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Sammendrag 

 

Oppgaven min kommer til å ta for seg religion i det ptolemeiske Egypt, og se på utviklingen 

av Serapis-kulten under de tidlige ptolemeiske herskerne. Ettersom Egypt i denne perioden er 

under et hellenistisk styre blir det naturlig å undersøke hybridkulturen som ser ut til å oppstå 

rundt det religiøse.  Det ptolemeiske dynastiet ble opprettet av Ptolemaios I, en makedonier. 

Han var Egyptisk konge fra 305-285 f.v.t. 

 

Serapis representerer et møte mellom gresk og egyptisk religion, og blir en gud med trekk fra 

begge. I mer generelle trekk, vil det også derfor være interessant for denne oppgaven å si noe 

om hvordan den greske eliten, og de greske faraoene oppførte seg i møte med den egyptiske 

religionen. 

 

Hvordan gikk de tidlige ptolemeiske kongene frem i deres støtte av Serapis, og i hvilken grad 

lykkes de med politikken sin? Nyttige under-problemstillinger vil være hvordan (og hvorfor) 

oppstod Serapis-kulten, og hvordan ble introduksjonen av denne gresk-egyptiske kulten 

mottatt av både egyptere og grekere? Var det snakk om kontinuitet eller brudd på 

tradisjonen? Hvor viktig var Serapis?  
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1.0 - Introduksjon 

Oppgaven min kommer til å ta for seg religion i det ptolemeiske Egypt, og se på utviklingen 

av Serapis-kulten under de tidlige ptolemeiske herskerne. Ettersom Egypt i denne perioden er 

under et hellenistisk styre blir det naturlig å undersøke hybridkulturen som ser ut til å oppstå 

rundt det religiøse.  Det ptolemeiske dynastiet ble opprettet av Ptolemaios I, en makedonier. 

Han var Egyptisk konge fra 305-285 f.v.t. Selv om betegnelser slik som makedonsk og gresk-

makedonsk kan brukes til å omtale arvtagerrikene, kommer jeg heretter til å omtale de som 

greske, av kulturelle årsaker samt med tanke på bred immigrasjon fra ulike deler av den 

hellenistiske verden.   

Alexandria, grunnlagt og oppkalt etter Aleksander den Store, ble det administrative senteret 

for det ptolemeiske dynastiet. Byen er kjent for det kongelige biblioteket i Alexandria, det 

største i antikken, og fyrtårnet i Alexandria, et av antikkens syv undere. Fyrtårnet var det 

eneste av underne med et sekulært formål.  

Alexandria skilte seg fra andre egyptiske byer i at den var en havneby. Egypterne viste liten 

interesse for denne formen for handel, og med unntak av å seile opp og ned Nilen var de ikke 

erfarne med sjøfart. Denne tradisjonen stod derimot sterkt blant grekerne. Plasseringen av 

byen representerte greske interesser, og det var også her de aller fleste grekerne som migrerte 

til Egypt bosatte seg. Glenn R. Bugh beskriver byen som en gresk by i et ikke-gresk 

landskap.1 Alexandria erstattet Egypts tidligere hovedstad, Memfis, og vokste frem til å bli 

datidens mest storartede by.  

Guden Serapis oppstod i et gresk-egyptisk miljø, og bærer preg fra begge, i et forsøk på å 

appellere til begge. Denne oppgaven vil forsøke å definere hvordan Serapis-kulten oppstod, 

og svare på hvilken betydning den fikk for både grekerne og egypterne. Guden Serapis ble 

sterkt promotert av det ptolmeiske dynastiet. Hvilke konkrete grep tok de, og i hvilken grad 

lykkes de? Fikk Serapis noen stor oppslutning blant grekere og egyptere?  

Serapis representerer et møte mellom gresk og egyptisk religion, og blir en gud med trekk fra 

begge. I mer generelle trekk, vil det også derfor være interessant for denne oppgaven å si noe 

om hvordan den greske eliten, og de greske faraoene oppførte seg i møte med den egyptiske 

religionen. Gresk religion var også polyteistisk, og kjent for å være aksepterende i møte med 

                                                           
1 Bugh, Glenn R. The Cambridge companion to the Hellenistic world, 2006, s. 65 
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andre religioner og guddommer. Kan vi snakke om noen hybridreligion, eller forblir egyptisk 

og gresk religion tydelig atskilt i perioden?  

 

1.1 Problemstilling 

Hvordan gikk de tidlige ptolemeiske kongene frem i deres støtte av Serapis, og i hvilken grad 

lykkes de med politikken sin? Nyttige under-problemstillinger vil være hvordan (og hvorfor) 

oppstod Serapis-kulten, og hvordan ble introduksjonen av denne gresk-egyptiske kulten 

mottatt av både egyptere og grekere? Var det snakk om kontinuitet eller brudd på 

tradisjonen? Hvor viktig var Serapis?  

 

1.2 Utgangspunkt 

Egypt har hatt en lang tradisjon med et sterkt sentralstyre. På grunn av Nilen og Egypts 

geografiske plassering har området alltid vært ressurssterkt. Landet var fruktbart, som førte til 

overflod av mat, som igjen gjorde det mulig å utvikle blant annet en presteklasse og en 

stående hær. Faraoens autoritet var absolutt, og han ble anerkjent som en gud. Dette riket har 

eksistert i over tusen år, og er kjent for dets mange store byggverk, slik som diverse templer 

og pyramidene. Ptolemeerne tar over et rikt land med svært lange tradisjoner. De viderefører 

en vanlig praksis fra de tidlige faraoene. Til tross for at landet styres av en gresk elite så både 

respekteres og opprettholdes gamle tradisjoner og den egyptiske religionen. De ptolemeiske 

kongene blir avbildet i egyptisk stil og fremstilt som de gamle faraoene. For grekerne ble 

ptolemeerne fremstilt som hellenistiske konger, mens for egypterne var de faraoer. Det var 

tegn på kontinuitet.2 

Det ptolemeiske dynastiet styrte Egypt fra Ptolemaios I Soter (ca. 305 f.Kr) til Kleopatra VII 

Filopator (30 f.Kr), og viderefører også den hellenistiske arven fra Aleksander den Store 

(Ptolemaios I var en av hans generaler). Dette var dynastiet som bygde det kongelige 

biblioteket i Alexandria, det største i antikken, og fyrtårnet i Alexandria, et av antikkens syv 

undere.  

I denne perioden styrte en gresk minoritet over en egyptisk majoritet. De holdt for det meste 

til i Alexandria. Utenom den verdenskjente Kleopatra er de fleste historikere enige om at 

                                                           
2 Bugh, 2006, s. 39-40 
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ingen av de ptolemeiske faraoene lærte seg egyptisk.3 Miljøet blant eliten var slik at hvis du 

snakket gresk ga det deg prestisje. Snakket du gresk med en makedonsk aksent ga det deg 

enda mer prestisje. Det gav fordeler å være gresk innvandrer, eller å kunne vise at du var en 

etterkommer av en slik innvandrer.  

Ptolemeerne hadde en allianse med yppersteprestene i Memfis, en vanlig praksis fra tidligere 

faraoer de tar over. Gjennom den nesten 300 år lange perioden ptolemeerne styrte Egypt var 

det flere opprør. Prestene i Memfis støttet de greske faraoene ved flere anledninger. 

Presteskapet var en viktig forbindelse mellom kongen og hans undersåtter.4 

Hvordan kulten rundt guden Serapis oppstod er et mye omdiskutert tema. Noe av uenigheten 

ligger i hvorvidt Serapis var en allerede eksisterende gud, eller en opprettet på ordre av 

Ptolemaios I. Svaret kan se ut til å være en mellomting. Serapis eksisterer ikke i noen gamle 

myter, og han dukker ikke opp før i det 4. århundre f.v.t. i enkelte dokumenter.5 Likevel tyder 

flere kilder på at Serapis eksisterte i en form før ptolemeerne styrte i Egypt, men han ble 

rekonstruert av Ptolemaios I, og heretter promotert av kongefamilien. Dette var trolig for å 

skape en religion som kunne appellere til grekere, samt egyptere.     

Før ptolemeerne ble konger av Egypt nevnes det i en papyrusrull "Lord (gresk: despotes) 

Oserapis". Kilden omtaler den egyptiske Osiris-Apis, her transkribert på gresk til Oserapis.6 

Dette er fra tempelet Serapeum ved Memfis, og viser at dette var en guddom som allerede var 

kjent for grekerne i Egypt.  

Apis-oksene ble holdt i et tempel ved Memfis. Oksene ble ansett i deres levetid som 

personifiseringen av Nilens guddommelighet, og i døden representerte de Osiris. Osiris døde, 

men gjenoppstod, og blir derfor assosiert med død og de dødes verden. Den guddommelige 

oksen sluttet ikke å eksistere ved dens død, men ble i stedet gjennom døden til Osiris-Apis.7  

I følge det tradisjonelle synet ble Serapis-kulten skapt og etablert av Ptolemaios I. Ifølge 

Tacitus hadde Ptolemaios I en drøm, hvor han ble fortalt å hente et gudebilde fra den greske 

byen Sinope, som prestene identifiserte som Serapis. Trolig var det heller snakk om tempelet 

ved Sinõpion, ved Memfis, hvor tempelet for de mumifiserte Apis-oksene var.8  

                                                           
3 Bugh, 2006, s. 40 
4 Davis, Norman, The Hellenistic Kingdoms: portraits coins and history, 1973, s. 166 
5 Stambaugh, John E, Sarapis under the early Ptolemies, 1972, s. 1 
6 Stambaugh, 1972, s. 5 
7 Stambaugh, 1972, s.61 
8 Stambaugh, 1972, s.6-7 
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Ptolemaios I hadde flere rådgivere, blant dem en egyptisk prest ved navnet Manetho. Han 

ville hatt god kunnskap om egyptisk religion, og det ville også blitt tydelig at her fantes det 

en egyptisk guddom, Osiris-Apis, som allerede var kjent for grekerne i Egypt, under navnet 

Serapis. Dette ble grunnlaget som Ptolemaios I bygget kulten på, og den ble promotert 

gjennom aktiv kongelig beskyttelse. Serapis-kulten ble assosiert som den fremste kulten ved 

det ptolemeiske hoffet.9 

Tidligere ble det nevnt at Serapis ble rekonstruert. Skulpturer viser nå Serapis fremstilt i 

Alexandria på en gresk måte: en skjegget gud som bærer likhet mot guder som Zevs, Pluton 

og Asklepios, på en trone med den trehodede hunden Kerberos ved føttene. På hodet har han 

en kurv (gresk: kalathos).10 Kerberos vokter i gresk mytologi veien til underverdenen, på 

mange måter det riket Osiris assosieres med, selv om gresk og egyptisk fremstilling av det 

skiller stort.  

Typisk for tidlig gresk-egyptisk interaksjon under ptolemeerne er to kulturer, med allerede 

sterkt etablerte tradisjoner, med manglende interesse for å gi slipp på disse tradisjonene i 

møte med hverandre. Grekerne var ikke fundamentalt imot andre religioner, og kunne lett 

integrere andre guder inn i sitt eget mythos. Det er også dette som gradvis skjer. Nettverket 

av egyptiske templer var godt egnet til å tilfredsstille greske religiøse behov, som trolig ikke 

ble møtt av de få greske festivalene og kultene i Egypt vi kjenner til. For de grekerne som 

ønsket kongens gunst var det nok forventet at de viste hengivenhet ovenfor Serapis-kulten.11 

Serapis, som en gresk adaptasjon av en egyptisk gud, blir sammen med Isis de eneste 

utenlandske guddommene som oppnår stor oppslutning blant greske byer i den hellenistiske 

perioden, også utenfor Egypt. I Egypt er Serapis opprinnelig en annen form av Osiris, men i 

den greske verden kommer han til å erstatte Osiris fullstendig.12 

 

1.3 Gjeldende perspektiver 

I litteraturen har det ptolemeiske Egypt tidligere blitt fremstilt som et mektig og rikt 

hellenistisk kongerike. Det var det siste av de såkalte «arvtagerrikene», etter riket til 

Aleksander den Store ble delt opp, og de som klarte å stå imot romersk ekspansjon lengst. 

                                                           
9 Bevan, Edwyn, The House of Ptolemy: a history of Egypt under the Ptolemaic dynasty, 1968, s. 45 
10 Stambaugh, 1972, s.14 
11 Bingen, Jean, Hellenistic Egypt: monarchy, society, economy, culture, 2007, s. 246 
12 Stambaugh, 1972, s.38 
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Nyere litteratur viser et litt annet syn. Bingen viser til et ineffektivt monarki som han hevder 

ikke er i stand til å styre landets økonomi. En sterk dedikasjon for å benytte seg av greske 

metoder hindres av en mangel på grekere, og av Egypts kompleksitet. Derfor bruker de 

egyptiske strukturer, men tilpasser dem til å passe greske modeller.13 

Bingen finner heller ingen tegn på integrasjon mellom grekere og egyptere. Landet styres fra 

Alexandria, som blir en nær, men utenlandsk verden for egypterne. Egypterne ser også ut til å 

måtte betale høyere skatt, i hvert fall i begynnelsen.14 Å betale skatt var i gresk sammenheng 

et tegn på underkastelse og mangel på selvstendighet. Å bruke skatt som en faktor for å 

makere statusforskjell var derfor ganske typisk praksis. 

Tradisjonelt har det vært et syn på at kongene og templene har stått i konflikt med hverandre, 

en konflikt som kongene etter hvert tapte. Bingen hevder det stikk motsatte. Det er ingen tegn 

på noen sterk geistlig klasse, og om noe, så ser vi tegn på en sterk kongemakt og en svak 

tempelmakt.15 

Selv om de fleste kilder oppgir Ptolemaios I som grunnleggeren av den nye Serapis kulten, 

finnes det andre versjoner som utfordrer dette inntrykket. Tacitus forteller historien om 

hvordan Ptolemaios I møtte Serapis i en drøm, men han kjente også til versjoner som hevder 

det i stedet var Ptolemaios III. Clement av Alexandria identifiserer Ptolemaios II som kongen 

som introduserer Serapis.16 

Arkeologiske kilder er også tvetydige. Hovedbygningen i tempelet til Serapis i Alexandria, 

Serapeum, kan med ganske stor sikkerhet identifiseres som et verk av Ptolemaios III, 

ettersom det har blitt funnet plater med hans navn, hvor han beskrives som grunnleggeren.17 

Picard bruker dette som argument for å hevde at det var Ptolemaios III som introduserte 

Serapis-kulten til Alexandria. Et argument mot dette er at Serapeum tempelet var et stort 

kompleks som bestod av mange komponenter, og dette funnet beviser ikke nødvendigvis at 

det var Ptolemaios III som introduserte kulten. Stambaugh påpeker at Ptolemaios II grunnla 

"datterbiblioteket"  til tempelet, og Serapeum må derfor ha stått under hans regjeringstid.18 

                                                           
13 Bingen, 2007 
14 Bingen, 2007 
15 Bingen, 2007 
16 Stambaugh, 1972, s.7 
17 Stambaugh, 1972, s.7 
18 Stambaugh, 1972, s.8 
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Det var ikke uvanlig for faraoer å starte prosjekter som enten ble fullført eller utvidet av 

senere etterfølgere.  

De fleste moderne historikere har vist en tendens mot å utnevne Ptolemaios I som 

grunnleggeren av Serapis-kulten. Argumentene for denne teorien er blant annet at Plutarch, 

Tacitus og Clement er enige om at Ptolemaios I er ansvarlig.19 Videre finnes det andre 

vitnesbyrd som viser at Serapis var kjent i de siste to eller tre tiår av det fjerde århundre f.v.t. 

altså før Ptolemaios II og III. Det er likevel viktig å ha i bakhodet at legenden Plutarch, 

Tacitus og Clement viser til dreier seg om hvordan statuen av Serapis ble fraktet til 

Alexandria, og trenger ikke nødvendigvis si noe om når selve kulten ble opprettet. En mulig 

løsning kan være at Serapis var kjent under Ptolemaios I sin tid, men selve statuen ble ikke 

reist før sent i hans styre, nærmere overgangen til Ptolemaios II, som han abdiserte til.20 Det 

finnes også en tradisjon som hevder at Aleksander den Store var ansvarlig, men denne teorien 

har blitt avvist av flere som en misforståelse med en babylonsk gud med lignende navn. 

Fraser er en av disse historikerne, som også hevder at bevisene som støtter teorien om at 

Ptolemaios I står bak virker mer sannsynlige.21    

Selv om Serapis ble redesignet for å appellere til både grekere og egyptere, ser vi at det 

utvikler seg ulike tradisjoner i den gamle hovedstaden til faraoene, og den nye, hellenistiske 

Alexandria.22 Guden Serapis som ble tilbedt ved Alexandria var essensielt den samme som 

den ved Memfis, men fokuset og presentasjonen var forskjellig. Ved Alexandria ble han 

presentert av statuer som en storslått konge, med lignende positur som Zevs. Han var 

skytsguden til Alexandria, og spesielt grekerne der. Til tross for den storslåtte fremtoningen, 

var han tilgjengelig, og mange besøkte tempelet jevnlig. Akkurat som Serapis hadde vist seg i 

en drøm for Ptolemaios I, viste han seg i drømmene til vanlige folk også.23 

Ved Memfis var Serapis nærmere identifisert med Osiris-Apis, som var den guddommen 

Serapis i stor grad var basert på. Osiris-Apis hadde blitt tilbedt ved Memfis i flere 

århundrer.24 I likhet med Apis-oksene, så ble Serapis her nærmere assosiert med fruktbarhet 

                                                           
19 Stambaugh, 1972, s.88 
20 Stambaugh, 1972, s.9 
21 Stambaugh, 1972, s.11 
22 Stambaugh, 1972, s.6 
23 Stambaugh, 1972, s.90 
24 Stambaugh, 1972, s.91 
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og Nilens guddommelighet. Kildesituasjonen er derimot mer utfordrende her enn i 

Alexandria.  

Dette kan tyde på at Serapis ikke slo like godt an blant egypterne, som holdt fast ved 

opphavet hans. Grekerne har sin versjon, mens egypterne har sin egen. Til tross for å 

presenteres med gresk positur og ikonografi, viser Plutarch at Serapis ble sett på av grekerne 

som en gud av egyptisk natur.25 Dette var likevel uproblematisk, ettersom gresk religion har 

en tradisjon for å være åpen og aksepterende i møte med andre guddommer. Grekerne viser 

også en tendens for å assosiere Serapis med egne guder, som Pluton og Asklepios. Grekerne 

kommer også etterhvert til å fullstendig erstatte Osiris med Serapis, hvor de regnes som 

samme gud.  

Historien om introduksjonen av Serapis-kulten blir i antikken presentert som et resultat av 

den greske kongens fromhet. Moderne historikerne er derimot mer skeptiske. De velger å 

legge årsaken til politiske motiver, hvor Serapis symboliserer en planlagt fusjon mellom 

greske og egyptiske elementer.26 I hvilken grad dette var tilfellet, og i så fall hvor vellykket 

denne politikken var, er noe som vil bli undersøkt videre i masteroppgaven.  

 

1.4 Avgrensning 

Denne oppgaven vil avgrense seg geografisk til Egypt, og kommer ikke til å fokusere i noen 

særlig grad på Serapis-kultens oppslutning i den greske verden utenfor Egypt, eller 

popularitet i det romerske riket. Selv om det er en svært interessant utvikling, hvordan 

Serapis vokser frem til å bli en av de eneste guddommene med ikke-gresk opphav som får 

stor oppslutning i den hellenistiske verden, så vil dette falle for langt utenfor oppgavens 

problemstilling. Oppgavens fokus vil ligge på opprettelsen av Serapis-kulten, med fokus på 

den aktive politikken til de tidlige ptolemeiske kongene i støtte av kulten.  

