ville gerne fortsætte det med at over-
sætte et par pseudepigrafe legender om bibelske skikkelser. Jørgen Ledet Christi-
ansen påtog sig ansvaret for Jobs Testamente og jeg selv for Abrahams Testamente.

Disse tre græske tekster repræsenterer for så vidt kun en enkelt af de mange gen-
rer i den antikke jødiske litteratur, legenden eller fortællingen om en bibelsk skik-
kelse. Men der er dog indslag fra andre genrer (fx de apokalyptiske afsnit i Abra-
hams Testamente), og under alle omstændigheder vil den læser, der er interesseret
i den antikke jødiske litteratur, formentlig værdsætte dette supplement til den
danske Pseudepigrafudgivelse. I øvrigt må tekster, der er blevet til så tæt på Kristi
tid, interessere enhver der gerne vil forstå det jødiske miljø, kristendommen vok-
sede ud af.

Foruden indledningerne til hver af de tre tekster har vi villet medtage tekstkri-
tiske noter til oversættelserne. For Josef og Asenats vedkommende har det dog ikke
været muligt: Burchardts ikke ganske gennemskuelige rekonstruktionsarbejde er
årsag til, at der til den danske oversættelse af denne tekst, som den udgives her,
ikke er noget tekstkritisk apparat med varianter.

B.O.
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JO S E F O G AS E N A T
(K.F.P.)

ved Kar in Fr i i s  Plum
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Indledning til Josef og Asenat

– Israels søn og den egyptiske jødinde

På Rembrandts maleri af Jakob, der velsigner Efraim og Manasse (se bogomslagets
forside), står en kvinde i billedets højre felt. Selv om hun befinder sig diskret i bag-
grunden, til venstre for de fire mandlige aktører i billedets optik og til højre i til-
skuerens, tiltrækker hun sig alligevel opmærksomhed, idet hendes rum udgør om-
trent halvdelen af billedet. Ingen kvinde er nævnt i den bibelske beretning om vel-
signelsen, 1 Mos 48, men Rembrandt og hans forgængere i brugen af motivet har
formodentlig hentet hende ind fra de notitser andre steder i 1 Mosebog, som næv-
ner Josefs egyptiske kone, Asenat, mor til Manasse og Efraim. Måske har billed-
kunstnerne endda kendt flere traditioner om Asenat, f.eks. den fortælling, som
udgives her: Josef og Asenat, en fortælling, som var kendt og udbredt både i den
østlige og den vestlige kirke op til 1600- og 1700-tallet. I øst hørte fortællingen
til de apokryfe Bibel-bøger, og forkortede oversættelser af latinske versioner fandt
vej til de nordeuropæiske opbyggelige folkebøger med udgangspunkt i Vinzenz af
Beauvais’s Speculum Historiale fra 1200-tallet. På dansk blev den i 1400-tallet ud-
givet i Sjælens Trøst. Ægteparret Josef og Asenat nævnes stadig i det ortodokse vi-
elsesritual sammen med andre bibelske par, men i den vestlige kirke skubbede det
lutherske skriftprincip efterhånden fortællingen ud i periferien og dernæst i glem-
mebogen, indtil den vakte fornyet interesse i slutningen af 1900-tallet. Det skal
dog siges, at der i sidste del af 1800-tallet, i den religionshistoriske periode, var
beskedne, men afgørende forsøg på at drage skriftet frem af glemselen, efter at de
væsentligste manuskripter var fundet. Den forskningsmæssige interesse begyndte
således omtrent på samme tid som den folkelige betydning var ophørt.

Nutidens forskningsmæssige opmærksomhed skyldes både, at hovedpersonen
er en kvinde, og at fortællingen er placeret kronologisk og begrebsmæssigt i den
intertestamentare periode, som kan belyse såvel jødedom som kristendom. End-
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videre rummer fortællingen elementer, som hver for sig og sammen fortjener ind-
gående historisk og teologisk opmærksomhed.

De bibelske informationer om Josefs ægteskab ser således ud:

Så gav Farao Josef navnet Safenat-Panea, og han gav ham Asenat til hustru;
hun var datter af Potifera, præsten i On. Så drog Josef ud over hele Egypten.
1 Mos 41,45.

