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Del 1 
 

1.1 Abstract 
 

 
”’Masada shall never fall again!’ A study about Masada as an Israeli national myth during the 

20
th

 century” by Sara Tibblin.  

 

This essay is about the Israeli national myth of Masada, a cliff in the Negev desert that was 

the setting of a collective suicide in 73 AD, at the end of the Jewish uprising against the 

Romans. This story has later been rediscovered and has during the 20
th

 century become a 

national myth in Israel.  

 

This essay will examine how the national myth of Masada has been used in different contexts 

in Israel during the 20
th

 century and which part it has played when it comes to the national 

identity of Israel. My findings have afterwards been explained with help of Eriksens theory 

regarding national myths from the book Historia, myth och identitet (History, myth and 

identity) (1996).    
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1.2 Inledning 

 
I slutet av det judiska upproret mot romarna, 73 e.v.t, så sägs det enligt myten om Masada att 

romerska styrkor fann kvarlevorna av 900 personer på klippan Masada. Bosättningen på 

klippan var en av de sista hållpunkterna för det judiska upproret mot romarna som hade inletts 

några år tidigare. Enligt myten så valde de att ta livet av sig själva istället för att bli 

tillfågnatagna av romarna. 

   

Denna berättelse kom efter närmre 2000 år av glömska att uppmärksammas, och under 1900-

talet blev berättelsen om Masada en israelisk nationalmyt. Bland annat hade den israeliska 

militären, IDF, under 1900-talet regelbundet ceremonier på klippan Masada, under vilka de 

utropade ”Masada ska aldrig falla igen!”. Uttrycken för myten om Masada är fler, och det är 

de som ska undersökas i denna uppsats. 

 

De frågeställningar som styr denna uppsats är hur denna berättelse utvecklades till en 

nationalmyt i det moderna Israel, och vilken roll den har spelat i det moderna Israel. För att 

besvara frågorna kommer uppsatsens analys att utgå från olika infallsvinklar för att undersöka 

hur myten om Masada har använts i olika sammanhang i Israel. Hand i hand med 

undersökningen kommer även Sionismen och Israels moderna historia att tas upp och 

undersökas.  
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1.3 Syfte och problemformulering 

 

 

Syftet med denna uppsats är att se på vilken roll som myten om Masada haft i Israel under 

1900-talet och hur rollen har utvecklats parallellt med utvecklingen av Israel. Vad är det för 

känslor, tankar och ideal som kopplas till denna nationalmyt? Med ordet nationalmyt menar 

jag en händelse tagen ur historien, som staten ställt sig bakom och aktivt lyft fram. Jag vill 

också visa på den utveckling som myten om Masada har haft under 1900-talet och de olika 

sätten som myten har använts på. De frågeställningar som jag har valt är följande: 

 

1. Hur har myten om Masada använts i Israel under 1900-talet? 

2. Vilken roll har den spelat i Israels identitetsskapande? 
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1.4 Terminologi  
 

 

1. Judéen/Palestina/Israel: För händelser som relaterar till tiden för det judiska upproret 

mot romarna har jag valt att använda benämningen Judéen, för det geografiska område 

som Israel och Palestina innefattar idag. För tiden 1800-1948 benämner jag istället 

området som Palestina. Efter FNs erkännande av staten Israel som en suverän stat 

1948, talar jag om området som Israel. 

 

2. Sicarii/Seloter: Frågan om vad man ska kalla detta folk har betydelse för hela myten, 

vilket berörs i 2.3 Josephus Flavius. Sicarii och Seloter är två skilda folkgrupper. 

Sicarii var de som var på klippan, men de talas ofta om som seloter då det kommer till 

myten om Masada.  

Sicarii var en politisk, extremistisk sekt som bara erkände Guds lagar och inga lagar 

gjorda av människor. Deras främsta fiender var inte romare, utan judar som 

representerade makt.
1
 De beskrivs även om lönnmördare i andra delar av  Josephus 

text. Seloterna var vid tiden för det judiska upproret mot romarna en vitt skild grupp.
2
 

För att betona detta har jag valt att tala om gruppen genomgående som Sicarii, även 

om de i många av mina källor talas om som Seloter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1
 Zerubavel, 1995, sid 199 

2
 Ben-Yehuda, 1995, sid 9 
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1.5 Tidigare forskning 
 

 

Mycket av den forskning som gjorts kring Masada tar utgångspunkt i två centrala verk om 

myten: 

 

1. Det judiska upproret mot romarna av Josephus Flavius. Detta är en historisk 

beskrivning av händelsen 

2. ”Masada”, en dikt av Yithzak Lamdan och som har fått stor spridning i Israel 

 

Båda dessa texter beskrivs närmre längre fram i uppsatsen. 

  

Den första boken som skrevs om Masada som nationalminne på engelska var History: 

Remembered, Recovered, Invented av Bernard Lewis (1975). Hans inställning till myten är att 

den är mer myt än historia. Han definierar myten om Masada som uppfunnen historia 

(invented history). Några år senare publicerades artikeln ”The Evolution of the Masada Myth” 

i tidningen Judaism (1979), skriven av Balia Shargel. I denna artikel förs en funktionalistisk 

analys av myten, inspirerad av bland annat Durkheim. Bruner och Gorfain skrev 1984 ett 

kapitel med titeln “Dialogic Narration and the Paradoxes of Masada i Text, Play and Story: 

The Construction and Reconstruction of Self and Society”. Precis som Shargel, tar de fasta på 

de funktioner som myten om Masada haft i det israeliska samhället. Dock ligger deras fokus 

främst på frågan hur trovärdig Josephus är som källa. Robert Paine skrev 1991 artikeln 

”Masada: A History of a Memory” som publicerades i tidningen History and Antropology. 