Oppgaven vil holde seg innenfor tidlig ptolemeisk styre av Egypt. Det vil hovedsakelig bli 

snakk om de tre første kongene, med størst fokus på de to første. Det vil si fra Ptolemaios I 

Soter (305-285 f.v.t.) til Ptolemaios III Euergetes (246-222 f.v.t.). På grunn av senere 

utviklinger i det ptolemeiske hoffet, hvor egyptiske religiøse tradisjoner i større grad tas opp 

(for eksempel: de greske faraoene ikke lengre kremeres, men mumifiseres slik de gamle 

                                                           
25 Stambaugh, 1972, s.12 
26 Stambaugh, 1972, s.95 
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faraoene ble), anser jeg det som interessant å ta noen blikk ut til og med Ptolemaios V 

Epifanes (205-181 f.v.t.). Ptolemaios V er kanskje mest kjent for Rosettasteinen, som ble reist 

i løpet av hans regjeringsperiode. I interesse av å ikke gjøre omfanget for stort kommer 

ankeret til å ligge i kultens startfase. 

  

1.5 Kilder og metode 

På grunn av perioden jeg skriver om, antikken, må jeg rette meg inn etter kildesituasjonen jeg 

befinner meg i. Jeg kommer til å hovedsakelig basere meg på sekundærlitteratur. Det er ikke 

så mange samtidige kilder, men mange som skriver om dette i senere tid. Dette kommer 

naturlig nok med egne problemer. Mange baserer seg på kilder som i dag har gått tapt, noe 

som ofte vil si at dette er så nærme vi kommer med skriftlige kilder. Kvalitetssikring blir et 

problem, kildekritikk blir nødvendig. Enkelte hendelser, slik som legenden hvor Serapis viser 

seg for Ptolemaios I i en drøm dekkes av flere, som nevnt tidligere. Dette er betryggende, og 

kan peke på felles kilde og/eller tradisjon. Synet på historie, referanser og kildekritikk er, 

ikke overraskende, svært annerledes da enn nå, og det blir derfor nødvendig å gjøre seg kjent 

med litteratursjangeren og gå hermeneutisk til verks.    

I dette introduksjonskapittelet har jeg brukt mye av Jean Bingen og John E. Stambaugh. 

Stambaugh (1939-1990) var en amerikansk historiker og professor ved Williams College. 

Han spesialiserte seg innen gresk-romersk religion, samt tidlig kristendom. Jean Bingen 

(1920-2012) var en belgisk papyrolog og epigraphist. Han spesialiserte seg innen gresk og 

romersk sivilisasjon, med særlig fokus på Egypt, den økonomiske historien til det 

ptolemeiske Egypt, papyrologi og epigrafikk, i tillegg til gresk og romersk arkeologi. 

Egypt var kjent for sin papyrusproduksjon. Dette er grunnen for at flest papyrus funn har blitt 

gjort i Egypt. Papyrusomsetningen stod under statlig kontroll i ptolemeisk tid, så de fleste 

papyrene er funnet i områder hvor gresk ble brukt i administrasjon og undervisning.27 

Papyren må ikke ha vært utsatt for fuktighet, ettersom dette vil ødelegge papyren. På grunn 

av dette har svært få papyrer blitt funnet i det fuktige Nildeltaet. Papyrus var et relativt 

rimelig og lett tilgjengelig skrivemateriale som folk flest kunne bruke. Disse papyrene kunne 

inneholde nyttig informasjon om hvordan vanlige folk levde. For de som ikke kunne skrive 

                                                           
27 Iddeng, Jon W., Ad fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode, 2000, s.125 
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selv, var det ikke vanskelig å få tak i en skriver som kunne hjelpe.28 Utfordringen min ligger 

her i at jeg ikke kan gresk, demotisk, eller hieroglyfer. På grunn av dette blir jeg, i tilfeller 

hvor det ville vært aktuelt å bruke en papyrusrull som kilde, nødvendigvis avhengig av 

sekundærlitteratur hvor disse har blitt oversatt.   

Det kunne også vært interessant å se på skulpturer, selv om disse kan det være vanskelig å 

finne ut hvem som har reist. Dette er ikke tilfellet med mynter, som kommer fra 

sentralmakten. Jeg ønsker, hvis mulig, å bruke mynter som historisk kilde. Jeg har kommet 

over litteratur hvor det refereres til mynter lagd under ptolemeisk tid som avbilder Serapis. 

Myntene var på mange måter antikkens propaganda, og er et av de få feltene hvor vi kan 

observere massekommunikasjon. Mynter studeres kun unntaksvis som enkeltobjekter, 

forskning baserer seg oftest på kvantitative studier, hvor myntene forskes på i serier og 

funnforekomster. Typisk for gresk myntproduksjon har vært at som oftest har 

bystatspregningene stått i sentrum, hvor forskning kan gjøre det mulig å identifisere 

pregningene fra en gitt bystat.29 Hver mynt kartlegges etter åtte kategorier: beskrivelse, 

innskrift, vekt, stempelstilling, metall, diameter, nominal og proveniens.30 Myntproduksjon 

foregikk i all hovedsak på samme måte gjennom hele antikken.31 Utfordring med mynter fra 

antikken kan være slitasje, samt at myntene ville bli samlet inn igjen og nedsmeltet for å bli 

brukt på nytt.32 Som arkeologisk kilde uten et teoretisk rammeverk for fortolkning er sjansene 

for feiltolkninger stor.33  Ptolemaios I lot seg selv avbilde på mynter, noe som ble til en 

tradisjon de fleste hellenistiske konger fulgte opp.34 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Iddeng, 2000, s.129 
29 Iddeng, 2000, s.139 
30 Iddeng, 2000, s.140 
31 Iddeng, 2000, s.144 
32 Iddeng. 2000, s.146 
33 Iddeng, 2000, s.148 
34 Iddeng, 2000, s.152 
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2.0 – Det Hellenistiske Egypt 

 

Dette kapittelet kommer til å etablere konteksten resten av oppgaven finner sted i. Den vil 

vise til Egypts situasjon før og etter Aleksander den Store, og i hovedsak ta for seg  

framveksten av det Ptolemeiske dynastiet. I tillegg til å undersøke hvordan de kom til 

makten, ønsker jeg å forsøke å identifisere kjennetegn ved deres styresett. Møtet mellom 

egyptisk og gresk religion vil bli berørt. Linjer vil bli trukket til perioden før gresk styre og 

jeg vil se på hvorvidt det er snakk om kontinuitet, endring, eller en mellomting som finner 

sted. Målet med kapittelet er at det skal fungere som en introduksjon til dynastiet og det 

hellenistiske styret. For å bygge opp mot alt dette, virker det da naturlig å starte det hele med 

å se på Aleksander den Store, med et lite blikk først på Egypts geografi.    

 

Egypt skiller seg ut som en av de tidligste sivilisasjonene vi kjenner til, og som et rike som 

har klart å holde seg intakt og mer eller mindre uforandret over tusenvis av år. Som et 

eksempel kan vi se på Egypts særegne kunststil som ble formet under dynastiene av det 

gamle riket (2615-1991 f.Kr) og vedvarte helt opp til romersk tid.35 Sammenlignet med andre 

afrikanske riker sør for Sahara, har Egypts utvikling fra 4000 f.Kr. vært eksplosiv.36 Dette er 

en naturlig årsak av Egypts geografiske posisjon, hvor tilgangen til Nilen legger til rette for et 

særdeles fruktbart jordbruk. Hvor det ellers på kontinentet var nødvendig å drive vekselbruk, 

fornyet Nilen jordsmonnet hvert år. Dette dannet grunnlaget for et raskt økende folketall. 

Simensen hevder anslagene lyder på 4,5 millioner 2000 år f.Kr. og 7,5 millioner ved vår 

tidsregnings begynnelse.37 For å få maksimalt utbytte av Nilen, var det nødvendig å ta i bruk 

et komplisert felles vanningssystem med demninger, kanaler og vannkvoter.38 Denne 

spesielle formen for jordbruk, kombinert med det stigende folketallet, dannet et behov for en 

politisk samordning.39    

 

Det er antatt at en vanlig bonde kunne produsere tre ganger mer enn han selv trengte.40 Det 

vil si at det ikke ville vært nødvendig for hver enkelt å fokusere på å skaffe nok mat til alle i 

samfunnet. Når mat ikke er et problem, åpner det for framvekst av yrker som ikke produserer 

                                                           
35 McNeill, J. R. og McNeill William H, The Human Web: A bird’s-eye view of world history, 2003, s.53 
36 Simensen, Jarle, Afrikas historie, 2010, s.52 
37 Simensen, 2010, s.52 
38 Simensen, 2010, s.52 
39 Simensen, 2010, s.52 
40 Simensen, 2010, s.53 
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føde. Yrker som fyller andre roller er for eksempel en egen presteklasse og soldater. Dette 

igjen åpner for dannelse og forståelse av et skriftspråk, tall og geometri, som medbrakte nye 

hjelpemidler til byggearbeidere, planlegging og byråkratisk administrasjon.41 Det fruktbare 

jordbrukets fortjeneste dannet grunnlaget for den styringsklassen og den høykulturen som 

pyramidene er monumenter over.42      

 

Nilen var en gave som tilsynelatende aldri sluttet å gi. Foruten å gjøre et særdeles produktivt 

jordbruk mulig, sørget elven også for enkel og pålitelig transport og kommunikasjon gjennom 

kongeriket. Det var en enkel sak å seile sør med hjelp av vinden, og strømmen bar båtene 

nordover.43 Ved å kontrollere Nilen var det mulig for Farao å kontrollere distribusjonen av 

ressurser og samle skatt fra hele riket, som igjen gjorde det mulig å danne og dedikere en stor 

arbeidsstyrke for å jobbe på diverse monumenter og byggeprosjekter.44  

 

Egypterne ser ut til å ha hatt liten interesse i å bevege seg utenfor Egypt.45 Hæren dro ut for å 

plyndre og tok med seg byttet tilbake til Egypt, men det var ikke snakk om erobring, det å 

etablere seg selv som en okkupasjonsmakt. Dette (skyldtes?) kommer av religiøse årsaker. 

Skulle en egypter dø utenfor Egypt, ville dette skape usikkerhet rundt mulighetene for å ta del 

i etterlivet, slik de så det. Den langvarige overlevelsen av det gamle rikets ideer og idealer 

kan til dels takkes Egypts geografiske lokasjon. Ørkenen rundt beskyttet grenselandet.46 Det å 

krysse Nilen viste seg også å være en stor utfordring for en invasjonshær. Det var slik 

Perdiccas, en av Aleksanders arvtagsgeneraler og den som lå best an til ta over hele det 

Makedonske riket etter Aleksanders død, møtte sin undergang etter et mislykket forsøk på å 

ta Egypt ifra Ptolemaios.47 

  

Dette betyr derimot ikke at Egypt var beskyttet mot intern strid eller fullstendig sikre mot 

utenlandsk invasjon. I 525 f.Kr erobret Kambyses Egypt for Perserriket.48 Egypt hadde 

tidligere ligget under Assyrerne i perioden 671-612 f.Kr.49 Perserne viste seg tolerante 

                                                           
41 Simensen, 2010, s.53 
42 Simensen, 2010, s.53 
43 McNeill og McNeill, 2003, s.52 
44 McNeill og McNeill, 2003, s.52 
45 McNeill og McNeill, 2003, s.53 
46 McNeill og McNeill, 2003, s.53 
47 Walbank, F. W, The hellenistic world, 1992, s.49 
48 Schreiner, Johan Henrik, Antikkens historie, 2006, s.54 
49 Schreiner, 2006, s.54 
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overfor egyptisk religion. Det var i prinsipp av samme årsak som at Kyros lot jødene reise 

hjem fra det babylonske fangenskapet og gjenreise tempelet i Jerusalem, og Kambyses lot seg 

krone til farao og sønn av solguden Re.50 De anerkjente guddommene i områdene de tok over 

og ønsket å sikre deres støtte. Toleransen tok derimot slutt da egypterne gjorde motstand mot 

persisk styre, som førte til at Kambyses gikk hardt imot gudene og templene deres.51 

Perserkongene måtte være bevisst på å ikke vise svakhet i slag og krig for å unngå opprør, 

ettersom man særlig i Babylonia og Egypt så på perserne som barbarer.52 Persernes 

herredømme over Egypt tok slutt da det makedonske kongeriket erobret det persiske 

imperium mellom 334 og 331 f.Kr.53 Da Aleksander den Store kom på banen ble han 

umiddelbart sett på som en befrier av egypterne. Dette markerer begynnelsen på perioden 

hvor Egypt faller under sterk gresk innflytelse, hvor resten av denne oppgavens fokus finner 

sted.  

 

 

2.1 Aleksander den Store 

 

Et tema som går igjen med antikk historieforskning er en utfordrende kildesituasjon. Før jeg 

går nærmere inn på Aleksander og hvordan han påvirket Egypts historie ønsker, jeg derfor å 

gjøre rede for kildesituasjonen vi befinner oss i når vi forsøker å forstå hvem den historiske 

Aleksander den Store virkelig var. Ingen av fremstillingene av Aleksander skrevet av hans 

samtidige har overlevd. Vi har derfor blitt avhengige av de forfatterne som har benyttet seg 

av disse kildene. Et problem ved kildesituasjonen, er at det vi har tilgjengelig er fra den 

greske delen av verden, som nødvendigvis da viser et gresk perspektiv på en verden som bare 

var delvis gresk.54 Isolert sett kan ingen av disse regnes som fullstendig pålitelige, men 

Arrianos har gitt den mest detaljerte fremstillingen, spesielt med hensyn til det militære, og 

regnes som den viktigste.55 Problemet med Arrianos er at han er tydelig partisk. 

Hovedkildene Arrianos benytter seg av, er Ptolemaios (en av Aleksanders generaler og 

hetairoi, senere regent av Egypt) og Aristobulos (trolig en militær ingeniør).56 Begge disse ga 

                                                           
50 Schreiner, 2006, s.56 
51 Schreiner, 2006, s.56 
52 Schreiner, 2006, s.59 
53 McNeill og McNeill, 2003, s.74 
54 Austin, Michael, the Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest, 2006, s.4 
55 Austin, 2006, s.5 
56 Walbank, 1992, s.16 
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en meget positiv fremstilling av Aleksander, en tradisjon Arrianos følger. Dette blir veldig 

tydelig der dette synet blir utfordret, hvor Arrianos går frem på en apologetisk måte. Det er 

hovedsakelig fire antikke historikere som benyttes. De andre tre er Diodorus Siculus, Quintus 

Curtius, og Plutark.57  

 

Historieskriving speiler tiden vi lever i, så naturlig nok har det vært mange ulike 

fremstillinger fra moderne historikere av Aleksander den Store. Det at Aleksander utrettet 

svært mye på kort tid, samt at han tilsynelatende var god (eller hadde folk som var gode) på å 

distribuere propaganda, gjør han til en noe mytisk karakter det kan være vanskelig å få grep 

på.58 Mange av kildene som nå har gått tapt kan nok ha vært preget av propaganda, disse 

kildene har senere antikke historikere tatt for sannhet. Green påpeker utfordringen ved å finne 

sannheten ved Aleksander, under det han kaller et Aleksander-romantisk syn.59 Selv uten 

dette kan vi se hvordan hendelser i nyere tid kan påvirke historiesynet til moderne historikere 

også. Green viser til mange slike svingninger i sin bok, hvor samfunnets holdninger 

prosjekteres over, og synet på Aleksander den Store må revurderes. Blant annet nevner han 

hvordan fokuset forandrer seg som følge av blant annet den franske revolusjon, og 

etterkrigstiden.60 Lenge var Tarn sin teori om Aleksander og "Brotherhood of Man" 

dominerende. Den har senere blitt utfordret.  

 

Aleksander III, mest kjent under kallenavnet Aleksander 'den Store', var konge av Makedonia 

fra 336 til 323 f.Kr.61 Aleksander iverksatte en svært vellykket invasjon av perserriket, som 

førte til at han stod igjen som hersker over det største imperiet historien hadde sett til da. Han 

ble konge i en alder av tjue år. Han døde også svært ung, og etterlot seg ingen arving, noe 

som igjen førte til en lang periode med konflikter og permanent splittelse av riket. I denne 

erobringsprosessen møtte han på en del problemer; det var blant annet store kulturelle 

forskjeller mellom Makedonia og det Persiske riket. Dette er utfordringer Aleksander 

forsøkte å hanskes med.   

 

Aleksanders erobringer i Asia hevet Makedonia til en makt større enn det før hadde vært. 

Tidligere var det et lite kongerike, nå var det en verdensmakt. Men som Walbank påpeker 

                                                           
57 Austin, 2006, s.5 
58 Green, Peter, Alexander of Macedon 356-323 B.C, 2013 
59 Green, 2013, s.479 
60 Green, 2013, s.481-487 
61 Walbank, 1992, s.29 
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hadde Alexanders spyd-vunnede rike lite med Makedonia å gjøre.62 Ikke bare medbrakte hans 

ekspansjon en kollisjon av våpen og soldater, men en kollisjon mellom kultur og tradisjon 

med en allerede eksisterende persisk elite, nå i stor grad erstattet av makedonere. Dette skapte 

en spenning som Aleksander måtte ta stilling til, på en eller annen måte. På mange måter kan 

man argumentere for at Aleksander holder på med en divisjonspolitikk.63 (A. B. Bosworth 

(1980) s. 14). Makedonerne etableres som herskerklassen, skillet mellom dem og perserne 

blir gjort klart, de virker ikke å ha mye med hverandre å gjøre, sett bort i fra ekteskapene ved 

Susa.  

 

Aleksander hadde innen vinteren 332 f.Kr sikret seg hele Syria og Palestina.64 Han beveget 

seg deretter til Egypt, hvor han grunnla en ny by og oppkalte den etter seg selv; nemlig 

Alexandria.65 Egypt ga seg uten noen motstand, og Aleksander ble møtt som en frigjører fra 

persisk styre mer enn som en erobrer.66 Mens Aleksander oppholdt seg i Egypt i perioden 

332-331 f. Kr., fokuserer de antikke kildene ikke på hva hæren holdt på med, men to mer 

personlige historier rundt Aleksander. Historiene handlet om opprettelsen av Alexandria og 

reisen til Siwa for å oppsøke Amons orakel.67  

 

 

2.2 Ptolemaios I - Et nytt dynasti  

 

Aleksander den Stores etterlot seg etter sin død et rike som strakk seg fra det Adriatiske hav 

til Punjab, og fra Tadsjikistan til Libya.68 Det var et makedonsk imperium som hadde lite 

med Makedonia å gjøre. Mye av det var løst sammensatt, og deler av Lilleasia hadde sluppet 

unna makedonsk kontroll. Hvorvidt Aleksander ville klart å holde et såpass stort og 

mangfoldig riket sammen, er et åpent spørsmål. Uten han ble det fort klart at dette ikke kom 

til å skje. De neste femti årene (332 f.Kr. til 276 f.Kr.) kan kort oppsummeres som en konflikt 

mellom Aleksander sine generaler og generalenes sønner, for å se hvem av dem som kunne 

karre til seg så mye som mulig av det som var igjen av det makedonske riket.69 Noen hadde 

                                                           
62 Walbank, 1992, s.37 
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64 Walbank, 1992, s.32 
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ambisjoner om å overta kontroll over hele riket, i den formen det var selv før Aleksanders 

død, men det var en ambisjon ingen fikk gjennomført. Walkbank peker på to ting som 

definitivt markerer en overgang imot oppløsning: flere av Aleksanders arvtagere begynner å 

referere til seg selv som konger etter 306 f.Kr., og slaget ved Ipsos i 301 f.Kr., hvor 

Antigonus blir beseiret og drept.70    

 

Etter Aleksanders død ved Babylon er det noen individer som skiller seg ut som de viktigste 

for det makedonske rikets fremtid. Disse er Perdikkas, den høyest rangerte kavalerioffiser og 

sannsynligvis chiliarch, Meleagros, den høyest rangerte falanks-offiser, Ptolemaios og 

Leonnatus som begge var i slekt med Aleksanders dynasti, Lysimakhos, Aristonous og 

Peucestas, som var satraper av Persis og Susiana.71 Andre som skulle vise seg å spille en stor 

rolle var Selevkos, som var kommandøren av hypaspistene, Eumenes av Kardia, Aleksanders 

sekretær og den eneste greske blant de ledende makedonierne, og Kassandros, sønn av 

Antipatros.72 Antipatros hadde fått kommandoen over Makedonia av Aleksander og styrte 

som regent. Krateros som hadde blitt sendt for å erstatte han hadde allerede nådd Kilikia. Til 

slutt har vi Antigonos Monofthalmos, den En-øyde, en mann av samme generasjon som 

Antipatros, satrap (stattholder) av Frygia i den vestlige delen av Anatolia.73 Kampene brøt og 

kom til å vare i varierende grad til år 270 f.Kr.74   

 

De neste tyve årene kan deles i to perioder. Den første perioden, fra 323 til 320, representerer 

Perdikkas sitt forsøk på lage et kompromiss som kunne påberope seg legitimitet mens han 

hadde makten. Det endte i hans voldsomme død.75 Den andre perioden er lengre, den strekker 

seg over årene fra 320 til 301 f.Kr. Perioden domineres av Antigonos sitt forsøk på å få 

kontroll over så mye som mulig av riket.76 Fokuset går nå fra Asia til Europa og tilbake igjen. 