Endnu før hungerårene kom, fik Josef to sønner med Asenat, datter af Poti-
fera, præsten i On. Josef gav den førstefødte navnet Manasse, “For Gud har
fået mig til at glemme al min ulykke og hele min fars hus.” Den anden gav
han navnet Efraim. “For Gud har gjort mig frugtbar i min lidelses land.” 1
Mos 41,50-52.

I Egypten havde Josef fået Manasse og Efraim med Asenat, datter af Potifera,
præsten i On. 1 Mos 46, 20.

I beretningen om velsignelsen, 1 Mos 48, er Asenat ikke nævnt. Der står blot:

Senere fik Josef besked om, at hans far var syg, og han kom sammen med
sine to sønner, Manasse og Efraim.

En sammenkædning af disse skriftsteder fortæller summarisk, at Josef blev gift
med Asenat, som fødte ham to sønner, og at denne Asenat var datter af præsten i
On, det vil sige en dyrker og forvalter af den egyptiske religion. Sønnerne af dette
forhold af blandet etnisk og religiøs karakter bliver en del af tolvstammefolket Is-
rael, da Jakob velsigner dem. Det er naturligvis oplysninger, som er interessante
for en læser, der er bekendt med andre bibelske tekster omhandlende ægteskab
med ikke-israelitter eller ikke-jøder. Holdningen forekommer som helhed ambi-
valent, både i lovteksterne og den fortællende litteratur: Israelitter må ikke gifte
sig med døtre af de kanaanæiske folkeslag, 5 Mos 7,1ff, men når en israelit så al-
ligevel forelsker sig i en krigsfange, skal der tages forskellige forholdsregler, før han
kan gifte sig med hende, 5 Mos 21,10-14. Salomo fordømmes voldsomt for sine
ægteskaber med fremmede kvinder, der betragtes som årsag til rigets sammen-
brud, 5 Mos 11,1ff, mens kritikken af Moses’ ægteskab med en nubier må under-
trykkes, 4 Mos 12. Såvel kanaanæeren Rahab som moabiten Ruth figurerer i kon-
geslægtens stamtavle, og hvad Ruth angår, beskrives det nøje i Ruths bog, Ruth
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1,16, hvordan hun afsværger sin moabitiske herkomst og vælger at følge sin svi-
germor. Det til trods blev hendes rolle som Davids stammor stærkt diskuteret i
den antikke jødedom. Jesu stamtavle hos Matthæus, som placerer Maria i en kæde
af fremmede kvinder, Matt 1,5, afspejler denne diskussion, uden at det klart frem-
går, hvilke lighedspunkter, der er mellem de gammeltestamentlige kvinder og Ma-
ria. Stærkest fordømmes blandede ægteskaber dog hos Ezra, Ezra 9-10, og Nehem-
ja: “Skal man nu også høre om jer (som om Salomo), at I handler skændigt og er
troløse mod vor Gud og gifter jer med fremmede kvinder” Neh 13,27.

Her har vi så også nøglen til problematikken omkring de blandede ægteskaber:
Fremmed (kvinde) er ensbetydende med fremmed gudsdyrkelse og troløshed over
for Jahve. Vi vil senere se, hvordan netop denne fremmedhed kan vendes til gavn
og glæde. Men nu er vi allerede for langt fremme i diskussionen af legendens her-
komst og formål. Etnisk og religiøs identitet er uden tvivl et tema i Josef og Ase-
nat, men hvorvidt det er skriftets afgørende formål vil vi senere vende tilbage til.
Det er et spørgsmål, som hænger snævert sammen med skriftets datering, genre
og miljø.

Historien i skriftet

I begyndelsen af de syv overflodsår rejser Josef på Faraos befaling rundt i Ægypten
for at samle korn til den kommende hungersnød i de magre år. Undervejs kom-
mer han til Heliopolis, hvor præsten Pentefres bor sammen med sin kone, datte-
ren Asenat, sine tjenestefolk og andre familiemedlemmer. Datteren Asenat er en
overordentlig smuk jomfru på 18 år, og rygtet om hendes skønhed er spredt i hele
verden. Mange mænd har bejlet til hende og kæmpet om hende, og også Faraos
søn vil have hende til kone, hvilket hans far dog afviser med henvisning til at søn-
nen allerede er forlovet med datteren af Moabs konge. Asenat har imidlertid indtil
nu ikke været interesseret i nogen mand og har afvist alle bejlere. Hun har i sine
18 år levet isoleret i et tårn sammen med syv andre jomfruer. Her dyrker hun de
egyptiske guder (1-2).