Antigonus sine fiender samles i Ipsos i år 301 f.Kr og sørger for hans nederlag og død.77 Som 

en konsekvens av slaget ved Ipsos, ble eksistensen av de andre dynastiene bekreftet i Egypt 

(Ptolemaios), Babylonia og nord i Syria (Selevkos) og det nordlige Anatolia og Trakia 
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(Lysimakhos). Bare skjebnen for hjemlandet Makedonia forble ubestemt.78 Makedonia fikk 

en permanent hersker i Demetrios sin sønn Antigonus Gonatas.79 Inndelingen av kjernen av 

Aleksanders tidligere rike ble nå etablert og skulle komme til å overleve de neste 200 år, med 

bare mindre forandringer.80 

 

Da provinsene ble delt ut i Babylon etter Aleksanders døde ble Ptolemaios utnevnt til å styre 

Egypt og Libya og de tilstøtende landområdene til Egypt. Kleomenes som ble utnevnt til 

guvernør over disse områdene av Aleksander var underordnet Ptolemaios.81 Ptolemaios 

kvittet seg veldig raskt med Kleomenes. Han anså han som lojal mot Perdikkas og ikke han 

selv.82 Fra sin base i Egypt var Ptolemaios en formidabel hindring for alle som ønsket å 

gjenforene Aleksanders rike. Hans egne og hans etterfølgeres mål var langt fra klar. Det kan 

virke som Ptolemaios I ikke hadde noen egne ambisjoner om å vinne hele rike.83 

 

Hensikten med de oversjøiske/utenlandske anskaffelsene blir tatt opp i Polybios, hvor han 

beskriver posisjonen Ptolemaios IV Filopator befinner seg i når han overtar tronen i 221 

f.Kr.84 

 

“...they had been always able to maintain the respect of the kings of Syria both by sea and 

land, being masters of Coele-Syria and Cyprus; and they also exercised pressure on the 

dynasts of Asia Minor, and likewise the islands, since they had the chief cities, strongpoints 

and harbours in their hands all along the coast from Pamphylia to the Hellespont and the 

neighbourhood of Lysimacheia; while by their command of Aenus, Maronea and other cities 

even further off, they exercised supervision over the affairs of Thrace and Macedonia. With 

so long an arm and such an advanced fence of client states (dynasties), they were never in 

any fear for their Egyptian dominions, and for this reason they naturally paid serious 

attention to foreign affairs.85 
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Ptolemaios hadde erobret Koilesyria i 319 f.Kr. etter konferansen ved Triparadisus men han 

mistet snart den nordlige delen til Eumenes av Kardia.86 Kort tid etter Eumenes sin død kom 

hele område i Antigonos sine hender. Etter Ipsos i 301 f.Kr. overtok Ptolemaios den sørlige 

delen av provinsen og nektet å avstå den til Selevkos, som ikke presser saken videre siden 

han står i gjeld til han.87 Men Koilesyria forble imidlertid et konfliktområde mellom de to 

kongerikene, og ble en viktig årsak til de fem krigene mellom Ptolemeerne og Selevkidene, 

inntil i år 200 etter seieren ved Panium hvor Antiokos III ble hersker over Syria og Fønika.88 

 

Ptolemaios I fikk tidlig kontakt med Kypros, overtok øyen kort tid etter og i 310 utnevnte han 

broren Menelaos som styrende general. Etter Ipsos mistet han det midlertidig til Demetrios 

men gjenerobret det permanent i 294.89 Det var trolig rundt 310 at han lagde en allianse med 

Rhodos, en by som fikk mesteparten av inntektene sine fra handel med Egypt.90  Denne 

påstanden er delvis bekreftet av det store antallet Rhodesiske amofra (en type keramikkvase) 

funnet i Alexandria.91    

 

Polybios hevdet at disse områdene hadde til hensikt å sørge for at de egyptiske territoriene 

aldri kom under direkte trussel. Polybios hevder da at Ptolemeernes politikk var en defensiv 

en.92 Dette synet må tas alvorlig selv om det kanskje forenkler eller til og med fordreier noen 

av faktaene. Det har blitt argumentert at ptolemeisk kontroll over Egeerhavet var gjort slik 

nettopp som et mottiltak mot makedonsk innflytelse i Hellas.93 Det var et klart anti-

makedonsk aspekt ved ptolemeernes utenrikspolitikk, noe som ble tydelig i den Chremodiske 

krigen, som ble fremkalt og finansiert av Ptolemaios II.94 Krigen ser ut til å ha vært et svar på 

Antigonos sin opprettelse av en krigsflåte. Ptolmeerne fryktet trolig antigoniddynastiets 

utvidelse/ erobring inn i Lilleasia mer enn makedonsk kontroll over Hellas.95 Som en 

forsikring for ptolemeerne og en trussel imot antigoniddynastiet stod de alltid klare til å 

subsidiere individer slik som Aratos fra Sikyon eller Kleomenes III av Sparta.96 
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Trusselen mot Syria, derimot, ser ut til å ha vært mest alvorlig. Forsvaret av Egypt mot 

Selevkideriket kunne ikke oppnås bare gjennom å ha en buffersone under ptolemeiske 

herredømme. Det krevde en velutstyrt hær og krigsflåte. For å få til dette måtte de ha tilgang 

på metall, tømmer, harpiks/kvae, penger og mannskap; noe som var mangelvare i Egypt.97 

Mannskap I denne betydning menes grekere, makedoniere og anatoliere, og disse kunne bare 

fremskaffes hvis de hadde nok penger.98 Nubia hadde litt gull, men ull, lille fargestoff, 

marmor, vin og hester måtte importeres for å opprettholde en livsstil som en hellenistisk 

hersker krevde.99 Vi bør derfor anse kontrollen av Koilesyria, Kypros, Lilleasias kyst og 

øyene rundt Egeerhavet har en videre hensikt ved å forsyne Egypt med varer som er 

manglende fra Nilen-området.100  

 

Det ptolemeernes utenlandske besittelser produserte kunne nå Alexandria som tributt. Andre 

varer og innleide tropper derimot, krevde penger. Ptolemaios I arvet 8000 talenter fra 

Kleomenes, som hadde utnyttet Egypt hardt. For å kunne fortsette å forsvare Egypt og 

opprettholde okkupasjonen av Kyrene, så vel som andre landområder, ble det derimot 

nødvendig å ha tilgang på en permanent inntektskilde.101 

 

Beliggenheten i Egypt i tillegg til dets posisjon i verden på den tiden gjorde at det 

ptolemeiske dynastiet ble spesielt. Det var et to-sidig monarki. Herskerne var både faroer i 

Egypt, samt hellenistiske monarker i en vid internasjonal kontekst. Kildesituasjonen i Egypt 

skiller seg også ut. Takket være enkel tilgang på papyrus, som kommer i tillegg til andre 

greske litterære og epigrafiske kilder, får vi en ptolemeisk historie som er mye bedre dekket 

enn de andre hellenistiske rikene på den tiden.102  

 

Ptolemeerne kunne vanskelig unngå å tilpasse seg til egyptiske kongelige tradisjoner og 

forsone seg med den mektige presteklassen.103 Hele grunnlaget for den ptolemeiske 

velstanden var rikdommen i det velstående jordbruksområdet rundt Nilen og den store 
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mengden egyptisk arbeidskraft.104 Vedsiden av dette ble ptolemeerne også fremstilt på lik 

linje med de andre hellenistiske monarkiene i en videre gresk verden. De var ivrige til å 

utvikle og støtte gresk kultur, og forsøkte å appellere til den greske verden.105  

 

Beliggenheten i Egypt i tillegg til dets posisjon i verden på den tiden gjorde at det 

ptolemeiske dynastiet ble spesielt. Det var et to-sidig monarki. Herskerne var både farao i 

Egypt, samt hellenistiske monarker i en vid internasjonal kontekst. Kildesituasjonen i Egypt 

skiller seg også ut. Takket være enkel tilgang på papyrus, som kommer i tillegg til andre 

greske litterære og epigrafiske kilder, får vi en ptolemeisk historie som er mye bedre dekket 

enn de andre hellenistiske rikene på den tiden.106  

  

Ptolemeerne kunne vanskelig unngå å tilpasse seg til egyptiske kongelige tradisjoner og 

forsone seg med den mektige presteklassen.107 Hele grunnlaget for den ptolemeiske 

velstanden var rikdommen i det velstående jordbruksområdet rundt Nilen og den store 

mengden egyptisk arbeidskraft.108 Ved siden av dette ble ptolemeerne også fremstilt på lik 

linje med de andre hellenistiske monarkiene i en videre gresk verden. De var ivrige til å 

utvikle og støtte gresk kultur, og forsøkte å appellere til den greske verden.109     

 

Det ptolemeiske dynastiet gikk inn for en nær assosiasjon med Aleksander, og knyttet mye av 

sin legitimitet til deres posisjon som hans etterfølgere. De hadde en tydelig dynastisk 

tradisjon med å gifte seg med andre hellenistiske dynastier utenfor Egypt, og unngikk 

ekteskapsbånd med egyptere.110 Store grupper mennesker ble importert til Egypt, særlig fra 

den greske verdenen, for å bosette de to nye byene, Alexandria og Ptolemais. Innflytting ble 

også oppfordret til landsbygdene i Egypt, især de med militær bakgrunn hadde gode 

muligheter for å finne et sted å bosette seg.111 Vi har derimot ingen grunn til å tro at det ble 

utført noen forsøk på å hellenisere landet i sin helhet. Den nye byen Alexandria ble den 

kongelige hovedstaden fremfor det tradisjonelle, egyptiske valget, Memfis.112 
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Historien til det ptolemeiske dynastiet har tradisjonelt sett blitt delt inn i to deler: først en 

tidlig periode med velstand og styrke utenriks, som følges av en lengre periode med nedgang. 

Denne inndelingen er opprinnelig basert på Polybios, som daterer skillet til regjeringstiden til 

Ptolemaios IV.113 Ptolemaios II Filadelfos, sammen med hans søster og kone Arsinoe, er den 

av de tidlige ptolemeiske herskerne vi vet mest om. Det er også fra denne perioden hvor vi 

begynner å se en stor vekst av papyrus-kilder.114 Etter Ptolemaios IV begynte dynastiet å 

miste mye av sin posisjon internasjonalt, grunnet intriger ved hoffet og dynastisk krangel. De 

ble også utfordret av den egyptiske befolkningen, men de klarte aldri å styrte ptolemeerne.115 

I 168 og 155 f.Kr ble det ptolemeiske Egypt reddet av romerne fra Selevkideriket, og Roma 

ble som følge av dette gjort til arvinger til riket, dersom Ptolemaios VIII skulle dø barnløs.116 

Det skulle vise seg at av alle av Aleksander den Stores arvtagerriker, så var det det 

ptolemeiske Egypt som holdt ut lengst, og ble det innlemmet inn i det romerske riket.117 

 

Sheila Ager hevder det er lite i de antikke kildene som støtter den typiske antagelsen at 

ptolemeerne led stort av de ødeleggende følgene av innavl.118 De teoriene som har blitt lagt 

frem så langt, mener hun, kun klarer å delvis forklare logikken bak denne dynastiske skikken. 

Hun mener vi finner den mest overbevisende forklaringen i komplekse, og kanskje også 

ubevisste, symbolske motivasjoner i samsvar med de observert av antropologiske funn i 

andre kulturer.119 For henne var incest en del av den luksuriøse livsstilen ptolemeerne kom til 

å bli beryktet for, en slags dynastisk signatur som trakk frem i forgrunnen deres særegenhet 

og makt.120  

 

Det er uklart hvorvidt grekerne så på incest som noe som kunne forurense den genetiske 

komposisjonen av avkommene, men det er helt klart at de anså det for å besudle de som 

deltok i det, og gjorde dem motbydelige i gudenes øyne.121 Det at man fornærmet gudene var 

ikke det eneste som ble formulert som en kilde for kondemnering av handlingen, men også 
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det at det viste en total mangel på selvbeherskelse.122 Den totale mangelen på måtehold som 

tilhører denne oppførselen, leder videre til en overdreven og destruktiv forfølgelse av nytelse 

i alle ting, inkludert ting som var tabu.123 Plutark sier seg enig med Platons holdning, når han 

sier at når lenkene for tradisjonell sosial atferd er fjernet, kan det vekkes et begjær à la 

Oidipus, og til og med for “ulovlig kjøtt” (brôseis athesmous).124  

 

Til tross for at Platon antyder de eneste lovene som eksisterte i mot incest var uskrevne, og at 

grekerne visstnok ikke hadde et eget ord for incest, er det liten tvil i at de anså det som 

motbydelig og en fornærmelse mot gudene.125 Denne aversjonen mot incest er noe grekerne 

deler med så godt som alle andre kjente kulturer gjennom historien. Det er en holdning som 

stort sett er universell, men det som ikke er universelt er hva som innbefatter i begrepet. 

Definisjonen innad en kultur vil ikke nødvendigvis overensstemme med en annen. Det 

antikke Hellas var ikke blant de strengeste når det kommer til incest i relasjon til 

ekteskapslover. For eksempel så har vi et eksempel fra det gamle Athen, hvor det var tillatt 

for halvsøsken å gifte seg med hverandre, forutsatt at de delte den samme far og ikke den 

samme mor.126 Med andre ord, selv om grekerne uttrykker avsky i forbindelse med incest, 

som blant annet illustrert i Kong Oidipus av Sofokles, så stemmer ikke nødvendigvis hva 

grekerne identifiserte som incest overens med våre egne definisjoner, eller definisjoner 

tilhørende andre antikke kulturer.127  

 

Det første eksempelet vi har på incest innad det ptolemeiske dynastiet er ekteskapet mellom 

Arsinoe II med hennes halvbror (med samme far), Ptolemaios Keraunos.128 Dette ekteskapet 

faller i skyggen av det mye mer betydningsfulle ekteskapet som fant sted noen år senere, 

mellom Arsinoe II og hennes yngre bror, Ptolemaios II Filadelfos. Dette var dynastiets første 

ekteskap mellom søsken med samme mor og far, og markerte et mye større avvik fra 

tradisjonen enn halvsøsken ekteskapet. Vi har ingen kilder fra et egyptisk perspektiv som 

omhandler dette, så hva holdningen var blant egypterne vet vi ikke. Vi har flere eksempler fra 

gresk side. Theokrit skrev for eksempel et dikt hvor han sammenlignet ekteskapet mellom 
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Ptolemaios og Arsinoe med ekteskapet mellom gudene Zevs og Hera. Ager anklager 

forfatteren for å ukritisk og skamløst ta side med kongefamilien, med hensikt å vinne favør 

hos ptolemeerne.129 Dette diktet representerer likevel den offisielle holdningen. 

 

En kanskje mer representativt holdning, var det uoffisielle men populære synet som kommer 

til overflaten gjennom poeten Sotades sardoniske replikk, formulert på engelsk i Ager sitt 

verk som: “you’re shoving your prick into an unholy hole”.130 Uheldigvis for Sotades var 

ikke dette en særdeles gunstig posisjon å ta offentlig, og en av Ptolemaios sine admiraler 

forseglet poeten i en krukke av bly, og slapp han ned i havet.131  

 

Ekteskapet mellom Arsinoe II og Ptolemaios II var et barnløst ett, og Ptolemaios II sin arving 

såvel som alle hans andre barn, kom fra et tidligere ekteskap. Ager legger til at ingen av disse 

ble offisielt adoptert av hans nye kone.132 Ptolemaios III fulgte ikke i farens fotspor, og giftet 

seg kun med sitt søskenbarn, Berenike II, datter av Magas av Kyrene. Til tross for at 

søskenekteskap ble introdusert allerede av den andre av ptolemeerne som satt på tronen, var 

det ikke før den neste generasjonen, med Ptolemaios IV og Arsinoe III, at et slikt ekteskap 

produserer arvingen til tronen.133  

 

Med andre ord, så var Ptolemaios V den første av de ptolemeiske herskerne som oppstod som 

et resultat av incest. Ptolemaios V ble gjort foreldreløs i en ung alder og hadde ingen søsken, 

noe som naturlig nok gjorde det umulig for han å gripe muligheten til å fortsette i foreldrene 

sine fotspor.134 Hans ekteskap med hans firmenning, Kleopatra I, kan neppe beskrives som et 

incest i denne konteksten. Dette ekteskapet medbrakte likevel noe nytt, i form av 

introduksjonen av navnet Kleopatra som et dynastisk navn, ettersom hun ble hentet inn fra 

Selevkideriket.135 

 

I de påfølgende århundrene kom incest til å være et sentralt fokus for ekteskapsmønstrene i 

det ptolemeiske dynastiet, noe som da nødvendigvis ført til en økende grad av innavl imellom 
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de kongelige avkommene.136 Daniel Ogden, en professor i antikk historie, har forsøkt å knytte 

de mange forskjellige problemene ptolemeerne slet med til deres tradisjon for overdreven 

innavl. Han hevder, blant annet, at incesten undergravde levedyktigheten til guttebarnene født 

inn i dette dynastiet, og at deres avkom til stadighet var genetisk defekte.137 En slik genetisk 

defekt ville ha ført til redusert fruktbarhet, økt dødelighetsrate og genetiske lidelser av diverse 

slag. Ogden holder seg til å spekulere rundt de rent fysiske konsekvensene som oppstår som 

følge av innavl, men Peter Green har utvidet dette synet til også å inkludere en korrupsjon av 

moral som en ytterligere konsekvens.138  

 

Ager, derimot, er mer forsiktig. Hennes påstand er at vi kan med en viss sikkerhet anta at den 

manglende moralske karakteren til ptolemeerne oppstod som et resultat av deres oppdragelse 

(eller mangelen på den), i stedet for å være dømt av biologiske årsaker. “Nurture, rather than 

nature.”139 Videre argumenterer hun at selv om den store graden av incest som ptolemeerne 

praktiserte hadde stor sannsynlighet for å produsere genetiske komplikasjoner, så er 

“sannsynlig” ikke det samme som “uunngåelig”.140 

 

En lukket befolkning som har praktisert incest regelmessig over en lengre tidsperiode har en 

tendens til å renske de dødelige recessive genene fra genbanken, og kan nå en likevekt hvor 

innavl ikke lengre truer med de samme risikoene som de normalt sett ville stått ovenfor i 

motsetning til en normal befolkning.141 Det er umulig å si med sikkerhet hvorvidt denne 

tendensen påvirket det ptolemeiske dynastiet i noen større grad, men man kan spekulere i at 

denne prosessen kan ha blitt forhindret takket være nok gener hentet inn utenfra dynastiet, 

slik som med Kleopatra I, som igjen ville ha introdusert tilbake et nytt sett med dødelige 

recessive gener.142 

 

Det har blitt utført flere medisinske og antropologiske studier av innavl over de siste fire-til-

fem tiårene, i blant annet India, Japan, Tsjekkoslovakia og USA. Utfordringen med dataene 

fra disse studiene er at de fokuserer hovedsakelig på parringer mellom søskenbarn, som følge 
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av at ingen av disse samfunnene tillater noen nærmere forbindelse enn dette.143 Tallet på 

studier som forsker på incest-ekteskap innad i kjernefamilier og deres avkom er ikke 

overraskende meget lavt, noe som fører til at vi må være forsiktige med å anse funnene fra 

disse for å være statistiske representative i konteksten av det ptolemeiske dynastiet.144 

 

Ager finner ingen overbevisende bevis som tyder på at dynastiet led av mentale defekter. Hun 

oppgir derimot Ptolemaios XI sitt overilte drap på den populære Kleopatra Berenike som et 

mulig, men unikt eksempel på meget langsom hjernevirksomhet.145 Ptolemaios XI ble selv 

myrdet av en rasende folkemengde få dager etter drapet. Videre finner Ager ingen bevis på at 

dynastiet led av en redusert fruktbarhet, særlig ikke hvis vi sammenligner ptolemeerne med 

andre samtidige dynastier, slik som Antigoniddynastiet eller Attaliddynastiet.146 Med unntak 

av ekteskapene mellom Arsinoe og Ptolemaios II, og Kleopatra VII med sine yngre brødre, så 

har så og si alle de andre produsert avkom.147 Flere av disse døde i en ung alder, men det er 

likevel ingenting som tyder på at spedbarnsdødeligheten blant ptolemeerne var noe høyere 

enn andre steder.148 Kleopatra III, for eksempel, som selv var et barn av et søskenekteskap og 

gift med en mann som var hennes onkel både på sin far og sin mors side, klarte å få fem 

friske barn som alle vokste opp og fikk egne barn, og ingen av disse ser ut til å ha blitt født 

med noen merkbare genetiske mangler.149 

 

Ager presiserer at poenget hennes ikke er at ptolemeerne ikke var negativt påvirket av incest 

på noen som helst måte, og hun er åpen for muligheter hvor dette kan ha vært tilfellet. 

Argumentet hennes er at de tilgjengelige kildene viser ikke på noen tydelig eller ubestridelig 

måte at dette var tilfellet. Hvis vi ikke allerede hadde vært klar over på forhånd den 

overdrevne graden av incest praktisert av det ptolemeiske dynastiet, så er det ingenting i 

kildene vi har som ville fått oss til å diskutere uvanlige genetiske problemer i denne familien, 

og nå denne konklusjonen.150 
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2.3 Den greske modellen 

 

Westermann definerer en av kjennetegnene ved det femte og fjerde århundre f.Kr. som 

politisk og territoriell imperialisme innad gruppen av greske bystater.151 Den hellenistiske 

verden skiller seg fra den forrige perioden på en fundamental måte. Kommersiell utnyttelse 

hadde tidligere basert seg på en tradisjon av å avlede ressursene fra Svartehavet og 

Middelhavets, gjennom kolonisering nær kystlinjen uten at noen erobring av 

lokalbefolkningen trengte å finne sted. Aleksander den Store sin kolonisering, derimot, var 

innlands, og fordelene knyttet til utvinning av ressursene som fulgte med dette ble 

intensifisert av senere makedonske dynastier som tok kontroll over store erobrede områder, 

og introduserte skarp, gresk forretningssans.152 

 

Hvis det var en politisk og territoriell imperialisme var grunnlaget for den voldsomme 

fordelen grekerne hadde når det kom til handel og forretningsvirksomhet, sier Westermann, 

så var kapasiteten til å utvinne så mye som mulig ut av landet bygget på deres store 

industrielle og tekniske ferdigheter, og en overlegen organisasjonsevne som de hadde utviklet 

tidligere.153 Fra 450 f.Kr og utover hadde spesialiseringen av ulike former håndverksarbeid 

økt stort i de urbane sentrene i den hellenistiske perioden. Det ville vært tilstrekkelig for en 

arbeider å holde seg til produksjonen av en type vare, fordi hvert individ i byen hadde et 

behov for hver vare. Det var til og med vanlig at en arbeider ikke stod ansvarlig for et 

fullstendig produkt, men var i stedet kun en del av prosessen. En kunne spesialisere seg på å 

lage sandaler for kvinner, en for menn, en annen kun ved å sy sandaler, og en ved å kutte ut 

formen deres.154 

 

Denne formen for produksjon var overlegen den mer primitive formen håndverksindustrien 

tok i perserriket, og Grekerne kombinerte dette med lignende overlegenhet innen kommersiell 

organisasjon. Gresk handel var på mange måter bygget på og gjort enklere gjennom en 

utbredt bruk av mynter.155 Egypt i form av en persisk provins hadde ikke et eget myntsystem 

før Aleksander sin invasjon.156  
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Utrustet med disse fordelene vi nå har lagt frem; avansert kunnskap rundt det å drive handel, 

tekniske ferdigheter, og en sunn dose eksperimentering, tok grekerne Vest-Asia og Egypt 

med storm. Hvordan denne bakgrunnen så ut når den ble plassert i en posisjon med absolutt 

makt ser vi demonstrert av Kleomenes av Naukratis, utnevnt at Aleksander som satrap av 

Egypt.157 Som finansiell guvernør tok han kontroll over korn og skatt på følgende måte: 

Hellas led på dette tidspunktet under en kornmangel. Kleomenes nektet eksport av korn fra 

Egypt, noe som fikk prisen i byene i Hellas til stige, mens den sank i Egypt. Kleomenes selv 

var unntaket, som takket være sin posisjon i Egypt ikke var rammet av forbudet. 

Konkurransen fra andre uavhengig korn-eksportører ble eliminert, og Kleomenes selv kunne 

kjøpe opp korn etter markedets pris. Gjennom et system av privat kommunikasjon via agenter 

ble han informert om hver gang prisen falt ulike steder, og han var rask til å handle. Skip 

lastet fulle med korn ble dirigert vekk fra de byene de opprinnelig hadde planlagt å selge korn 

til, og sendt i retning av de byene hvor prisen var høyest.158    

 

Grekere, med deres bakgrunnskunnskap i ulike virksomheter og organisasjonsferdigheter, 

flokket til Egypt under de første to ptolemeiske kongene, og ble møtt med åpne armer. Ikke 

bare det, men for de av gresk opphav var mulighetene mange for ansettelse, for eksempel i 

hæren som leiesoldater eller i byråkratiske posisjoner av alle mulige slag.159  

 

Ptolemaios I Soter og Ptolemaios II Filadelfos styrte sammenlagt i tre fjerdedeler av et 

århundre. Beskrivelsene vi har av Ptolemaios I danner et bilde av en mann som var både klok 

og varsom. Det virker ikke som om han delte Antigonos I Monofthalmos, også kjent som 

Antigonos den enøyde, sine ambisjoner om å forene riket til Aleksander den Store under én 

hersker igjen.160 Westermann tilskriver innføringen av den politikken vi ser innen økonomi 

og byråkrati som regnes som typisk for det tidlig-ptolemeiske styret av Egypt, til Ptolemaios I 

og hans realisme og sunn fornuft.161 

 

Wilcken, basert på hans forskning og studie av kilder fra Egypt, foreslått en analogi mellom 

merkantilismen til Fredrik II av Preussen, også kjent som Fredrik den Store, og politikken til 
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ptolemeerne i det tredje århundre f.Kr.162 Det Wilcken kom frem til var at de nødvendige 

eksterne rammene for utviklingen av merkantilisme var til stede i perioden, bortsett fra at 

man ikke kan snakke om noen nasjonalisme i den moderne forståelsen av ordet i det 

hellenistiske Egypt. Den gruppen av økonomiske tendenser som inngår i begrepet 

merkantilisme var alle tilstede i det økonomiske systemet i det ptolemeiske Egypt.163 

 

Det som kanskje var den mest bemerkelsesverdige egenskapen til det ptolemeiske Egypt, var 

omfanget og karakteren til de statlige monopolene. Innenfor olje og papir monopolene var 

både produksjon og salg styrt av ptolemeerne. Med hensyn til papyrus monopolet hadde 

staten fullstendig kontroll, ettersom Egypt var praktisk talt den eneste produsenten som kunne 

tilby dette produktet. Dette var ikke tilfellet med hensyn til ptolemeernes kontroll av olje, 

hvor monopolet var begrenset til Egypts geografiske grenser. I tillegg til et komplett monopol 

over bankene, så vel som flere andre områder for produksjon, som gjorde staten ptolemeerne 

styrte over til en entreprenør med formidabel makt overfor konkurransen fra individer eller 

private organisasjoner. Dette førte til utviklingen av en økonomisk determinisme som til slutt 

skulle vise seg å dempe drivkraften til de samme greske agentene som hadde blitt brukt av 

staten i en så stor grad tidligere i det tredje århundre f.Kr. i oppbyggingen av sitt 

merkantilistiske system.164 

 

Til tross for alt det nye Westermann hevder Ptolemaios I og II bidrar med, så glemmer han 

ikke å legge til at det gamle ikke ble kastet ut i prosessen. Det systemet som eksisterte fra de 

gamle faraoene ble tatt over og reorganisert, og det var et system godt kjent med en stat, og i 

egypternes tilfelle også en guddommelig monark, som styrte med absolutt autoritet.165 

Likevel fantes det enkelte unntak, hvor andre elementer også holdt maktposisjoner som 

begrenset statens absolutte makt, nemlig presteklassen i kontroll over innflytelsesrike 

tempeler, og adelsmenn. Det var gresk forståelse for organisasjon i tillegg til det å 

systematisere som tok over den gamle modellen og omskapte den til det logisk tenkende og 

absolutte byråkratiet til ptolemeerne.166 Nasjonalt styre av produksjon og industri i form av 

statlige monopoler var ikke noe nytt og ukjent for de gamle faraoene, men en viktig 

komponent i veksten av disse monopolene må grekerne få æren av grunnet deres erfaring 
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med monopoler som ble praktisert av og på av bystatene, og den velutviklede greske evnen til 

god organisasjon.167 

  

Det er lettere å definere akkurat hva de greske metodene var når det kom til innsamling av 

skatteinntekt, og hvordan de ble innført i Egypt. I de greske bystatene tilhørte retten å samle 

inn skatt til staten. I tråd med en gresk individualistisk ånd ble muligheten for skattelettelser 

solgt til individer uten noen særlig statlig innblanding.168 Det greske systemet for skatte-

innsamling ble innført i Egypt, men i et tilpasset format som svarte behovene til en stat med 

absolutt makt. Når det er snakk om den ptolemeiske modellen i Egypt, er det ofte snakk om 

en stat designet som en bedrift, optimalisert for å utnytte potensiale for den voldsomme 

rikdommen Egypt besitter, av en utenlandsk elite.169 Skatte-innsamlerne ble ansatt i god gresk 

stil, men i tillegg til disse ble det også introdusert en form for skatte-oppsynsmenn, som 

sørget for at muligheten for å kjøpe skattelette-rettigheter, som hadde eksistert i de greske 

bystatene, falt under ptolemeernes fullstendige og strenge regulering.170 Selv om vi noen 

ganger finner egyptere i merkbare og høyere rangerte posisjoner, når det er snakk om roller 

med faktisk innflytelse og ansvar blir disse dominert av grekerne.171 

 

 Med Aleksander den Store og det ptolemeiske dynastiet ankom en ny gresk elite, utrustet 

med en høy drivkraft for å utnytte landets naturlige rikdom. Mye av det systemet som 

allerede var satt på plass av de gamle faraoene av Egypt forblir uendret, selv om gresk blir 

innført som det nye administrative språket. Under de første ptolemeiske kongene, kanskje 

spesielt Ptolemaios II Filadelfos som styrte fra 285 til 246 f.Kr, ble det gjort betydelig 

innovasjoner innen landbruksvirksomhet. Det kan spekuleres hvorvidt disse initiativene kom 

fra Filadelfos selv, eller individer i regjeringen hans. 

 

I den tidlig-ptolemeiske perioden ble flere større eiendommer skjenket til kongens nære 

forbindelser. Greske soldater som flyttet til Egypt ble belønnet med jordstykker, krigsfanger 

ble tvunget til å arbeide jorda, og hele samfunn av egyptere ble flyttet til nye bosettinger.172 

Denne generøsitet fra kongens side hadde flere funksjoner. Soldater og andre som ble tildelt 
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land ble bundet til deres nye hjemland, men det kan også se ut som de skapte et område hvor 

det kunne eksperimenteres med ulike metoder for landbruk og også hva som ble produsert på 

jorda.173 

 

 

2.4 Avslutning  

 

Ifølge Strabon var kongene av Egypt etter de storartede regjeringsperiodene til de tre første 

ptolemeerne blitt fordervet av luksusen de levde i, og som følge av dette ble staten forverret i 

en økende grad. I tillegg til dette har Strabon valgt ut tre av dem som han pålegger ekstra 

skyld: Ptolemaios IV Filopator, Ptolemaios VIII Fyskon og Ptolemaios XII Auletes.174 

 

Jødene, som vi fikk vite fra Makkabeerne, så tilbake på regjeringsperioden til Ptolemaios IV 

som en tid fylt med undertrykkelse og urettferdighet. Ifølge Wallace tok de sin hevn ved å 

sverte hans minne.175 Egypterne selv virker ikke å ha vært særlig begeistret for Ptolemaios 

IV. Opprørene som begynte mens han satt på tronen ble ikke slått ned før et par år inn i styret 

til etterfølgeren hans.176 

  

Keiser Augustus arvet det gresk-egyptiske systemet for finansiell administrasjon fra 

ptolemeerne på samme måte ptolemeerne selv hadde arvet det fra faraoene.177 Assyria og 

perserrikets erobring av Egypt, kombinert med egypternes forsøk på å gjenopprette et 

egyptisk dynasti, hadde skadet effektiviteten til det egyptiske administrative systemet. Dette 

gjorde det nødvendig for Ptolemaios II Filadelfos og ministeren hans, Apollonios, å 

formulere detaljerte bestemmelser og reglementer for å bringe innsamlingen av landets 

inntekter tilbake på et mer funksjonelt nivå.178 Ptolemeernes introduksjon av et myntsystem 

krevde store forandringer i hvordan skatteinnkreving ble utført. Vanstyret og generelle 

mangelen på kompetanse som fulgte de senere ptolemeiske kongene skapte uten tvil et behov 

for enda flere endringer, skulle Roma og Augustus kunne ta ut maksimal nytte av Egypt.179 
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Egypt kan deles inn i to sosiale hovedgrupper: den første er bestående av grekere og 

makedonere, mens de innfødte egypterne tilhører den andre. Grekerne var den dominante 

gruppen, og hadde kontroll over landets administrasjon og hær. Ptolemeernes kontroll over 

Egypt var absolutt, tilsynelatende inntil regjeringsperioden til Ptolemaios IV, og til tross for 

perioder med motstand fra lokalbefolkningen så holdt de på makten frem til slutten på 

dynastiet med Kleopatra VII Filopator.180 For mesteparten av tiden i den ptolemeiske 

perioden så var den andre gruppen, egypterne selv, videre inndelt i flere grupperinger. 

Presteklassen dannet den øverste eliten og kunne utøve en god mengde makt og innflytelse. 

Videre har vi máchimos, eller krigerklassen, en lavere middelklasse bestående av 

entreprenører og skribenter som okkuperte stillinger i det lavere sjiktet av byråkratiet, og til 

slutt bondestanden.181  

 

Forholdet mellom disse to hovedgruppene kan beskrives som anstrengt. Først og fremst var 

det en lingvistisk og kulturell barriere som atskilte dem, en barriere som få viste interesse for 

å oppløse, men hovedsakelig kan vi tillegge årsaken holdningen til den greske eliten mot 

egypterne: egypterne var der for å bli utnyttet av til fordel for deres utenlandske herskere.182 
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3.0 – Religion i det Hellenistiske Egypt 

 

Aleksander den Store erobret i 332 f.Kr. Egypt uten større vanskeligheter. Områder rundt 

Nilen og deltaet var godt kjent for greske handelsmenn og leiesoldater, som lenge hadde 

operert i regionen. Aleksander fikk trolig støtte fra greske bosetninger slik som Naukratis og 

det greske kvartalet i Memfis.183 Kombinert med en allerede sterk egyptiske misnøye mot 

perserne, gjorde dette erobringen av Egypt til en enkel affære. Etter Aleksander forlot Egypt 

stod landet igjen med en makedonsk garnison og den nye byen, Alexandria, som Bingen 

referer til som “the city of Sarapis”.184 

 

Den politiske og kulturelle sammensetningen satt til side, hvordan ser det ut når vi kommer til 

det religiøse miljøet? Hvordan er møtet mellom gresk og egyptisk religion, to trosretninger 

som begge er polyteistiske men med distinkte forskjeller og tradisjoner?  

 

Det er vanskelig for oss, med våre moderne linser, å sette oss inn i akkurat hvordan en greker 

boende i Egypt opplevde sine religiøse omgivelser. Selv om utdannelsen til et slikt individ 

sannsynligvis ville være bygget på en litterær normalisering av sine forfedres religion, 

Homers religion, var det lokale egyptiske tempelet en nær realitet. Sammenlignet med sin 

bakgrunn er det lett å se for seg at den egyptiske virkeligheten virket eksotisk. Det som er 

vanskeligere å vite er i hvilken grad grekeren ble integrert inn i denne mer eksotiske 

verdenen.185 

 

The religiøse behovet til grekerne kan knapt ha blitt møtt av det lave antallet greske festivaler 

og kult sentre, med unntak av gymnasia.186 Dette var et tomrom de egyptiske templene enkelt 

kunne fylle. Religiøs assimilasjon, i dette tilfellet av egyptiske og greske guder, var en 

gammel gresk tradisjon, et inntrykk Herodot også bygger opp under.187 Selv om vi ser for oss 

en situasjon hvor grekerne gradvis låner mer og mer fra egypternes religiøse sfære, så var det 

likevel ingen plass for grunnleggende egyptisk religion i utdannelsen til unge grekere i 

Egypt.188 Bingen peker på hvordan grekerne hadde en tendens til å kombinere den 
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fenomenale tilgangen til deres rikelige polyteisme med den ontologiske følelsen av 

guddommelig essens, og foreslår at det eksotiske ved de lokale kultene kan ha blitt sett på 

som et lokalt uttrykk å transcendere.189 

 

Noe som er viktig å poengtere er at ingen av disse to religionene var særdeles interessert i å 

drive misjon.190 Vi ser derfor ikke bruk av overbevisning eller makt i sammenheng med 

religiøs tro. Serapis kulten skiller seg ut, ettersom den er en kult fra Alexandria men med 

egyptisk opprinnelse som sprer seg vidt rundt om Middelhavet. P. M. Fraser mener dette er 

ikke grunnet et ønske om å konvertere folk, noe som er tilfellet med misjonerende bevegelser 

slik som kristendommen, islam og marxisme, men heller så illustrerer kultens vekst et 

religiøst behov i området som bare ventet på å bli fylt.191 Videre har vi også eksempler på 

hvordan grekere ikke alltid var ønsket velkommen i de egyptiske templene. En eremitt ved 

Serapeumet i Memfis klaget over at han ble forfulgt fordi han var gresk.192 Dette vitnemålet 

kan naturligvis ha vært falskt, noe Bingen også påpeker.   

 

 

3.1 Den hellenistiske konge og guddommelige farao 

 

Synet på hva en konge er, og hvilke funksjoner han har, fremstår som svært forskjellig i gresk 

og egyptisk kultur. Før jeg går inn på hva det innebærer å være en farao ønsker jeg kort å gi 

en beskrivelse av hva som ligger i betegnelsen en hellenistisk konge, ettersom dette har noe 

med oppfatningen og forventningene til det ptolemeiske dynastiet, sett fra både den greske og 

egyptiske delene av befolkningen.  