Josef sender undervejs på sin kornindsamlingsmission bud til Pentefres og beder
om lov til at spise frokost i hans hus, hvilket ønske Pentefres med glæde imøde-
kommer. Han og hans kone er kommet hjem fra marken med lækre sager, og Ase-
nat klæder sig fint på for at møde forældrene og nyde frugterne af markens afgrø-
de. Pentefres fortæller hende, at Josef kommer på besøg og foreslår, at hun gifter
sig med Josef. Asenat reagerer voldsomt, idet hun henholder sig til rygterne om,
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at Josef, som hun kalder en fårehyrdes søn og en slave, skulle have forsøgt at vold-
tage sin herres hustru og for Farao har tydet drømme som en gammel egyptisk
kælling. Hun vil i stedet giftes med Faraos førstefødte søn. På grund af hendes hef-
tige reaktion undlader Pentefres at tale mere med hende om det. Da Josef ankom-
mer på en gylden vogn med et forspand af hvide heste og selv klædt i purpur og
guld, bliver han modtaget i gården. Asenat ser ham fra sin bolig og bliver stærkt
bevæget af hans udseende, og i en bøn til Josefs gud kalder hun ham Solen og
Guds søn. Hun beder om tilgivelse for sine hårde ord og trygler om, at hun blot
må tjene Josef som slave (3-6).

Josef ser også Asenat og beder Pentefres om at sende pigen væk, da han frygter,
at hun ellers ligesom alle andre egyptiske kvinder vil forsøge at forføre ham. Pen-
tefres bedyrer imidlertid, at hans datter er jomfruelig som Josef selv og beder ham
betragte hende som en søster. Da hun kommer ham i møde, skubber han hende
bort og erklærer, at det er upassende for gudfrygtige at kysse afgudsdyrkere. Ase-
nat begynder at græde, og Josef går i forbøn for hende hos Gud, lægger sin hånd
på hendes hoved og velsigner hende. Asenat glæder sig over hans velsignende ord,
men flygter derefter til sin bolig, hvor hun begynder at angre og forkaste sin af-
gudsdyrkelse. Imens tager Josef af sted med løfte om at vende tilbage en uge sene-
re. Asenat græder og faster, hun ifører sig bodsdragt og smider gudebillederne og
offermåltidet ud ad vinduet, så hundene kan fortære det. De næste syv dage til-
bringer hun på gulvet i sæk og aske og med faste, gråd og bøn (7-8). 

På ottendedagen beder hun en lang bøn, hvori hun beder om tilgivelse for sin
arrogance og afgudsdyrkelse og bekender sig til hebræernes gud, som hun kalder
Herre, Skaber og Fader. Hun mener (hvad læseren ikke har fået fortalt), at hendes
forældre har fornægtet hende og at hun således nu er forældreløs. Derfor beder
hun om Guds barmhjertighed. Hvad Josef angår, elsker hun ham og erklærer sig
villig til at være hans slavinde resten af sine dage (9-13).

Da hun om morgenen er færdig med at bede, viser morgenstjernen sig i øst, og
en engleagtig skikkelse, et Menneske, som ligner Josef, stiger ned fra himlen og
ind i Asenats kammer. Han giver hende besked på at rejse sig op, vaske sig og tage
nyt og rent tøj på. Hun adlyder ham, og derefter fortæller han, at hendes navn står
skrevet i de levendes bog i himlen og at hun skal spise livets velsignede brød, drik-
ke udødelighedens velsignede bæger og salves med uforgængelighedens velsignede
salve. Hun skal være Josefs brud og får et nyt navn, Tilflugtsby, som karakteriserer
hende som beskytter af alle, som angrer og omvender sig. I himlene har hun og
alle jomfruer, som omvender sig, en beskytter i form af Omvendelsen, som er
Guds elskede datter.
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Derefter får Asenat besked på at tage bryllupstøj på, da hun nu skal giftes med
Josef. Hun beder om at få Menneskets navn at vide, men han nægter. Hun tilby-
der ham et måltid, og han beder hende om, foruden brød og vin, at bringe ham
en bihonningkage. Sådan en har hun ikke, men finder alligevel en i sit spisekam-
mer, som hun antager kommer fra Menneskets egen mund. Han velsigner hende
og bekræfter, at honningen er himmelsk føde, som giver udødelighed til alle, som
spiser den. De spiser begge. Mennesket tegner et kors på honningkagen, hvorfra
hvide bier flyver op og sætter sig på Asenat. På hendes mund danner de en hon-
ningkage magen til den første. Bierne deler sig i én gruppe, som flyver til himmels,
og en anden, som falder til jorden og dør. Mennesket opvækker imidlertid de
døde bier, som flyver ned og sætter sig i frugttræerne i gården (14-16).