 

Bildet på den greske kongen var sterkt knyttet til Iliaden og dets bilder av pre-arkaiske 

konger.193 Liknende var det i makedonske monarkiet, hvor kongen fant legitimitet som et 

resultat av hans egen autoritet, støttet og bekreftet av et konsensus fra aristokratiet.194 

Lederen som brøt denne uskrevne kontrakten mellom monark og adel skled over i hybris, og 
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pekte i retning mot tyranni, den korrupte formen av kongedømme.195 Det makedonske 

monarkiet var samtidig preget av en tradisjon som hadde sett Argeadedynastiet på tronen 

over flere generasjoner.196 Det var derimot fortsatt opp til en forsamling av adelen å bekrefte 

trone-overgangen.  

 

Bildet på den greske kongen var preget av en dualitet. Kongen fremstår som ens med selve 

loven, eller som den eneste enheten som kan operere med mer effektivitet og rettferdighet 

enn loven, ettersom den gode kongen er nesten per definisjon en filosof og det ligger i 

posisjonens natur å handle i henhold til loven.197 Den andre siden av denne dualiteten bygger 

på Aristoteles, som hevder at kongelig makt kan bare ende i tyranni fordi det er inkompatibelt 

med likestilling av borgerne.198 Vi står da igjen med et bilde av en konge, hvor makten er 

knyttet opp mot visse moralske verdier som etterhvert blir satt i fare på grunn av menneskets 

natur.     

 

Dette bildet utviklet seg videre inn i den hellenistiske perioden, hvor rollen til kongen baserte 

seg på et sett med andre verdier. Kongen var den seirende, frelseren og velgjøreren, som 

garanterte fred og velstand.199 Effektiv maktbruk fremstilte kongen som både heroisk og til 

dels guddommelig. Denne evolusjonen av den hellenistiske konge, særlig i Østen, mener 

Bingen har trolig vokst frem som følge av kongens rolle som den symbolske koblingen 

mellom heterogene komponenter av den greske minoritet i en maktposisjon.200 Fra 

perspektivet til egypterne, for eksempel, var han derimot en nødvendig talsmann mellom 

himmel og jord.   

 

Vi kan fortsette å diskutere hva det innebærer å være en hellenistisk konge uten å komme inn 

på religion. Når vi derimot snakker om faraoen blir det umiddelbart vanskelig å skille det fra 

religion. Ptolemaios I fikk sin legitimitet fra den egyptiske presteklassen.201 Selv om 

befolkningen var i en klar majoritet, var det ikke her makten i Egypt lå. Ideen om farao var 

dypt forankret i det religiøse, og han var på mange måter landets yppersteprest.  
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Det var nærmest en rituell nødvendighet at presteklassen ga sin støtte til farao. Dersom man 

ønsket verdens vedvarende eksistens var det nødvendig at farao handlet som en formidler 

mellom folket og gudene.202 Det var viktig at han sørget for å utføre visse former for 

tilbedelse av og ofring til gudene gjennom hele året. Naturlig nok var det umulig for farao å 

være overalt på samme tid. Derfor ser vi farao utføre de nødvendige ritene og handlinger på 

tempelets vegger.203   

 

Monarken som vokser frem i det ptolemeiske dynastiet, som kombinerer både hellenistisk 

konge og farao, var ikke basileus; det grunnleggende symbolske elementet som både 

representerer det greske styresettet og samtidig er primær aktøren når det kommer til 

organisasjonen av territoriet.204 E. Winter forteller om hvordan den kongelige kulten i Egypt, 

i motsetning til basileus, var helt og holdent funksjonelt. Kongen var den øverste rangerte 

presten som måtte være til stede, enten personlig eller representert av en lokal prest, for å 

garantere at ritene ble korrekt utført og en uavbrutt varighet av orden.205 Avbildninger av den 

levende faraoen viser han enten som en fungerende prest eller som en hellig konge.206 

 

Forskjellen var stor mellom kongen fremstilt av den egyptiske presteklassen og den i greske 

kongelige kulter, som etterhvert vokser frem i for eksempel Alexandria og Ptolemais.207 

 

De greske kongelige kultene, som etterhvert vokser frem i for eksempel Alexandria og 

Ptolemais, danner et helt annet bilde enn det vi får fremstilt fra det egyptiske perspektivet.208 

Disse følger en tradisjon som minner mer om heltedyrkelse, uten noen annen teologi enn det 

symbolske bildet på kongen og hans rolle som beskytteren av samfunnet og greske idealer. 

Denne analysen stemmer også i Memfis, som til tross for sterke bånd til det makedonske 

dynastiet skiller seg i stor grad ut fra Alexandria.209 Vi har svært få eksempler på konsesjoner 

gjort av den egyptiske presteklassen for å møtes med det greske synet. Det tok to århundrer 
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før skuddåret med en sjette epagomenal dag ble introdusert inn i den egyptiske 

kalenderen.210     

 

 Funksjonen den ptolemeiske monarken hadde som farao endret seg lite fra dynastiets start 

med Ptolemaios I til dets slutt med dynastiets siste dronning og farao, Kleopatra VII, etter en 

periode på ca. 300 år. For egypteren hadde farao en helt essensiell rolle, selv om han var av 

makedonsk opphav: han var båndet mellom menneskeheten og gudene.211 Når farao døde ble 

han forent med gudene.212 Han ble sammenlignet med guden Horus i livet, og Osiris i døden. 

Veggene av templene bygget av ptolemeerne er preget av bilder av farao som ber og utfører 

nødvendige offer til gudene hver dag.213 Bingen beskriver disse betryggende handlingene 

som svært konvensjonelle, men likeså essensielle og nødvendige.214  

 

I en relieff bakerst i et tempelkompleks i Dendera, er Kleopatra avbildet i lignende stil som 

de egyptiske gudinnene. Et område hvor vi kan gjenkjenne dette er på måten hennes runde 

ansikt stemmer nøyaktig med avbildningen av Isis som fremstilles som en av gudene 

dronningen og den unge kongen ofrer til.215 Den unge kongen er hennes sønn, Ptolemaios 

Cæsar, også kjent som Cæsarion. Cæsarion er avbildet som litt høyere enn moren, og han 

bærer den tradisjonelle kronen knyttet til det forente øvre og nedre Egypt.216 Dette, påpeker 

Bingen, viser at presteklassen anerkjenner Kleopatra og sønnen hennes fullstendig samtidig 

som Kleopatra selv tydeliggjør den dynastiske kontinuiteten.217 

 

Det er interessant å observere hvordan de ptolemeiske herskerne opptrer og fremstilles 

fremfor de ulike kulturelle gruppene i Egypt. De var hellenistiske konger for grekerne i landet 

og i Alexandria, og faraoer av øvre og nedre Egypt for egypterne og landets prester. Disse to 

gruppene hadde ulike oppfatninger av monarkens funksjoner, og disse eksisterte samtidig og 

nærmest isolert fra hverandre, tilsynelatende uten at de i noen større grad påvirkes av den 

andre siden.218  
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Aleksander den Store ble også regnet som en farao av den egyptiske presteklassen, og vi har 

allerede her den første hellenistiske farao.219 Han ble avbildet på tradisjonelt vis i templene, 

og etter hans død ble han anerkjent som en gud med et eget kapell dedikert til seg selv.220 

Man skulle kanskje tro at Ptolemaios I regnes som Aleksanders direkte etterfølger, men som 

tidligere nevnt trenger Egypt en farao, og det skulle fortsatt ta noen år etter Aleksanders død 

før Ptolemaios kommer på banen. Offisielt er det farao Filip, Aleksanders halvbror, som den 

egyptiske presteklassen regner som den rettmessige etterfølgeren. Etter Filip, også kjent som 

kong Filip III Arrhidaios av Makedonia, er det Aleksanders sønn, Aleksander IV, som regnes 

som farao.221  

 

Vi ser hvordan ulike filosofier rundt den kongelige arverekkefølge tar form i det egyptiske og 

greske systemet. Det egyptiske systemet er mer passivt, hvor det er rutine at legitimitet blir 

overført til den neste kandidaten, ettersom landet er avhengig av en monark. Det hellenistiske 

systemet, derimot, beskriver Bingen som aggressivt og mer subjektivt, hvor for eksempel 

Ptolemaios I blir ansett som en direkte etterfølger av Aleksander, en kontinuitet som 

Ptolemaios selv bygger opp under i ettertid.222 Denne forskjellen fører til et skille i mellom 

greske og egyptiske kilder: 304 f.Kr. regnes som år 1 i Ptolemaios sin regjeringstid, mens fra 

det greske perspektivet er dette år 19.223  

 

 

3.2 Organisasjon av religion 

 

Vi kjenner ikke altfor mye til detaljer rundt den egyptiske befolkningen som møtte de greske 

immigrantene. De befant seg trolig i et miljø preget av en lengre persisk okkupasjon, med en 

bonde-klasse som i enkelte tilfeller minner om bronsealderen, i form av en forflyttet gruppe 

bønder uten sterke tradisjonelle bånd til sosiale strukturer og fellesskapet.224 Den egyptiske 

presteklassen derimot, står i sterk kontrast til dette. De kunne falle tilbake på sin prestisje, 

organisasjon og en viss økonomisk makt. Grekerne var avhengige av disse for å fostre gode 
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relasjoner med resten av befolkningen, og for å skape en større grad av bevissthet ovenfor 

felles interesser.225     

 

Begravelsestempel til Petosiris, yppersteprest for den egyptiske guden Tot, som befant seg 

vest for Hermopolis, avslører hvilken posisjon presteklassen befant seg i.226 Inskripsjonene 

funnet her forteller om et Egypt hvor presteklassen, referert til av Bingen som et prestelig 

aristokrati, utførte både forvaltning av omfattende hellige områder og spilte en viktig rolle i 

administrasjon av nomen.227  

 

Presteklassen tok del i vidstrakt landbruksvirksomhet. I tillegg til dette var de også involvert i 

håndverksproduksjon og utleie av hus og båter.228 Mengden virksomheter de var involvert i, 

størrelsen og innflytelsen av de store eiendommene de var i besittelse av er sannsynligvis et 

resultat av et visst politisk og administrativt vakuum i Egypt i de tre århundrene før Petosiris 

kommer på banen.229   

 

Den egyptiske nomen var en stor samfunnsøkonomisk enhet, og den var bygget rundt 

presteklassen og hadde de stående i sentrum. Det startet med et stort tempel, som hadde en by 

strukturert rundt det, med landområdet og landsbyene rundt avhengige av det.230 Det var dette 

systemet ptolemeerne arvet, og tok som sitt grunnlag for deres inndeling av landet.  

 

De store templene, og presteklassens eiendommer generelt, var svært viktige i begynnelsen 

av den hellenistiske perioden. Innflytelsen de hadde over nabobyene og nomoi (flertall av 

nome; en regional inndeling i distrikter) var stor.231 Selv om ptolemeernes styresett utviklet 

seg over tid og gikk fra et regime av okkupasjon over til direkte administrasjon, så var 

strategien i begynnelsen å gjøre de store templene til de administrative hovedstedene for 

nomoi.232 I senere utvikling tok de i større grad kontroll over kronens landområder selv, og 

tempel områdene ble også administrert under kongens oversikt.233  
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3.3 Oppsummering  

 

Egypterne og grekerne eksisterte i begynnelsen på mange måter som adskilte enheter, både 

kulturelt og religiøst. Det var naturlig likheter og enkelte unntak. Den religiøse sfæren var 

området hvor den greske befolkningen i Egypt lettest ble påvirket av lokale metoder.234 Det 

er likevel viktig å påpeke at de ikke forsøkte å etterape egypterne på noen måte, men heller 

tilpasset og tolket egyptiske inntrykk innenfor en gresk ramme. Herodot viser, som nevnt 

tidligere, at grekerne alt hadde en tradisjon med å identifisere greske og egyptiske guder med 

hverandre. De egyptiske gudene var i denne konteksten ikke mer enn eksotisk translitterasjon 

av et kjent religiøst miljø. Tradisjonelt sett hadde grekerne sett på det gamle Egypt med 

beundring, men dette synet ble ikke nødvendigvis overført til egypterne selv. Det var 

definitivt et element av gresk stolthet med i bildet.  

 

De forskjellige strukturene og dynamikkene til de to gruppene ligger til grunn for hvordan 

disse to kulturene klarte å eksistere side om side uten å produsere én sammensatt kultur. 

Samtidig viser begge en manglende interesse for å bevege seg vekk fra de fundamentale 

kulturelle tradisjonene til sin egen gruppe. Dette er en slags kulturell stahet, eller stolthet, 

som kanskje virker åpenbar i grekernes tilfelle, ettersom de befinner seg i en privilegert 

posisjon. Men den manglende interessen fra egyptisk side er mer interessant, særlig med 

tanke på hvordan det å tilpasse seg den greske kulturen ville kunne medbragt mulighet for 

sosial og økonomisk forfremmelse.235   

 

Tidligere var vi inne på hvordan bøndene generelt sett opptrådte som gruppe uten tydelige 

bånd til et videre nasjonalt fellesskap. Det tok et århundre med gresk styre før den egyptiske 

majoriteten viste bevissthet ovenfor Egypts fellesinteresser og karakter i en større grad.236 

Presteklassen var de i den priviligerte og etablerte posisjon, som ble bindeleddet som 

ptolemeerne brukte for å nå ut til folket og for å få bekreftet sin legitimitet.  

 

Egyptere og grekere holder seg altså i stor grad til sin egne religiøse sfærer. Der hvor det er 

overlapp, som for eksempel når det kommer til identifikasjon av greske og egyptiske guder 

som den samme guden, tolkes dette innen egen gruppes ramme. Hvordan de religiøse sfærene 
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interagerer stemmer overens med den form for isolasjonisme vi ser kulturelt og politisk også. 

Det er likevel viktig å påpeke at det fantes egyptere, slik som kongelige skribenter og 

nomarker (en lokal hersker eller guvernør av en nome), med stort ansvar.237 Oppgavene utført 

av den egyptiske administrative eliten var derimot passive. Posisjoner med mer makt og 

større innflytelse knyttet til administrasjon og økonomi falt alltid i greske hender.238  
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4.0 – Serapis – Opphav og identitet 

 

I dette kapittelet vil fokuset gå vekk fra et mer generelt blikk på religion i det hellenistiske 

Egypt, og sette fokuset på Serapis. Som nevnt tidligere i problemstillingen, ønsker jeg å se på 

hvordan de tidlige ptolemeiske kongene gikk frem i deres støtte av Serapis og hvordan 

Serapis-kulten oppstod. Serapis sin synkretiske natur vil også bli nærmere undersøkt. 

  

Selv om vi gjennomfører et søk av gresk religion og greske myter, finner vi ikke Serapis. 

Ingen greske klassiske forfattere så mye som nevner han.239 Først i det fjerde århundre f.Kr. 

oppdager vi han, men kun i et lavt antall dokumenter. Det er først i det tredje århundre vi ser 

en slags eksplosjon, hvor vi plutselig ser flere referanser og lovprisninger til han i både Egypt 

og andre områder i den greske verden.240 Såpass er veksten til Serapis at Stambaugh kommer 

med påstanden: “throughout the Hellenistic age, and into the Roman Imperial period, he 

continued to attract such fervent devotion that it is no exaggeration to call him one of the 

most important gods of later antiquity.”241 

 

Serapis er, som vi kommer til å se, en kompleks og mye omdiskutert gud. Kulten som ble 

opprettet i det ptolemeiske Egypt spredte seg etterhvert raskt gjennom den greske verden. 

Serapis kombinerte aspekter fra egypternes gud over underverdenen, Osiris, med elementer 

fra de greske Zevs og Hades.242 Svært viktig var Serapis for Alexandria, byen ptolemeerne 

styre ut i fra.  

 

Aleksander den Store ble etter hans møte med orakelet ved Siwa regnet som sønn av Amon. 

Mens Aleksander assosierte seg selv med Amon, valgte Ptolemaios I å knytte hans dynasti 

med Serapis.243 Det spekuleres i at dette valget ble tatt ettersom Serapis virker å egne seg som 

en gud som appellerer til både grekere og egyptere, og knytte bånd mellom de to. En av 

teoriene vi kommer tilbake til senere, går ut på forbindelsen mellom Serapis og Apis-oksene, 

som selv var assosiert med Osiris og abstraksjon rundt døden. Apis-oksene var knyttet til 
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Memfis, den tidligere hovedstaden til det gamle Egypt, hvor presteklassen satt med mye 

politisk makt.244  

 

Ifølge god egyptisk tradisjon var faraoene levende guder. Han var legemliggjøring av Horus, 

sønnen til Isis og Osiris.245 Det ptolemeerne gjorde ved å bringe Serapis på banen, var å 

integrere noe nytt inn i det dynastiske ritualet som møtte strukturen for Egypts religiøse og 

daglige liv.246 Med andre ord hadde det oppstått en gjensidig assimilasjon av verdi og 

trossystem til erobreren og den erobrede, mener Takacs.247   

 

Serapis ble fremstilt i form av en skjegget gresk gud. Innen vi kommer frem til den romerske 

perioden reflekterer de fleste avbildningene av Serapis statuen av han som var i 

Alexandria.248 Denne statuen skal ha vist Serapis sittende på en trone, ikledd en khiton og 

himation, med en kalathos, eller brødkurv, på hodet. Sistnevnte var et symbol på overflod og 

fruktbarhet. Den trehodede hunden, Kerberos, om var vokteren av den greske underverdenen, 

satt ved Serapis sin høyre side.  I de fleste avbildningene av guden fra den romerske perioden 

ser vi han med fem lange krøller som henger over pannen, men mange har i stedet en sentral 

del omringet av korte, flammeaktige lokker.249    

 

 

4.1 Aspekter ved Serapis  

 

Som nevnt tidligere blir Serapis assosiert med både Hades og Osiris, samt Apis-oksene, men 

det stopper ikke der. Når vi går nærmere på hvem guden Serapis var, hvilke evner og 

karaktertrekk som tilknyttes han, kommer vi ikke utenom temaet synkretisme, eller 

religionsblanding. Morsomt nok, og ganske passende, får du per dags dato opp et bilde av 

Serapis dersom du søker opp “synkretisme” på Wikipedia. 

 

Plutark viser til to hellenistiske forfattere fra det tredje og fjerde århundre som knytter Serapis 

til Pluton, gud over underverden og dødsriket. Inskripsjoner fra Abydos henvender seg også 
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til Serapis som en gud over de døde.250 Brødkurven på hodet hans peker på hvordan 

fruktbarhet også var et sentralt tema når det kom til Serapis som en ktonisk gud, altså en gud 

av underverdenen. I motsetning til Pluton, og ganske interessant, ser vi Serapis blir bedt til av 

de levende for å gjøre tjenester og gi sin velsignelse.251 Det er også i denne konteksten navnet 

hans blir nevnt.   

 

Han var godt kjent og ansett som beskytter av både det ptolemeiske dynastiet og Alexandria, 

men vi ser han påkalt også utenfor Egypt.252 Stambaugh tolker bønner til Serapis om å gi 

kongen, Ptolemaios, makt og herredømme over hele verden til å peke på et syn på Serapis 

som en transcendert gud som opererer på en kosmisk skala.253 Samtidig er han også en mer 

personlig gud, som mottar og svarer på bønner som etterspør velsignelser på et individuelt 

plan. For eksempel har vi en Demetrios fra Faleron, som har blitt gitt æren for å grunnlegge 

biblioteket i Alexandria under Ptolemaios I, som på mirakuløst vis skal ha fått tilbake synet 

takket være Serapis.254 Han skrev lovsanger som priset Serapis som takk. Vi har også kilder 

på andre, mindre anerkjente individer, som ber til Serapis for å bli leget fra diverse 

sykdommer og plager.255   

 

Serapis viste seg på en personlig måte, gjennom orakler og opptredener i drømmer. Han ga 

sin velsignelse til barn, og ble ansett som en beskytter av folk i nød, som for eksempel de som 

måtte søke asyl i tempelet dedikert til han i Memfis.256 Han var med andre ord også en slags 

frelser, som reddet de som led i nød. Dette virker på meg ganske interessant, og man kan 

spørre seg hvordan en gud av underverdenen hadde tilegnet seg så mange velvillige 

attributter. Videre, hvordan forsonet følgerne hans troen på Serapis som en evig og 

transcendent gud med den nylige etableringen av kulten?257      

 

Allerede på 300-tallet har vi kilder som snakket om en het debatt angående Serapis sin natur i 

antikken.258 En gresk historiker ved navn Diodorus Siculus skriver sent i det første århundre 
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f.Kr. hvordan noen mener at Osiris er Serapis, mens andre at han er Dionysos, Pluton, Amon, 

Zevs og til og med Pan.259 Tacitus forteller at mange anser Serapis for å være Asklepios, fordi 

han hjelper og leger de syke, og nevner også Jupiter ettersom Serapis har evner som strekker 

seg til alle ting.260 Videre blir Serapis knyttet opp mot Pluton av Heraclides Ponticus sent i 

det fjerde århundre f.Kr, Apis-oksene av Nymphodorus av Syrakus på samme tid, og Apis, 

kongen av Argos av Aristeas av Argos og Varro.261 Hvem står bak disse forbindelsene? 

Oppstår de som et resultat av propaganda fra det kongelige hoff, teori fra lærde, eller populær 

tro? Og videre, hvor mange av disse tilhørte den tidlig-hellenistiske versjonen av Serapis, og 

hvor mange kom senere, etterhvert som kulten spredte seg utover Middelhavet?    

 

Stambaugh viser til Ulrich Wilcken, og gir han æren av å ha lagd den mest detaljerte forsøket 

på å forklare Serapis sin natur i moderne forskning.262 Synet hans danner et bilde av Serapis 

som en blanding av Osiris og Apis-oksene fra Memfis, og begrunner dette blant annet i 

navnet “Serapis”.263 Serapis er, om ikke en direkte oversettelse, tilsvarende det egyptiske 

“Osiris-Apis”. Osiris-Apis var guddommen som ble tilbedt i begravelses-tempelet til Apis-

oksene i Memfis, og som forente alle de døde Apis-oksenes sjeler, som hadde blitt begravet 

katakombene under Memfis tempelet.264  

 

Wilckens funn reflekterer det offisielle synet på Serapis, slik det fremstår fra Memfis i det 

andre århundre f.Kr.265 Likevel støter vi på problemer med dette synet ettersom det da er flere 

aspekter ved Serapis, både i hans egenskaper og måten han ble fremstilt på, som ikke kan 

forklares hvis det eneste grunnlaget for opphavet hans ligger i okse-guden fra Memfis.266 

Som vist tidligere finner vi et mylder av andre alternativer fremstilt i ulike kilder fra den 

hellenistiske perioden.     

 

Kilder fra Alexandria peker på at disse tidlige hellenistiske teoriene har hatt en merkbar 

effekt på utviklingen av Serapis, hevder Stambaugh.267 Tidlig i den ptolemeiske æraen ser vi 
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hvordan teologer ved hoffet, spekulative forfattere, og lekmenn forsøkte å tilnærme seg 

Serapis på måter påvirket av deres egne behov og ambisjoner, og tilegnet han egenskaper 

tilhørende guder de allerede kjente til.268 Dette danner et uvanlig klart bilde på den 

synkretismen som er typisk for hellenistisk religiøs tankegang.269  

 

Ved å fastsette datoen for de første gangene hver assosiasjon blir gjort, og etablere konteksten 

for hvordan dette utspiller seg, vil vi kunne nærme oss både rollen til Serapis som den var i 

perioden han ble introdusert av ptolemeerne, samt forklare hans senere suksess i den 

hellenistiske verden, også utenfor Egypt.270 Vi vil kunne konkludere at Serapis var i en eller 

annen form knyttet til Pluton, Osiris, Dionysos, Asklepios og Apis før hundre år hadde gått 

siden Aleksander den Stores død i 323 f. Kr, og forbindelsen til Helios og Zevs var en senere 

synkretisk utvikling.271 

 

Stambaugh presenterer tre distinksjoner som er viktige å ha med seg når vi snakker om 

identiteten til guden Serapis. Først, mener han, må vi gjøre et skille mellom den 

fremstillingen av Serapis som brukes i hovedstaden i det gamle Egypt, Memfis, og i den 

kosmopolitiske, hellenistiske byen Alexandria. Videre må vi gjøre et skille mellom synet til 

representanter av det ptolemeiske hoff, og uavhengige teologer og lekmenn. Til sist, mener 

han at det ville være nyttig å gjenkjenne hvilke guder som kun assosieres med Serapis basert 

på liknende personlighet eller avbildning, og hvilke som faktisk blir identifisert med han og 

fungerer som en del av det synkretiske materiet som former hans guddom.272  

 

Sammenligningen mellom Serapis og Pluton var ganske vanlig i den hellenistiske perioden, 

samt troen på at de var den samme guden.273 Det er en klar ikonografisk likhet, som vi vil 

komme tilbake senere i diskusjonen rundt Serapis sitt opphav. Klemens av Alexandria hevder 

at statuen av den egyptiske Serapis importert fra Sinope virkelig var Pluton, noe som støttes 

av Plutark og Kyrill av Alexandria.274 Kurven på hode, septeret og plasseringen av hendene, 

brukes av både Pluton og Serapis.275   
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Utfordringen til sammenligningen av Pluton og Serapis ligger derimot ikke i ikonografien, 

men heller i et sprik når det kommer til deres personligheter. Pluton var aldri så velvillig som 

Serapis, og den greske guden over underverdenen var derfor heller ikke særdeles populær 

blant grekerne.276 Hades, slik som han var beskrevet av Homer, var en fryktelig gud over død 

og ødeleggelse, et rykte han holdt fast ved gjennom antikken. Bare ved Elis ble han tilbedt 

under navnet Hades, ellers ble han dyrket under eufemistiske kult navn slik som Zevs 

Melichius, Catachthonius, eller når det var snakk om rikdom og fruktbarhet, Pluton.277 Selv 

når navnet Hades ble påkalt ved Elis var det med en stor grad av forsiktighet.278 

 

Serapis har også blitt beskrevet som en upopulær gud, i Athen, på grunn nær tilknytning 

underverdenen og kanskje en litt kunstig opprinnelse, men helheten av kildene forteller heller 

at Serapis appellerte til et stort spekter av tilhengere.279 De kvalitetene Pluton mangler står 

sterkt hos Serapis. Til en gud av underverdenen å være, var han svært aktiv i begivenheter på 

overflaten, og i de hverdagslige bekymringene til menneskene.280 Dette står i sterk kontrast til 

den strengere Pluton-Hades. Stambaugh konkluderer med å kalle Serapis et mer oppdatert 

navn for Pluton.281  

 

Det er en generell konsensus rundt teorien at ptolemeiske teologer forsøkte å forme Serapis-

kulten på en måte hvor resultatet ville kunne appellere til både grekere og egyptere. Et 

element som ikke passer helt inn i dette er Pluton/ Hades, som aldri hadde blitt assosiert med 

en egyptisk gud i deres tradisjoner.282 Herodot utelot han av det egyptiske panteonet, og 

fortalte i stedet hvordan egypterne trodde Dionysos og Demeter var de som styre 

underverdenen. Her er Dionysos greske versjonen av Osiris.283    

 

Den første litterære forbindelsen mellom Osiris og Serapis kommer fra første århundre f.Kr., 

hvor “Osirapis” beskrives som en sammensetning lagd av Osiris and Apis. Diodorus viser til 
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den samme identifikasjonen, men utelater å nevne Apis. Plutark trodde Serapis var kun den 

greske versjonen av Osiris, men med nytt navn og natur.284 

 

Noe Osiris og Serapis har til felles er det at de begge fremstilles som kongelige. Osiris er, 

som beskrevet av Plutark, kongen over de døde, og ses også på som en personifisering av de 

døde faraoene.285 Grekerne anså også Osiris som en konge. I en inskripsjon fra Serapeumet i 

Dilos fra den ptolemeiske perioden snakkes det om å betale skatt til “Kong Osiris”.286 Denne 

rollen er også karakteristisk for Serapis. Posituren han fremstilles i, i en kult statue fra 

Alexandria og på mynter produsert av Ptolemaios IV presenterer han tydelig som en 

konge.287 I tillegg til dette er han nært knyttet det ptolemeiske kongelige dynastiet.   

 

Tradisjonelt sett er Osiris forbundet med Isis, hans søster og ektefelle. Mer og mer begynner 

vi å se Serapis ta over denne rollen, og han dukker opp sammen med Isis ofte.288 De avbildes 

sammen på mynter, de deler templer i Alexandria samt resten av den hellenistiske verden.289 

Tradisjonen i det gamle Egypt har Osiris og Isis sammen både i kunst og myte, og måten 

Serapis ofte avbildes sammen med Isis i hellenistiske monumenter er kanskje en av de 

tydeligste bevisene vi har på at Serapis og Osiris deler identitet.290 

 

Til og med navnet, “Serapis”, kan knyttes tilbake til Osiris gjennom dokumenter før den 

ptolemeiske æraen, som henvender seg til Osiris-Apis og kaller han “Osorapis”.291 Dette 

tolker Stambaugh da ikke som oppfinnelsen av en ny gud, men heller en ny forståelse av både 

den greske Pluton og den egyptiske Osiris. Denne oppfatningen tilsier at de er begge den 

samme gud, basert blant annet på det faktum at de begge anses for å være konger over 

underverdenen.292 Dette leder videre til en gud som fremstår som gresk i sitt utseende, 

nærmest identisk med Pluton, men fullkommen egyptisk i sin natur.293 Stambaugh uttrykker 

sin forbauselse overfor andre moderne historikere når de snakker om innfødte (egypterne) 

som ødelegger Serapis-kulten ved å identifisere han med Osiris og Apis, og med det ødelegge 
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hans greske natur.294 Til dette svarer han med å si at Serapis sin greske natur aldri hadde 

eksistert atskilt fra hans egyptiske identitet, og identifikasjonen mellom Serapis og Osiris var 

så og si universell i den tidlige hellenistiske perioden.295 Det er interessant å se hvordan 

historikere har observert hvordan Serapis hovedsakelig nevnes på tempel-inskripsjoner i det 

tredje århundre f.Kr., mens i det andre århundre f.Kr. er det mest på papyrus.296 Dette kan 

tyde på at forbindelsen mellom Osiris og Pluton begynte som den offisielle versjonen 

fremstilt av det ptolemeiske kongelige hoffet, og kun i senere tid slo rot blant folket. 

Uavhengig av dette, fremstår Serapis sin guddommelighet som en kombinasjon av greske og 

egyptiske elementer allerede fra begynnelsen av regjeringstiden til Ptolemaios I.297 Vi kan 

derfor ikke isolere han, og verken se på Serapis som rent gresk, modifisert for å appellere til 

egypterne eller rent egyptisk, modifisert for å appellere til grekerne.  

 

 Til tross for hvordan det kan se ut, basert på hva vi har diskutert tidligere, så erstatter ikke 

Serapis Osiris rent ut. Navnene Osiris og Serapis brukes for den samme guden, men de 

forskjellige navnene påkalles i forskjellige kontekster. Når det refereres til Serapis og Isis var 

det snakk om en tilknytning til ptolemeerne, folk med greske navn, eller dedikasjoner gjort 

utenfor Egypt.298 Innen Egypt er paret Osiris og Isis mest vanlig, selv fra hellenistiske 

kilder.299 Videre gjøres det et til skille mellom Osiris og Serapis: når det er snakk om myter 

og ritualer (særlig knyttet til begravelser) brukes Osiris, og når det kommer til bønn, 

anmodninger og drømmer brukes Serapis. Kort sagt kan man si at Osiris har med de døde og 

gjøre, mens Serapis er en mer aktiv skikkelse i livet til de levende. En litt mer moderne 

sammenligning lagt frem av Stambaugh viser til kristendommen, hvor guden fra det Det 

gamle testamentet, som ledet israelittene ut av Egypt, refereres til som Jahve, mens 

betegnelsen “Gud” brukes i relasjon til det moderne mennesket.300 Serapis ble, som vi har 

diskutert, sett på som identisk med både Pluton og Osiris. En utfordring her var at tradisjonelt 

sett, før denne hellenistiske perioden, var ikke Pluton og Osiris identifisert med hverandre. 

Herodot forteller oss hvordan det var Dionysos som ble assosiert med Osiris, basert på 

lignende myter, kult tradisjoner og personlighet.301 Det er interessant hvordan han 
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identifiseres med Osiris, men ikke med Serapis, som vi har vist tidligere ble ansett for å være 

den samme som Osiris.302 Dette har med skillet mellom Osiris og Serapis som vi var inne på i 

forrige avsnitt å gjøre. Myten om guddommeliggjøringen av Osiris, angående hans død og 

lemlesting, hadde mye til felles med myten om titanenes drap på Dionysos. I tillegg var 

begge guder som hadde dødd men blitt brakt tilbake til live. Det ga derfor mer mening å 

knytte Dionysos opp mot den mytologiske versjonen, Osiris, i stedet for aktivisten Serapis.303  

 

Alexandria og Memfis var to byer som representerte to ulike verdener, noe som vi ser 

reflektert i hvordan Serapis-kulten utvikler seg forskjellig. Dette førte til at Dionysos lettere 

kunne bli knyttet til Serapis ved Memfis, hvor det er lagt mer vekt på hans ktoniske 

karakteristikker, enn ved Alexandria, hvor Serapis sine kongelige og høytidelige trekk blir 

promotert.304 Picard kommer med påstanden at guden som tilbes ved Serapeumet i Memfis 

var en kombinasjon av Osiris-Apis og Dionysos, selv om han sier det var mer snakk om en 

nær assosiering enn fullstendig identifikasjon med Dionysos.305  

 

Når det kommer til forbindelsen mellom Dionysos og Serapis, tillater kildene oss å 

konkludere med at identifikasjonen mellom Serapis og Dionysos var sjelden og sporadisk. 

Det var flere likheter, og man kan si de hadde nære bånd, men de ble vanligvis representert 

som to ulike guder.306 For eksempel har vi oversikter fra Athen og Lindos hvor prester 

tilhørende Serapis og Dionysos var ført opp separat, og en dedikasjon på øya Dilos inkluderte 

frasen “til Dionysos og Serapis”.307  

 

Selv i begynnelsen av utviklingen av Serapis-kulten, var guden mer enn en hellenistisk 

versjon av Osiris. Dette blir tydeliggjort av de ulike gudene som kan knyttes opp mot Serapis, 

og forskjellen i navnebruk og utseende til Osiris og Serapis.308 Den vanligste teorien i både 

moderne og antikk forskning er at Serapis var en blanding mellom Osiris og Apis-oksene ved 

Memfis.309 De siste fire bokstavene i Serapis har blitt brukt til å lage denne forbindelsen, noe 
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som også har blitt gjort i forbindelse med kong Apis av Argos. Vi kommer tilbake til Apis av 

Argos senere.   

 

Apis-oksene ble sett på som sjelen til Osiris etter hans død. Når oksene døde ble sjelene deres 

igjen en del av Osiris. Det er også her betegnelsen Osiris-Apis blir til, som igjen har blitt til 

ulike former av “Osorapis”, som blant annet Wilcken bruker som bakgrunn for å knytte 

denne guddommen til Serapis.310 “Osorapis” eller “Oserapis” der de dukker opp er tydelige 

referanser til Osiris-Apis. Wilcken fortsetter videre med å hevde at ikke bare navnet men 

også personligheten til Serapis var en utvidelse av Osorapis fra Memfis.311 Apis-oksen var 

også regnet som en god over fruktbarhet og de døde, i likhet med Osiris og Serapis.312 Han 

var også nært knyttet faraoen. Kulten rundt Apis-oksene var meget populær, og må ha blitt 

ansett som en svært passende bakgrunn for en ny kult som skulle appellere til de ulike 

gruppene som befant seg i det ptolemeiske Egypt.313 Ifølge Plutark var han en av egypternes 

mest populære guder. I tillegg til å kunne lese om Apis-oksen, reiste mange grekere for å 

besøke orakelet hans.314  

 

Forbindelsen mellom Serapis og Apis-oksene virker tydelig, og spilte en stor rolle for 

egypternes oppfatning av han. Likevel, på den andre side ser det ikke ut til at hellenistiske 

fremstillinger av Serapis hadde noe å gjøre med oksen i det hele tatt.315 Det eneste 

hellenistiske eksempelet vi har av Apis-oksen som en del av Serapis er en relieff fra Rhodos, 

hvor Serapis, Isis og Harpokrates er fremstilt med en okse, eller ku, mellom dem, og en fugl 

på en søyle.316 Selv her er forbindelsen til Apis tvilsom. Fuglen kan ha vært Horus, 

tradisjonelt knyttet til falken, og oksen kan ha vært Apis, men det virker mer trolig at dette 

var en ku som i stedet for Serapis burde knyttes til Isis, ettersom den er plassert på hennes 

side.317 

 

Fra egypternes ståsted var Osiris-Apis den samme som okseguden fra Memfis. Den egyptiske 

presteklassen støttet Serapis sitt opphav fra Apis-oksen, en forbindelse som kanskje først kom 
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fra det ptolemeiske hoffet.318 Funnet av en helligdom dedikert til Serapis inne i tempelet til 

Apis-oksen tyder på at de lokale prestene og kongelige representanter var på samme side.319 I 

begynnelsen av Ptolemaios I sin regjeringstid var det fortsatt Memfis som var hovedstaden, 

og det virker naturlig at i Memfis ble “apis” delen av navnet Serapis tolket som et utspring fra 

Apis-oksen, noe som forklarer den stadige gjentatte forbindelsen mellom de to.320  

 

Hellenistiske forfattere fra perioden gjentar ofte forbindelsen mellom Apis-oksen og Serapis, 

men forbindelsen her var aldri at Serapis og Apis-oksen var den samme guden, men heller 

anerkjennelse at navnet hans var hentet fra Apis, og at han hadde en nær assosiasjon til oksen 

fra Memfis.321 Den begrensede forbindelsen fra gresk ståsted hadde nok mye med grekernes 

motvilje imot guddommeliggjøringen av dyr, noe som var sentralt i egyptisk religion.322 I 

sammenheng med veksten av egyptisk nasjonalisme under de senere ptolemeiske faraoene, la 

en voksende presteklasse mer og mer vekt på Serapis sitt opphav i det guddommelige 

egyptiske dyret.323 

 

En annen forklaring for “-apis” endelsen i navnet Serapis, som har fått lite oppmerksomhet av 

moderne historikere, var at det kom fra kong Apis av Argos.324 Dette var en versjon som 

eksisterte i den hellenistiske perioden, først sett presentert av Aristeas av Argos, lagt frem 

senere av Klemens av Alexandria.325  

 

“Apis the king of Argos settled Memfis, as Aristippus says in the first book of his Arcadica. 