Efter at have velsignet de syv jomfruer, Asenats fostersøstre, som skal være søjler
i tilflugtsbyen, drager Mennesket til himmels i en gylden vogn. Josef kommer nu
tilbage, og Asenat klæder sig i bryllupsklædning og vasker sig. I vandspejlet ser
hun, hvordan hendes hærgede ansigt er forvandlet og stråler af en forunderlig
skønhed, som også hendes fosterfader beundrer (17-18).

Da Asenat møder Josef, fortæller hun ham, hvad Mennesket har meddelt hen-
de, og det viser sig, at der i en åbenbaring er blevet sagt nøjagtig det samme til
Josef. Så kan de nærme sig hinanden i en omfavnelse og et kys, der rummer livs,
visdoms og sandheds ånd. Asenat insisterer på at vaske Josefs fødder som en kær-
lighedshandling, og da forældrene kommer ind, ser de parret og giver Gud æren
for parret og dets skønhed. Således fornyet kan Asenat nu gifte sig med Josef ved
et bryllup, arrangeret af Farao, og kort tid efter føder hun Manasse og siden
Efraim. Efter denne fortælling følger Asenats lange poetiske syndsbekendelse (19-
21).

Nogen tid senere, i begyndelsen af de syv hungerår, kommer Jakob til Egypten
og bosætter sig i Gosen. Josef og Asenat drager ned og besøger ham, og Jakob vel-
signer Asenat. På hjemvejen følger Simeon og Levi med dem, mens de andre
brødre forholder sig fjendtligt til parret. Faraos søn har imidlertid ikke glemt Ase-
nat og forsøger at få Simeon og Levi til at hjælpe sig med at bortrøve hende. Det
lykkes ham ikke, men brødrene Dan og Gad er nemmere at lokke med. Mens Jo-
sef drager ud for at fordele det indsamlede korn, tager Asenat på en rejse sammen
med resten af hans brødre. Faraos søn, som forinden har planlagt et kup mod sin
far, som mislykkes, lægger sig i baghold sammen med flere tusind mand. Bortfø-
relsen forpurres af de trofaste brødre og Asenat selv i et slag, hvor Faraos søn såres
dødeligt af Benjamin. Brødrene forsones ved Asenats mæglende indblanding, og
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Josef bliver tronarving og regerer i 48 år, indtil Faraos efterkommer kan sætte sig
på tronen (22-29).

Skriftets helhed og sammenhæng

Det kunne umiddelbart se ud, som om der er tale om to forskellige fortællinger,
kapitel 1-21 og 22-29, der er bragt sammen i ét skrift på grund af person-sam-
menfaldet, og i nogle versioner har kapitel 1-21 da også figureret alene. Ved nær-
mere eftersyn forekommer skriftet dog at være en indholdsmæssigt sammenhæn-
gende helhed. Vi får først fortalt en episode fra de syv år med overflod og dernæst
en fra de syv hungerår, og disse nøjagtige tidsbestemmelser er tilsyneladende for-
fatteren magtpåliggende, både for den bibelske sprogdragts og kronologis skyld og
endvidere til angivelse af stemningen i de to dele. Overflodsårene er fyldt med en
dertil svarende åndelig frugtbarhed, de syv hungerår derimod med svig og tab,
omstændigheder, som dog sones via det åndelige overskud fra overflodsårene.
Begge episoder forholder sig til spørgsmålet om identitet. Fortællingen om den
egyptiske Asenats omvendelse og giftermål med israelitten Josef i overflodsårene
er optaget af Israels forhold til det og de fremmede, mens fortællingen om bag-
holdet mod Asenat i de magre år primært forholder sig til det indre modsætnings-
forhold mellem stammerne. Her viser Asenat sig som den tilflugts- og moderby,
hun fik navn af i første del, idet hun beskytter og samler de tolv brødre. Bi-episo-
den i åbenbaringsscenen med de venlige og fjendtlige bier kan opfattes som et ty-
pologisk forvarsel om stammernes stridigheder i komplottet mod Asenat. Hendes
rolle som samlende midtpunkt udfoldes i praksis i anden del, såvel i forholdet
mellem stammerne indbyrdes som i forholdet til de egyptiske omgivelser. Det er
på grund af hendes tilstedeværelse og indsats, stammerne forliges og Josef får sin
ophøjede status som regent ved det faraoniske hof, og motivet fra begyndelsen,
der omhandlede Faraos søn og hans forhold til såvel sin far som til Josef og Asenat,
får ligeledes sin naturlige fortsættelse og afslutning. Sprogligt er der heller ingen
grund til at antage, at fortællingerne har forskellig oprindelse. Selv om anden del
er mere action-præget end første del, er sprogstil og ordforråd det samme. 