Aristeas the Argive says that this Apis received the new name Sarapis and that it is he whom 

the Egyptians worship”.326 

 

Dette sitatet fremlegger Serapis som kong Apis i en guddommeliggjort form. Dette kan tolkes 

som et forsøk av Aristeas på å forklare Serapis sin natur, eller kanskje heller å redusere 

Serapis og gjøre han mer menneskelig. Moderne historikere har tradisjonelt tolket det som et 
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for enkelt, nærmest tåpelig, forsøk på å menneskeliggjøre Serapis i evhemeristisk stil, og er 

raske til å avvise det.327   

 

Teorien at Serapis stammer fra den greske kong Apis kan ha gjort mye for å fremstille han 

mer sympatisk overfor grekerne, og om ikke annet var det en fullstendig gresk redegjørelse 

for guden som ellers var dypt rotfestet i egyptiske tradisjoner.328 Apis skal også ha vært en 

slags lege, som kan være med å forklare hvor Serapis sin evne for helbredelse kom fra, og 

forene den med hans rolle som hersker over underverdenen.329 Apis, som Osiris, var en 

konge, og begge døde i Egypt. Hvis han mottok egyptiske begravelsesriter ville han ha blitt 

forent med Osiris i døden. En sentral del av egypternes tanker angående døden var at man i 

døden ble en del av Osiris sin guddommelighet.330 Tar man denne teorien et steg lengre vil 

man kunne komme med påstanden at Apis, som Osiris, ble udødelig og hersket over 

underverdenen, men opprettholdt hans interesse i velferden til de levende.331  

 

Forbindelsen mellom Serapis og kong Apis var passende, ettersom den bygget videre på 

fellestrekk som kunne appellere til både grekere og egyptere. Stambaugh beskriver det at det 

fantes en slik gresk konge ved navnet Apis, kjent for begge grupper, som en tilfeldighet, men 

en heldig en.332 Det ville ha vært enkelt for grekere i Egypt å relatere til kong Apis. Han, i 

likhet med grekerne, dro til Egypt. Egypterne selv anså sine egne guder for å ha vært dødelige 

på et tidspunkt, så sammenligningen ville trolig ikke ha skapt sterke reaksjoner.333 Uavhengig 

av hvorvidt denne forbindelsen slo an blant folk vil ptolemeisk propaganda kunne utnytte 

tvetydigheten rundt navnet Apis for å appellere til en større gruppe mennesker, i tillegg til å 

danne enda et eksempel på kongelighet til guden.334   

 

Sammenligner vi situasjonen i Alexandria og Memfis, er det ikke noen tvil at en forbindelse 

mellom en konge ved navn Apis og Serapis ville ha større sjanse for å slå igjennom i 

Alexandria, enn i Memfis. I Memfis ville “Apis” alltid bare kunne være en referanse til Apis-

oksen, dette til tross for at sitatet gitt tidligere beskriver en Apis som skal ha vært med på å 
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grunnlegge Memfis.335 Videre utover den hellenistiske perioden i Egypt, ville denne 

forbindelsen være en som ble tatt mindre og mindre i bruk, særlig i blant det egyptiske 

presteskapet.336  Prestene insisterte på at Serapis sitt opphav kom fra Apis-oksen i Memfis, 

noe som ble enda viktigere i det andre århundre f.Kr, en periode hvor egyptisk nasjonalisme 

var i vekst. Dette kan ha sammenheng med at vi har flest kilder som forbinder Serapis med 

oksen, og ikke kongen.337 

 

Tacitus forteller oss hvordan mange trodde at Serapis og Asklepios var den samme guden.338 

Selv om Asklepios sin kult var nært tilknyttet Serapis, ser det ikke ut til at de to gudene ble 

identifisert som den samme i den hellenistiske perioden. Vi har til og med eksempler hvor 

individer uttrykker interesse for begge gudene i det samme dokumentet, eller hvor Serapis og 

Isis tilbes nær statuer av Asklepios på Dilos.339 I tillegg til at begge kultene hadde veldig 

lignende metoder (slik som morgen- og kvelds-seremoniene), var det en merkbar likhet 

mellom statuen av Asklepios i Epidauros og den av Serapis i Alexandria.340   

 

Videre, hadde begge lignende evner interesser. Begge tok imot frigjorte slaver, og begge 

utførte helbredelses mirakler på følgerne deres.341 Demetrios fra Faleron, for eksempel, var 

blind men ble kurert av Serapis. Han skrev også flere bøker om drømmer og helbredelser som 

inkluderte Serapis.342 Det var vanlig i det ptolemeiske Egypt å be til Serapis for god helse.343 

Stambaugh tror hymnene lagd av Demetrios fra Faleron betyr at det var kongelig propaganda 

fra det ptolemeiske hoffet som først la grunn for bildet av Serapis som en gud med evnen til å 

helbrede andre.344 Videre bruker han Demetrios som et bevis på at dette skjer allerede under 

Ptolemaios I sin tid, ettersom Demetrios forsvinner fra offentligheten og trekker seg fra 

kongelige prosjekter så snart Ptolemaios II tar over.345 Det er mye mulig at fremstillingen av 

Asklepios hjalp å forme personligheten til Serapis som en helbredende og aktiv gud, som 

også viste seg i folks drømmer.  
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Når det kommer til diskusjonen rundt Serapis sin forbindelse til Asklepios er det viktig å 

poengtere to ting. Asklepios beriket konseptet av Serapis som tilknyttet Pluton og Osiris. Til 

tross for Tacitus sine påstander, er det lite bevis som peker på noen formell synkretisme med 

Asklepios.346 Tacitus sine påstander trenger ikke å bety at det var noen konsensus rundt 

forbindelsen mellom Asklepios og Serapis. Kildene hans var trolig litterære kilder med 

holdninger som ikke representerte den populære kultens holdning, og oppstått etter den 

hellenistiske perioden.347 I ingen andre skriftlige kilder blir Serapis og Asklepios sett på som 

den samme guden, men de hadde lignende evner og brukte dem på måter som minnet om 

hverandre.348 Tacitus var trolig selv påvirket av romersk keiser Vespasian, som han skriver 

utførte helbredende mirakler når han var i Alexandria år 69 e.Kr, gjennom å påkalle 

Serapis.349   

 

Det andre poenget har med Serapis-kulten ved Memfis og Alexandria å gjøre, og forskjellen 

mellom de to. Når Serapis utførte disse helbredelse-miraklene var det som regel i Alexandria 

kilden stammet fra.350 Dette aspektet var ikke like tydelig i Memfis, hvor fokuset var mer på 

Serapis sine ktoniske attributter, som vi har vist til tidligere. Dette kan ha noe å gjøre med at 

Asklepios tradisjonelt ble assosiert med den egyptiske Imhotep.351 Det var altså allerede en 

kjent egyptisk gud som kunne fylle denne rollen. I Memfis, nær helligdommen knyttet til 

Apis-oksen, var det et område dedikert til tilbedelsen av Imhotep, som kilder forteller oss var 

meget aktiv også i den ptolemeiske perioden.352 Med andre ord, Memfis, hvor det allerede 

fantes en prominent hellig plass for Imhotep/Asklepios, var ikke stedet for Serapis å overta 

Asklepios sin rolle. Her ble Serapis sterkere påvirket av begravelsesritene knyttet til Apis-

oksen, noe som knyttet han nærmere til Dionysos. I Alexandria, derimot, hvor Serapis 

fremstod mer kongelig og aktiv i livet til de som tilbad han, var Asklepios sin personlighet og 

evner mer meningsfulle.353  

 

                                                           
346 Stambaugh, 1972, s.77 
347 Stambaugh, 1972, s.77 
348 Stambaugh, 1972, s.77 
349 Stambaugh, 1972, s.76 
350 Stambaugh, 1972, s.77 
351 Stambaugh, 1972, s.77 
352 Stambaugh, 1972, s.77 
353 Stambaugh, 1972, s.78 



58 
 

Fokuset vårt i denne oppgaven ligger hovedsakelig på Serapis under det tidlig-ptolemeisk 

dynastiet, og der skal jeg forsøke å holde oss. Likevel er det verdt å påpeke at Serapis i 

århundrene som følger Ptolemaios I tar på seg fler og fler attributter fra andre guder. Serapis 

som guddom utvikler seg på mange måter til å bli et fokus for sen-hellenistisk synkretisme.354 

Som nevnt tidligere, googler du synkretisme får du en link til Wikipedia og et bilde av 

Serapis. Han blir senere identifisert med sola, og ifølge Stambaugh blir frasen “Zevs Helios 

Store Serapis” ganske vanlig. Vi har et eksempel på sistnevnte fra regjeringstiden til 

Ptolemaios XIII.355 

 

Det å tilbe sola hadde vært en lang tradisjon i egyptisk religion, og identifikasjonen mellom 

solen og Osiris kan ha åpnet døren for en tilknytning til Serapis også.356 Fra grekernes 

perspektiv var et av aspektene til sola at den så alt, så det følger nesten naturlig at Serapis blir 

senere referert til “en som ser alle ting”.357 Innen romersk tid forbindes Serapis med Zevs, og 

mynter fra Vespasian sin tid presenterer Zevs-Serapis.358 Mot slutten av den hellenistiske 

perioden kunne Diodorus knytte Serapis til Amon og Pan, i tillegg til Dionysos, Pluton og 

Zevs.359 

 

 

4.2 Serapis-kultens opphav 

 

Spredningen og den videre utviklingen av Serapis-kulten i løpet er et av den hellenistiske 

periodens mer interessante fenomener. Når det kommer til kultens opphav, derimot, blir vi 

møtt med flere legender, og det er et hett diskutert tema blant moderne historikere. Til tross 

for Tacitus sin skildring av hvordan Serapis hentes fra Sinope, virker det mer sannsynlig at 

han har sitt opphav i egyptiske tradisjoner. Med andre ord, den hellige oksen Apis fra 

Memfis, som etter sin død ble identifisert med Osiris og tilbedt som Osiris-Apis (og erstattet 

med en ny, levende Apis-okse). Osiris-Apis ble noen ledd senere på gresk til Serapis. 

Hvorvidt Ptolemaios I “skapte” guden er ikke helt tydelig, og vi kan heller ikke være 

fullstendig sikre på at det lå en bevisst politisk agenda bak fra ptolemeisk side, med hensikt å 
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promotere en kombinert kult som skulle forsøke å danne en religiøs bro mellom grekere og 

egyptere, selv om dette har blitt ofte argumentert og virker trolig.360 Før vi går videre på 

denne diskusjonen, ønsker jeg å legge frem Sinope-tradisjonen, slik den var presentert av 

Tacitus. 

 

Kong Ptolemaios I hadde etablert seg i Egypt, og opererte ut fra det nylige grunnlagte 

Alexandria. I en drøm ble han møtt av en mann, som ga han instruksjoner om å sende folk 

han stolte på til Pontos for å hente hans bilde. Gjorde han dette ville kongeriket hans bli 

velstående og berømt. Ptolemaios henvendte seg så til hans egyptiske prester, men fikk ingen 

svar ettersom de hadde lite kunnskap om Pontus. I stedet spurte Ptolemaios Timoteus, som 

var fra Athen, om hvilken kult dette var, og hvem var guden. Timoteus fant ut at det fantes en 

by der ved navn Sinope, med et kjent tempel til Jupiter Dis (Pluton). Ptolemaios hadde først 

blitt redd, men ettersom han fikk tid til å komme seg igjen, skjøv oppmerksomheten hans seg 

fra religion til fornøyelse. En gang til møtte Ptolemaios skikkelsen i en drøm, nå mer 

skremmende og påtrengende. Denne gangen var løftet at dersom Ptolemaios ikke gjorde som 

han ble bedt om, ville kongeriket hans i stedet møte sin undergang. Ptolemaios sendte så 

sendebud med gaver til en konge ved navn Scydrothemis, som styrte Sinope. Sendebudene 

ble instruert å konsultere orakelet ved Delfi som ga dem et tydelig svar: de måtte bringe bilde 

av guddommen tilbake. Etter mye frem og tilbake mellom en nølende Scydrothemis, som var 

redd for hva guden ville gjøre hvis han tillot han å bli fjernet, samt hva folkets reaksjon ville 

bli, og Ptolemaios som sendte fler og fler sendebud og gaver, så også Scydrothemis 

skikkelsen i en drøm. I den truet han dersom han ikke samarbeidet med sendebudene fra 

Egypt. Kongen fortsatte å nøle, og landet hans ble rammet av katastrofer og sykdom, inntil til 

slutt sendebudene kunne seile tilbake til Egypt med den store statuen etter en periode på ca. 3 

år. Etter de kom tilbake til Alexandria ble et tempel, med en størrelse som var i samsvar med 

selve byen, bygget i distriktet Rhakotis hvor det hadde stått en liten helligdom dedikert til den 

gamle Serapis og Isis.361  

 

Det var altså mulig å knytte Serapis sitt opphav til byen Sinope ved Svartehavet. Andre 

knyttet han til Apis, den greske kongen fra Argos, som døde i Egypt. De ulike mulighetene 

må ha gjort det enklere for en generell aksept av Serapis, beskytteren av det ptolemeiske 
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dynastiet, og bundet grekerne til deres nye hjemland, Egypt.362 I tillegg fungerte det som enda 

en brikke for å fremstille det ptolemeiske dynastiet som legitime etterfølgere, i samsvar med 

systemet til de gamle og etablerte faraoene.363 

 

Når det kommer til hvorvidt den kunstneriske avbildningen av Serapis kan identifiseres med 

Pluton har vi to versjoner. Athenodorus Cananites sporer representasjonen av Serapis tilbake 

til farao Sensuret eller Ramses II, lagd av en billedhugger ved navn Bryaxis (Athenodorus 

gjør leseren oppmerksom på at det ikke er snakk om Bryaxis fra Athen, men en som deler 

samme navn).364 Den skal ha vært laget av en sjufoldet mix av diverse metaller og edelstener, 

helheten malt over i mørke farger.365 Konklusjonen her var at det var snakk om en statue i 

egyptisk stil, ikke gresk, noe som stemmer overens med at Sensuret ønsket å avbilde 

Osiris.366 Michaelis ønsker ikke å avvise Athenodorus sin skildring som fullstendig 

fantastisk, men hevder det nok er snakk om en gammel egyptisk statue av Osiris, som 

allerede hadde en passende plass Apis sin helligdom i Rhakotis.367   

 

Michaelis beskriver en nesten enstemmig godtatt tradisjon når det kommer til statuen av 

Serapis i Rhakotis, som var i gresk stil. Nemlig at den kom fra Sinope.368 Uenigheten her har 

ikke så mye med hvorvidt statuen virkelig kom fra Sinope å gjøre, som den har med når den 

kom fra Sinope. Enkelte forfattere hevder at vi snakker om Ptolemaios I, andre at det er hans 

arvtager, Ptolemaios II Filadelfos, som har æren.369 Plutark og Klemens var begge enige i at 

statuen opprinnelig avbildet Pluton, mens Tacitus var villig til å si at allerede i Sinope var den 

kjent ved navnet Serapis.370 Michaelis er ganske tydelig i at det er Plutark og Klemens som 

fremstår mest troverdig her.371 Den posisjonen har også blitt utfordret. Den delen av historien 

som forteller om hvordan Sinope ble rammet av ulike katastrofer og hungersnød er vanskelig 

å tro på, med tanke på hvor frodig og rikelig tilgang til korn Pontos var kjent for å ha.372 

Lumbroso står for denne siden av diskusjonen, og avslår Sinope-tradisjonen var lite mer enn 
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en gresk misforståelse. Michaelis svarer med å beskrive Lumbrosos argumenter for fristende, 

men avslår de på grunnlag av at det her ikke er snakk om opphavet til Serapis og kulten hans, 

men heller den greske statuen.373 

 

Statuen kan naturligvis ha blitt lagd i Alexandria av en gresk billedhugger, men det er ingen 

overveldende bevis som forklarer hvorfor den ikke kunne ha kommet fra utenfor Egypt.374 

Michaelis stiller seg uenig til tradisjonen som gir Bryaxis av Athen æren for å ha produsert 

statuen som stod i Alexandria, og påpeker hvor inkonsistent det er å blande Athenodorus sin 

versjon med Sinope-tradisjonen, når Bryaxis kun eksisterer i den førstnevnte, hvor 

Athenodorus i tillegg gjør det klart at det ikke var snakk om den samme Bryaxis.375 Videre, 

så daterer Michaelis statuens ankomst ikke til Ptolemaios I, men en av hans etterkommere. 

Den tidligste representasjonen av Serapis på mynter kommer fra Ptolemaios VI, og stilen han 

er avbildet i stemmer overens med statuer og byster av Serapis.376 Det virker trolig at denne 

stilen kan spores tilbake til den kjente statuen i hovedbygget for tilbedelsen av Serapis, og at 

det var denne statuen legenden beskriver som hentet fra Sinope. Denne kunstneriske stilen 

passer ikke Bryaxis sin stil, men heller en litt senere epoke.377 Michaelis nevner ingen 

spesifikk dato eller Ptolemaios her, utenom myntene som oppstod rundt 170 f.Kr. Tod er mer 

tradisjonell, og referer til datoen for Serapis sin ankomst fra Sinope til 286 f.Kr.378 

  

Det finnes en annen tradisjon som knytter Serapis sitt opphav ikke til Sinope eller Memfis, 

men Babylon, og videre hevder at denne guden ikke ble introdusert for grekerne av 

Ptolemaios I, men var kjent for grekerne allerede i Aleksander den Stores tid. Welles gir en 

annen skildring, hvor Serapis allerede var tilknyttet stedet hvor Aleksander grunnla byen 

oppkalt etter han selv, før Alexandria ble til.  

 

Det tradisjonelle synet som flertallet av historikere har stilt seg bak, går ut på at Aleksander 

først ankom Egypt, så grunnla Alexandria, før han reiste til orakelet ved Siwa.379 Etter 

besøket til orakelet, hvor Aleksander fikk vite at han var sønn av Amon, fortsatte han videre i 
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retning Memfis, og kom ikke tilbake til Alexandria.380 Her sier Welles seg uenig, og går imot 

strømmen. Han mener det eneste som kan ha skjedd var at Aleksander først dro til Siwa-

orakelet, for så å komme tilbake for å grunnlegge Alexandria.  

 

I antikken var det å grunnlegge en ny by en religiøs handling, noe alle var innforstått med at 

ikke ville lykkes uten å ha gudene på sin side. En gud måtte bestemme hvor byen skulle 

ligge, hvem dets borgere var, og hvilke religiøse kulter som tilhørte den.381 Dette var noe 

både Arrianos og Ptolemaios ville ha vært klar over, men begge unnlot å gi en sann skildring 

av, ettersom Ptolemaios bestemte seg for å akseptere versjonen hvor Aleksander dro til Siwa 

etter å ha grunnlagt Alexandria.382 Det er Arrianos, som baserer seg på Ptolemaios, som er 

bakgrunnen for hendelsesforløpet de fleste historikere erkjenner i dag. Welles mener vi i kraft 

av dette argumentet kan avslå Ptolemaios sin versjon angående Siwa-ekspedisjonen og 

grunnleggelsen av Alexandria. Det som følger dette er at vi må i stedet godta versjonen til 

Kallisthenes, også kjent under pseudo-Kallisthenes.383 

 

Ifølge Kallisthenes var en av grunnene bak Aleksanders reise til Siwa å motta instrukser med 

hensyn til hvor og under hvilken guddommelig beskytter byen skulle bli grunnlagt.384 Welles 

påpeker at spørsmålet ikke ville ha gått ut på hvorvidt han burde grunnlegge en by, men 

heller hvordan han burde gå frem. I god gresk tradisjon spurte man et orakel hvordan, og til 

hvilken gud en burde gjøre offer for å forsikre seg om et heldig utfall.385 Svaret pekte 

Aleksander i retning øya Faros, rett utenfor Alexandrias havn, hvor det befant seg en 

helligdom dedikert til en gud, på en høyde, som Aleksander allerede trolig var kjent med. 

Hvilken gud det var snakk om kan diskuteres. Kilden hevder det var Aion Plutonius, noe 

Welles avslår, men sier at det viktige å få med seg her var at orakelet anerkjente at det fantes 

en guddom på Rhakotis som skulle spille en viktig rolle i den nye byen.386  

 

Det som ville vært typisk var å oppsøke og etablere kulten til guden før man grunnla byen, 

men Aleksander skal ha gjort dette i motsatt rekkefølge.387 Etter planene for byen var lagt og 
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iverksatt oppsøkte Aleksander den guddommen Siwa-orakelet hadde fortalt han om. Dette 

var, ifølge Welles, en gud som viste likheter med Pluton, men hadde navnet Serapis.388 

Guden hadde allerede et tempel dedikert til han på denne plassen, med to obelisker inskribert 

av farao Senoschosis, eller Sensuret.389 Serapis skal så ha vist seg selv for Aleksander i en 

drøm, hvor han avslørte navnet sitt og forsikret Aleksander om at byen han grunnla kom til å 

bære hans navn til evig tid, og tilbe Aleksander sin egen guddommelighet. Etter han våknet 

ga Aleksander ordre om å bygge et tempel til Serapis og karve ut en statue av han, før han 

fortsatte videre på sin ekspedisjon.390  

 

Welles presiserer med å si at Aleksander ikke burde gis æren for å oppdage Serapis, og heller 

ikke æren for å introdusere guden eller kulten hans til Alexandria, i en tone som tydelig 

kritiserer språket ofte brukt for å forklare introduksjonen av Serapis-kulten under 

ptolemeerne.391 Welles er tydelig i sin posisjon at man kan skape en kult eller en avbildning 

av en guddom, men ingen verken fra moderne eller antikk tid kan skape en gud.  

 

Welles lener sitt argument på denne påstanden: det at Aleksander opprettet et tempel til 

Serapis ved Alexandria er godt bevitnet i både litterære kilder og arkeologiske bevis, og han 

mener videre at denne versjonen har fått en usympatisk behandling ettersom det er flere 

hendelser i antikken som er dårligere dokumentert men likevel nyter allmenn aksept.392 I enda 

et forsøk på å knytte Aleksander til Serapis viser han til to anledninger hvor Aleksander 

arrangerte leker i Memfis, og spekulerer at disse kan ha vært i ære til Serapis.393 Dette ville 

gjort det mer trolig at Aleksander opprettet et tempel dedikert til Serapis ved Alexandria hvis 

han hadde tidligere kjennskap og et nært bånd til guden. Videre viser han til Plutark, som 

nevner Serapis tre ganger i hans bok om Aleksander. Først, i forbindelse med en gutt som 

Aleksander i hans yngre dager skal ha spilt ball med ved navn Serapionen, for så å vise til en 

fange i Babylon som hevdet at Serapis satt han fri, og til slutt i en anekdote hvor Aleksanders 

venner skal ha dratt til et tempel til Serapis og spørre om han burde bli brakt dit for å bli 

helbredet.394 I støtte av Welles, stemmer forespørselen i det siste eksempelet med den Serapis 
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vi har presentert tidligere som har helbredende evner og en likhet med Asklepios. Hvorvidt 

det er sannsynlig at Serapis hadde et tempel i Babylon skal vi komme tilbake til. Dette og 

mye mer knytter Aleksander til Serapis, sier Welles, og mener disse hendelsene er godt kjent, 

men har blitt avslått av de som heller ønsker å forbeholde Serapis til ptolemeerne.395 

 

Serapis var med andre ord en guddom kjent for både grekere og egyptere, og var en kult som 

var aktiv lenge før Aleksander reiste til Egypt. I tillegg til det kjente Serapeumet ved Memfis 

fantes det også et ved Rhakotis, før Alexandria ble grunnlagt der.396 Han forener denne 

posisjonen med Sinope-tradisjonen på følgende måte. Tacitus avslører selv at Serapis-kulten 

allerede eksisterte i Egypt. Han forteller om Ptolemaios sine rådgivere, Manetho og 

Timoteus, som forsøkte å overbevise Ptolemaios om at statuen, som ble beskrevet av hans 

sendebud som en representasjon av Pluton, virkelig var Serapis.397 Med andre ord, for å 

kunne overbevise noen om at noe annet virkelig var Serapis måtte det allerede eksistere noe 

ved navn Serapis. Serapis må derfor ha vært etablert før dette oppdraget, og kan ikke ha blitt 

skapt av Ptolemaios, Timoteus eller Manetho.  

 

Det er mye spekulasjon rundt hvilken Ptolemaios som brakte statuen til Egypt; Klemens av 

Alexandria sier det var Ptolemaios I, andre mener den ble hentet av Ptolemaios II fra 

Seleukia.398 Tacitus forteller også etter han har gått gjennom Sinope-tradisjonen at han er klar 

over at det finnes de som mente at avbildningen av Serapis i stedet var hentet fra Seleukia, en 

by i Syria, under Ptolemaios III.399 Uavhengig av dette, så snakker ingen av de gamle kildene 

om at Serapis blir skapt av Ptolemaios I, uansett om han bidro med penger, en statue, 

bygninger dedikert til guden, eller regulasjoner i kultens utformelse og presentasjon.400 Bilde 

vi har av Serapeumet ved Alexandria, hvordan det ble til og hvordan det utviklet seg, 

stemmer overens med det vi vet om andre slike templer og helligdommer fra antikken. Ifølge 

Welles sin fargerike beskrivelse: de spratt ikke opp plutselig som følge av en enslig handling, 

som Athene fra hodet til Zevs, men vokste over århundre, videreutviklet fra interessen og 

tilstrømmingen til tilhengerne deres.401  
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Seleukia befinner seg ikke langt fra Babylon, hvor flere mener det eksisterte en kult dedikert 

til Serapis allerede under Aleksander den Stores tid, og trolig da også før. Denne kulten i 

Babylon blir avslørt av omstendighetene vedrørende Aleksanders sykdom og påfølgende død, 

hvor Serapis skal ha blitt konsultert.402 Hammond viser til Aristobulus og Ptolemaios, som 

begge har gjengitt sin egen versjon av Serapis-konsultasjonen, og som han påpeker ville vært 

i en posisjon til å besøke Aleksander personlig mens han var syk.403 Disse kildene, som 

Arrianos anser for å være uavhengig av hverandre, mener Hammond er ubestridelige, og 

bekrefter at det fantes et tempel til Serapis i Babylon.404 Videre påpeker han at det uten tvil 

fantes en gruppe egyptere, samt jøder og folk av andre religioner, i den store, kosmopolitiske 

byen Babylon under perserriket.405 Aleksander selv var tydelig påvirket av egyptisk religion, 

vist gjennom hans forbindelse til den guddommelige Amon, og balsameringen av liket hans 

av egyptere, noe som trolig var hans eget ønske.406 Med tanke på dette, ville det ikke vært 

overraskende om Aleksander sine venner konsultere Serapis ved Babylon hvis han fantes der.  

 

Pearson, derimot, er uenig, og mener at konsultasjonen med Serapis var kun et fabelaktig 

tillegg av en senere forfatter som ikke stammet fra Aristobulus og Ptolemaios, men heller en 

annen kilde sitert av Arrianos som hadde blitt forfalsket.407 Videre hevder Pearson, 

tradisjonelt med utbredt støtte, at Serapis-kulten ikke spredte seg utenfor Egypts grenser før 

sent inn i det fjerde århundre f.Kr. Denne posisjonen har blitt utfordret av Welles som 

tilskriver kultens spredning til Aleksanders tid, og Bosworth som daterer den før kulten blir 

favorisert av ptolemeerne.408 Hammond står fast ved at Serapis-kulten hadde spredt seg 

utenfor Egypt før ptolemeerne kom på banen, og viser blant annet til at det er en inskripsjon 

funnet i Iran knyttet til Serapis, uten at han går videre inn på denne.409 Disse kildene, mener 

han, daterer ikke når kulten først spredte seg, men er kun de tidligste kildene som foreløpig er 

tilgjengelig for oss.  
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Hammond tror ikke det er snakk om noen forfalskning av kildene, og mener denne påstanden 

er en misforståelse av hvordan antikke historikere opererte. En passasje hvor Arrianos gir en 

ganske fyldig beskrivelse men Plutark holder seg mye kortere når han beskriver samme 

hendelse og kommenterer ikke videre, har blitt brukt som et eksempel av blant annet 

Bosworth på hvordan avviket mellom kildene er såpass stort at teksten de to antikke 

forfatterne baserte seg på må ha vært forskjellig.410 Hammond er ikke overbevist. Teksten det 

er snakk om omhandler perioden rett før Aleksander sin død. Kilden de lener seg på ville tatt 

for seg alle handlinger og samtaler i denne perioden, mens Plutark og Arrianos bare ville vært 

interessert i det som omhandlet Aleksanders sykdom. Med andre ord, det ville vært 

unødvendig for dem å dekke alt sammen, og det gir mer mening for disse å velge ut det som 

interesserte dem. Konklusjonen til Hammond er da at hvis vi kan godta at teksten Arrianos og 

Plutark baserer seg på her var lengre enn det gjengitt av disse forfatterne, så er det ikke 

usannsynlig at de har brukt samme hovedkilde.411 Hammond mener derfor at det ikke er 

grunn til å tro at noen forfalskning har skjedd, og deres skildring av Serapis i Babylon holder 

seg derfor troverdig. 

 

Griffith er ikke like generøs, og står fast ved Serapis var den egyptiske Osiris-Apis, gjort til 

beskytter av dynastiet og Alexandria av Ptolemaios I, kanskje i 308 f.Kr, og mener        

Serapis-kulten ikke kan ha eksistert i Babylon i Aleksander den Stores dager.412 Statuen 

hentet fra Sinope daterer han et sted imellom 286 og 278 f.Kr, og presiserer at vi med dette 

snakker ikke om introduksjonen av kulten fra Sinope, men kun statuen.413 

 

Welles finner ingen grunn til å avslå at det fantes et Serapeum i Babylon. Tvert imot, så 

foreslår han at det kan ha vært Aleksander selv som grunnla det under hans første besøk.414 

Dette forslaget har blitt avslått, og moderne historikere har ifølge Welles sine egne ord, flyttet 

himmel og jord for å unngå denne konklusjonen grunnet en inngrodd følelse av at Serapis var 

en ptolemeisk kreasjon.415 Det har blitt foreslått at det var heller snakk om en babylonsk gud 

med et lignende navn som hadde blitt forvirret med Serapis, og at Ptolemaios i senere tid 
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lagde en anakronistisk referanse til Serapis.416 Welles avslutter argumentet med å si at hvis 

Ptolemaios virkelig var oppfinneren av Serapis, så skulle man tro at han ville ta æren for det 

selv, og ikke datere det tidligere enn hans egen tid.417 Dette virker på meg som et svakt 

argument, ettersom det ville virke imot sin hensikt for Ptolemaios å trekke oppmerksomhet 

mot kultens tilsynelatende kunstig opprinnelse. Selv om dette hadde vært sant, ville det ha 

vært til Ptolemaios sin fordel om kulten ble sett på som antikk. Dette støttes av den kongelige 

propagandaen, lagt frem tidligere i kapittelet, som forsøker å tydeliggjøre en forbindelse 

mellom Serapis og blant annet Apis-oksen og kong Apis av Argos. Det virker heller som det 

tidlig-ptolemeiske dynastiet var med hensikt uklar, og lagde flere forbindelser til andre 

guddommer for å appellere til flest mulig men fornærme minst mulig. Dette har igjen åpnet 

Serapis for senere å bli et fokuspunkt for synkretisme i den hellenistiske perioden inntil 

romersk tid.  
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5.0 Konklusjon  

 

Vi har tidligere vist til kilder som plasserer Serapis i Babylon, knytter Aleksander den Store 

til guden, samt etablerer han som grunnleggeren av et tempel til Serapis i Alexandria. 

Stambaugh sin posisjon er at vi ikke kan anse kildene brukt her som fullstendig troverdige.418 

Et tempel til Serapis i Babylon kan forklares vekk som et tempel dedikert til en lokal gud som 

ble identifisert med Serapis av tidligere greske forfattere. Kallistenes, for eksempel, sier 

Stambaugh var beryktet som et oppbevaringssted for feilaktig informasjon.419 Stambaugh 

anerkjenner derimot tempelet Aleksander skal ha lagd i Alexandria, og sier kilder med denne 

fortellingen eksisterte i den hellenistiske perioden rundt da det skal ha skjedd, selv om Fraser 

har avslått dette på grunnlag av mer tvingende bevis som peker på Ptolemaios som skaper av 

Serapis-kulten.420  

 

Stambaugh er uenig med Fraser, og mener selv om Serapis kan knyttes til Aleksander, betyr 

ikke det for eksempel at Sinope-tradisjonen ikke stemmer. Begge disse skildringene kan gå 

hånd i hånd, hvis vi tar utgangspunkt i at det er kun snakk om at Serapis-statuen hentes, og at 

det ikke har noe med opprettelsen av guden å gjøre.421 I Stambaugh sine øyne er Ptolemaios 

ikke grunnleggeren av Serapis-kulten, men heller en viktig beskytter av den. Det gir mye mer 

mening å se etter de tidligste pålitelige kildene som tar i bruk Serapis sitt navn, i stedet for å 

legge for mye vekt på installasjonen av en statue.422 Den kumulative samlingen av kildene ser 

ut til å danne et ganske sterkt inntrykk av at det fantes en hellenistisk gud ved navn Serapis 

før Aleksander sin død, noe som i hvert fall er sant i tilfellet til den mer egyptiske formen 

“Oserapis”.423 

 

Stambaugh tar med andre ord også avstand fra teorien at Serapis ble skapt av en av 

ptolemeerne. Ptolemaios spilte derimot en viktig rolle i kultens utvikling. Statuen fra Sinope 

beriket Serapis sin natur ved å introdusere Osiris-Apis til grekerne med utseende lignende 

den greske Pluton, noe som også knyttet Pluton med Osiris på en visuelt overbevisende 
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måte.424 Det virker mer nyttig og passende å i stedet for skapelsen av guden selv, å snakke 

om introduksjonen av Serapis-kulten eller introduksjonen av den hellenistiske fremstillingen 

av Serapis, under det ptolemeiske dynastiet.425  

 

Stambaugh presenterer en foreløpig hypotese på følgende måte: Aleksander den Store kom 

over en helligdom i en landsby i nærheten av stedet hvor Alexandria ble opprettet, dedikert til 

en lokal egyptisk gud som sannsynligvis var Osiris. Aleksander demonstrerte sin hengivelse 

for guden ved å sette i gang arbeid for et nytt tempel i gudens ære. Denne Osiris var trolig 

knyttet på et vis til Osiris-Apis ved Memfis, noe som medbrakte at den hellenistiske 

versjonen av navnet Osiris-Apis, “Serapis”, spredte seg på samme tid som opprettelsen av 

Alexandria (Stambaugh åpner også for at Aleksander kan ha hentet navnet direkte fra 

Memfis, etter å ha kommet over Apis-kulten). Under Ptolemaios I ble en ny kult-statue i 

gresk stil introdusert til tempelet som Aleksander hadde begynt konstruksjonen av. Statuen 

representerte den tradisjonelle guden Osiris-Apis, men med et nytt utseende som dannet 

grunnlaget for en ny teologi rundt Serapis som en synkretisk gud. Perioden som følger blir 

definert av en videre utvikling og definering av aspekter ved denne teologien, i tillegg til 

forsøk på å avgjøre når kulten først oppstod for å rekonstruere rollen Serapis spilte under det 

tidlige ptolemeiske dynastiet, og dokumentere hans senere betydning i det religiøse livet i den 

hellenistiske perioden.426      

 

Serapis var en gud over underverdenen som samtidig var involvert i livet til menneskene på 

jorda, og var forbundet med fruktbarhet, helbredelse, drømmer og mer. Serapis ble tilbedt 

både i Alexandria og Memfis, og selv om han var den samme guden hadde de to templene 

ulike fokus. I Alexandria var Serapis en mer antropomorfistisk gud, presentert med kongelige 

trekk, mens han i Memfis var knyttet mye tettere til kulten til Apis-oksen, og forbundet med 

fruktbarhet.427 

 

Vi kan spekulere lenge på hvorvidt navnet “Serapis” først dukker opp ved Memfis eller 

Alexandria, men den helleniserte versjonen av Serapis ble introdusert til Memfis-kulten under 

regjeringsperioden til Ptolemaios I.428 Uavhengig av hvorvidt Aleksander den Store kjente til 
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og bidro til å bygge et tempel til Osiris-Apis ved Alexandria, så er det under Ptolemaios I at 

den synkretiske teologien som innfattet Serapis først ble artikulert og fortsatte å utvikle 

seg.429  

 

Synkretisme stod sentralt når det kom til Serapis. Han ble knyttet til mange guder, noe som 

beleilig nok gjorde at de fleste som bodde i det hellenistiske Egypt i teorien kunne finne noe 

som grep deres interesse, om det så var Serapis sin tilknytning Asklepios og Pluton, eller for 

egypterne en forbindelsen til dyp tradisjon knyttet til Osiris og Apis-oksene. Selv de som var 

mer interessert i det menneskelige og guddommelige helter som en gang var dødlige, fantes 

det en tilsynelatende forlokkende tilknyttelse til kong Apis av Argos. Det er trolig at Serapis 

sin natur var vag med vilje. Jo mindre spesifikke egenskapene hans var, jo lettere kunne han 

appellere til diverse individer og grupper som befant seg i Egypt.430  

 

Serapis-kulten virket velegnet til å nå ut til både grekere og egyptere. Det er med andre ord 

mye som støtter opp under teorien om teologer med støtte og propaganda fra det ptolemeiske 

dynastiet intensjonelt formet og rekonstruerte Serapis på en måte som passet konteksten i det 

hellenistiske Egypt, og forsøkte å svare på utfordringene ptolemeerne stod ovenfor. 

Ptolemaios I kan ha lent seg på ekspertisen til både Timoteus og Manetho som religiøse 

rådgivere, og sammen formet en plan for kultens videre utforming.  

 

Selv om dette kan ha vært Ptolemaios sin intensjon, så ser planen ut til å ha moderat suksess. 

Det er hvertfall lite som tyder på at den egyptiske og greske befolkningen ble brakt noe særlig 

nærmere hverandre. For eksempel ser vi både greske og egyptiske navn på lister over 

personale knyttet til Serapeumet i Memfis, og en nærmest fiendtlig holdning mellom dem er 

godt dokumentert av papyrer. I tillegg er antallet dedikasjoner til Serapis mye lavere blant 

egypterne enn det er hos grekerne.431   

 

Brady spekulerer i at det synkende antallet dedikasjoner har med fiendtligheten fra 

egypternes side mot Serapis å gjøre, og dette oppstod som følge av Serapis sin hellenistiske 

presentasjon og videre at han aldri ble ansett for å være en fullverdig egyptisk gud.432 Fraser 
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tror det er fordi ptolemeernes interesse i å støtte kulten faller etter Ptolemaios IV, noe Fraser 

antyder kan komme av et ønske om å blidgjøre den egyptiske delen av befolkningen mer.433 

Stambaugh foreslår et alternativ som står i kontrast til de to andre; etter all støtten og 

promoteringen av de tidlige ptolemeiske faraoene så hadde Serapis blitt tilstrekkelig etablert, 

og nådd et punkt hvor kulten ikke var avhengig av kongelig særbehandling.434 

 

Noe som virker lettere å være enig om er Serapis sin tilknyttelse til det ptolemeiske dynastiet, 

og gudens rolle som beskytter av Alexandria. Flertallet av den greske befolkningen hadde 

ikke bare forlatt hjemmene sine, men også skytsguddomen tilknyttet byen de kom fra. Serapis 

som beskytter av Alexandria hadde da en funksjon, og fylte et eksisterende tomrom. Serapis 

var også beskytteren av det ptolemeiske dynastiet, og ptolemeerne virker å ha ansett han for å 

være en guddommelig motpart til deres eget velvillige styre. Vi kan spore dette tilbake til 

Ptolemaios I.435 

 

Ved første øyekast, sett med briller satt på over to tusen år siden alt dette fant sted, kan 

Serapis se ut til å ha kommet raskt og som ut av intet. Vi burde ikke glemme at den 

hellenistiske verden passet godt på å fremstille Serapis som en gammel gud, nylig renovert.436 

Medlemmer av kulten hans argumenterte naturlig nok for at han ikke var en kunstig skapelse, 

men en gammel gud med lange tradisjoner. Men gammel og tradisjonell som han var, så 

hadde Serapis et nytt navn og en ny ikonografi.437 
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