Genfortællingerne i den folkelige opbyggelseslitteratur udelader ofte anden del,
men grundlæggende kan der ikke anføres argumenter for at dele bogen op i flere
oprindeligt selvstændige fortællinger. Det er da også ganske andre spørgsmål, som
uafhængigt heraf har beskæftiget forskningen. Det viser sig nemlig, at manuskrip-
terne til legenden kan opdeles i henholdsvis en kort og en lang udgave. Vurderin-

Tre joediske legender.book  Page 16  Tuesday, June 23, 2009  10:27 AM



Indledning til Josef og Asenat

17

gen af, hvilken der kommer nærmest til det originale værk, er tæt vævet sammen
med spørgsmål af litterær, mytologisk og sociologisk karakter. 

Skriftets tekst- og forskningshistorie

Det ældste kendte manuskript til Josef og Asenat er syrisk og fra 6.århundrede.
Dertil kommer en righoldig mængde af manuskripter på mange sprog, først og
fremmest armensk, og desuden omtale af skriftet i oversigter og indholdsforteg-
nelser i litteratur fra store dele af den kristne verden. Legenden har varierende tit-
ler: F.eks. Fortællingen om Asenat, Fortællingen om Asenat og om hvordan Eng-
len talte til hende og Josef med henblik på giftermål, Fortællingen om den skønne
Josef og Asenat, Historien om Asenets giftermål med Josef, Traktat om Josefs hæ-
der og hans giftermål med Asenat, Asenats liv og bekendelse, Asenats bøn, Beken-
delse og bøn af Asenat, præsten Pentefres’ datter. Alle manuskripterne er fundet
overleveret i kristne miljøer, mens den jødiske tradition tilsyneladende ikke ken-
der fortællingen eller måske bevidst undgår den.

Der er forskningsmæssig konsensus om, at skriftet oprindeligt er skrevet på
græsk. De semitismer, som forekommer, kan forklares med det hellenistiske miljø
og en mere eller mindre bevidst afhængighed af sproget i Septuaginta. Aptowitzer
har som den eneste argumenteret for en hebraisk original, hvilket ingen andre fin-
der overbevisende.

Selv om der er vigtige syriske og armenske oversættelser, har de 16 kendte græ-
ske manuskripter højeste prioritet. De er imidlertid af varierende længde og alder,
og det er i vurderingen af dem, vandene skilles, ligesom der er forskellige holdnin-
ger til, hvilke oversættelser, der kan knyttes til de forskellige græske “tekst-famili-
er”. Josef og Asenats forskningshistorie kan, hvad disse spørgsmål angår, deles i
foreløbig tre perioder:

1. Første periode er knyttet til P. Battifols udgivelse i 1890 af Le Livre de la prière
d’Aseneth, som han antog for at være et kristent skrift fra 5. årh., skrevet i Lilleasi-
en. Battifol skiftede dog hurtigt mening og antog en jødisk proveniens. Sammen
med den græske tekst fra det, vi nu kalder familie a, udgav han en latinsk oversæt-
telse. Det blev Battifols tekst og primære vurdering, man forholdt sig til i første
del af forrige århundrede. Brooks udgav en engelsk oversættelse af Battifols tekst
med en tilsvarende vurdering af tid og miljø. Selv om Battifol havde skiftet me-
ning, blev det dog hans første antagelse, der kom til at præge opfattelsen af JosAs
og fik forskerne til at opfatte skriftet som relativt uinteressant. Da det ikke blev
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betragtet som hørende til de pseudepigrafe og apokryfe tekster, indgik det ikke i
de klassiske samleværker af den type skrifter, og da få forskere kunne læse russisk,
gik der mange år, før man forholdt sig til V.H. Istrins arbejde med det, vi nu kal-
der d-teksten. Louis Ginzberg gik sine egne veje, da han placerede legenden i dens
jødiske kontekst sammen med, hvad han kalder ‘de fleste forskere’. Hvem disse
forskere er, er uvist, for han bygger hovedsageligt på Schürer, som blot gættede på
en jødisk proveniens bag et kristent skrift.

2. I 1960-erne skete der så et paradigme-skifte. Såvel C. Burchard som M. Phi-
lonenko placerede skriftet langt tidligere end Battifol, nemlig i et egyptisk-jødisk
miljø i århundrederne omkring Kristi fødsel. De var uafhængigt af hinanden eni-
ge om at forkaste Battifols tekstgrundlag som værende langt fra originalen og li-
geså enige om, at de græske tekster kan deles op i fire familier: a, b, c, d. Der holdt
enigheden imidlertid op, idet Philonenko anvendte tekstfamilie d som grundlag,
mens Burchard argumenterede for familie b som den, der kommer nærmest en
ur-tekst. Denne opfattelse har Burchard holdt fast ved i sit mangeårige arbejde
med skriftet.

d-familien kaldes populært den korte og b-familien den lange version. Fasthol-
der man den korte version som den, der kommer nærmest en original, må man
betragte dele af b som redaktionelle udvidelser af teksten. Det er navnlig i åben-
baringsscenen og i beskrivelserne af tøj og udstyr, der er forskelle, ligesom Asenats
salme, der afslutter første del, ikke er med i Philonenkos tekst. Kvantitativt er hans
tekst en tredjedel kortere end den lange. Philonenko mente, at motivet for at bro-
dere videre på teksten først og fremmest var at tilføje den større fromhed og mere
bibelsk kolorit.

Mens Philonenko hævdede, at b indeholdt senere udvidelser af teksten, mener
Burchard modsat, at d–teksterne er en forkortet udgave af en ur-tekst. Afskriverne
er simpelthen blevet trætte af de lange beskrivelser og bønner og holder sig til
plottet. Måske har de betragtet dele af åbenbaringsscenen som overflødig og ufor-
ståelig, sådan som vi andre måske også kan være tilbøjelige til det. Burchards op-
fattelse blev almindeligt accepteret, både fordi han vedholdende er blevet ved med
at argumentere og fordybe sig i materialet, og fordi hans engelske oversættelse af
den foreløbige rekonstruktion indgik i 2. bind af J.H. Charlesworth’s The Old Te-
stament Pseudepigrapha (1985) med et righoldigt noteapparat. Philonenkos tekst
blev derimod fulgt i D. Cooks oversættelse i H.F.D. Sparks The Apocryphal Old
Testament (1984). Det er også Cooks oversættelse, der indgår i hjemmesiden The
Aseneth Homepage, som desværre ikke er blevet opdateret siden 2000. Burchards
tekst er for store deles vedkommende en konstruktion, og i adskillige år ventede
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man på den konkluderende og argumenterende udgave, ligesom man forventede
yderligere arbejde med tekstkritikken.

3. Philonenkos stemme havde længe været tavs, da der kom ekkoer af den i
forskningens tredje afsnit i 1990erne. Angela Standhartinger (1995) argumente-
rede fra et feministisk standpunkt for, at b-familien er sekundær, idet hun anså det
for sandsynligt, at skildringen af Asenat som ydmyg og bodfærdig skyldes senere
interpolationer i forhold til en tekst med et mere frimodigt og selvstændigt kvin-
debillede. Ross Kraemer, som i flere sammenhænge tidligere havde arbejdet med
fortællingen, er gået samme vej (1998) og slår til lyd for Philonenkos tekstgrund-
lag, også delvis på grund af kvindeskildringen. Samtidig placerer hun skriftet i
5.årh.ved hjælp af sammenligninger med jødisk mystik og nyplatonsk filosofi.
Næsten samtidig er Gideon Bohak (1996) gået i den modsatte grøft ved at argu-
mentere for en datering omkring midten af 2. årh. f.Kr., idet han opfatter skriftet
som en apologi for det tempel, Onias IV i følge Josefus byggede i Egypten efter
160. Da åbenbaringsscenen med alle dens detaljer er central for Bohaks noget
vidtløftige tolkning, bygger han på den lange tekst.

Endelig kom så Burchards lovede og længe ventede arbejde (2003), som er en
let revideret udgave af hans foreløbige tekst, men nu med et fyldigt tekstkritisk
apparat og gennemgang af de tekster, han lægger til grund. Det er stadig b-fami-
lien, der er det primære grundlag, men bearbejdet med rekonstruktioner af den
græske tekst ved hjælp af dokumenterede tilbage-oversættelser fra armenske og
slaviske versioner. Den latinske tekst II, som nu er under udgivelse af Burchards
medarbejder Uta Barbara Fink, får endvidere en fremtrædende rolle. 

Burchard har herved fået lejlighed til at argumentere mod Kraemer, og han har
foreløbig sat et overbevisende (måske ikke punktum, men) semikolon for diskus-
sionen om, hvordan vi kommer urteksten nærmest. Naturligvis er også hans for-
ståelse af tekstens historik kombineret med hans opfattelse af tiden for skriftets til-
blivelse og af dets miljø. Forskningen i JosAs ruller imidlertid videre, vi nærmer
os en fjerde periode med nye spørgsmål og svar, og sjældent har en pseudepigraf
kastet så megen diskussion og inspiration af sig. Man fristes til med Humphrey
(2000) at sige, at den tilsyneladende har en evne til overlevelse og fornyelse som
katten med de ni liv.
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Josef og Asenats rabbinske spor

Mens JosAs er overleveret i kristne kredse, ignoreres teksten i den rabbinske tra-
dition. Når hverken Josefus eller Pseudo-Filon refererer til den, kan det skyldes,
at værket endnu ikke fandtes på deres tid, men affattelsestiden burde ikke spille
nogen rolle for de rabbinske kommentarer, som vi kun kender i sene antikke og
middelalderlige traditioner. Selv om Louis Ginzberg medtager JosAs i Legends of
the Jews, ser det ud som om de rabbinske traditioner løber i et ganske andet spor,
hvad angår Asenats herkomst, liv og skæbne. Det kan enten skyldes ukendskab til
vores legende eller måske et bevidst fravalg, fordi JosAs cirkulerede i kristne kred-
se.

Det betyder dog ikke, at skikkelsen Asenat er ukendt. Hun findes righoldigt be-
skrevet i den rabbinske litteratur, og her drejer det sig frem for alt om hendes her-
komst og slægtsforhold. I den rabbinske midrasj-litteratur er hun knyttet til Dina,
som blev voldtaget af Sikem, 1 Mos 34. Voldtægten skulle have resulteret i en dat-
ter, som en ørn eller en engel, Mikael, fløj til Egypten med, fordi brødrene truede
med at dræbe hende. Her i Egypten voksede barnet op i Potifars hus. Og hvem er
så Potifar? Ja, i Biblia Hebraica er Potifar den mand, som Josef var i huset hos, og
hvis kone forsøgte at forføre ham. Men i visse traditioner, således også i Jubilæer-
bogen, 40,10, er han den samme som præsten i On, Potifera. Det skyldes, at Sep-
tuaginta gengiver navnet Potifar, 1 Mos 37-39, på samme måde som navnet Po-
tifera, 1 Mos 41 og 46; de to skikkelser bliver således blandet sammen. Det har
ikke voldt forfatteren til Jubilæerbogen kvaler, ligesom han tilsyneladende heller
ikke undrer sig over Asenats egyptiske afstamning.

Ifølge visse rabbinske traditioner hængte Jakob en medaljon med Guds navn
indgraveret om halsen på barnet. Dette smykke kastede Asenat til Josef, da han af
Egyptens kvinder blev hyldet for sin indsats under hungersnøden, og da Josef så
medaljonen, vidste han, at de var beslægtede og giftede sig med hende. Et andet
bud på en legitimering er, at Dina genkendte barnets svøbelsestøj, da hun ankom
til Egypten i Jakobs følge. Man kan mene, at ideen om nedstamningen fra Dina
og Sikem ikke ganske løser fremmed-problematikken, idet Sikem utvetydigt var
fremmed, men man må gå ud fra, at traditionen stammer fra en tid, hvor den
mødrene afstamning får den afgørende betydning for det jødiske slægtsforhold.
Skulle Asenat derimod være en ægte datter af Potifar, som andre kommentatorer
mener, har hun kvalificeret sig til at blive anerkendt som jøde, fordi hun afslørede
sin mors løgnehistorie om Josef. 
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