Här för Paine ett resonemang om att man inte kan tala om den historiska händelsen i Masada 

och dagens myt om Masada som samma sak. Skillnaderna är alltför stora.  

 

Land and Power – The Zionist Resort to Power, 1881-1948 skrevs av Antia Shapria (1992) 

och handlar om judiska beväpnade grupper i Palestina innan staten Israels skapades. I boken 

berörs myten om Masada i kapitlet ”Masada as a Myth of Heroism”. Här förs ett resonemang 

om att myten om Masada genom åren har använts av sekulära, sionistiska krafter för att 

legitimera våld. 

 

Yael Zerubavel och Nachman Ben-Yehuda är två forskare som skrivit mycket om myten om 

Masada under 1980-1990. Böcker och artikelar av dem används mycket i denna uppsats. Yael 
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Zerubavel är professor i Jewish Studies and History vid Rutgers, ett universitet i New Jersey, 

USA. Hennes forskning fokuserar på nationalism, kollektivt minne samt på israelisk och 

judisk kultur. Hon har skrivit en hel del om myten om Masada, både i form av artiklar och 

böcker. I denna uppsats refereras till följande: 

  

1) Recovered Roots – Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition 

(1995) där Zerubavel undersöker hur tre olika israeliska nationalmyter om heroism har 

tolkats och använts under 1900-talet: Bar-Kokhba revolten 132-135 e.v.t, Tel Hai 

1920 e.v.t och Masada 73 e.v.t.  

2)  “The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory”, en artikel som Zerubavel 

skrev tillsammans med Barry Schwartz, Bernice M Barnett och George Steiner 

(1986). De tillskriver framväxten av myten om Masadas till dikten Masada av Yitzhak 

Lamdan och gör en analys av detta. 

3)  ”The Death of Memory and the Memory of Death: Masada and the Holocaust as 

Historical Metaphors” (1994) där Zerubavel lyfter fram förhållandet mellan minnena 

kring Förintelsen och Masada från 1940-talet och framåt. Hon argumenterar bland 

annat för att Masada blev ett slags motminne till Förintelsen då den pågick. 

 

Nachman Ben-Yehuda är professor i sociologi vid Hebrew Univeristy i Jerusalem, Israel. Han 

har forskat kring moralpanik, landsförräderi, kollektivt minne och nationalmyter. 1995 utkom 

Ben-Yehudas bok The Masada Myth – Collective Memory and Mythmaking in Israel. I boken 

undersöker han dels textkällor från olika kontexter, som exempelvis skollitteratur och 

medlemstidningar för ungdomsgrupper, men gör även intervjuer och observerande 

undersökningar (i form av att delta i guidade turer på Masada) i Israel för att undersöka hur 

bilden av myten om Masada har förändrats under 1900-talet. Övrig litteratur skriven av Ben-

Yehuda är hans bidrag till boken The Military and Militarism in Israeli Society (1998), 

kapitlet ”The Masada Mythical Narrative and the Israeli Army”. 

     

2008 publicerades artikeln “From Shrine to Forum: Masada and the Politics of Jewish 

Extremism” i tidningen Israel Studies. Den är skriven av Theodore Sasson, Shaul Kelner och 

Ted Sasson. Titeln på artikeln är missvisande då artikeln är en fortsättning på Ben-Yehudas 

arbete och undersöker hur turistguiderna på Masada berättar om myten efter Osloavtalet 1993 

och inte mytens koppling till politisk extremism.  
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1.6 Material 
 

 

I min uppsats använder jag mig endast av skriftligt material, i form av böcker och artiklar. Av 

dessa är det tre stycken som sticker ut i egenskap av primärkällor. Jag har valt dessa 

primärkällor för att jag vill se hur de förhåller sig till myten om Masada. Vad skiljer dem åt, 

och vad läser de in i myten i egenskap av känslor och symboler? Argumentationen bakom 

mina val är olika för de olika verken.  

 

Det första verket som undersöks i uppsatsen är ett utdrag ur Josephus Flavius historiska verk 

Judarnas krig mot romarna som skrevs omkring 74 och 79 e.v.t.
3
 Det utdrag ur det verket 

som analyseras är det första nedtecknandet av berättelsen. Mina andra primärkällor och myten 

om Masada i stort förhåller sig alla till detta verk. Det resulterar i att jag även jämför de andra 

primärkällorna till Josephus text. Den översättningen som jag använder mig är av N. J. 

Thunblad 1884, och finns i boken Masada: Fyndorter i Bibelns Land (1972) av Olov 

Isaksson.  

 

Den andra primärkällan i uppsatsen är dikten Masada av Yitzhak Lamdan (1927). Många 

forskare argumenterar för att den dikten har varit central i Masadas utveckling till en 

nationalmyt. Dikten var exempelvis obligatorisk läsning i den israeliska skolan från slutet av 

1940-talet till 1960-talet.
4
 Jag har använt mig av en engelsk översättning av dikten som finns i 

boken Isaac Lamdan – A Study in Twentieth-Century Hebrew Poetry av Leon I. Yudkin 

(1971).
5
 

 

Den tredje källan som jag använder mig av är boken Masada (1966) av Yigael Yadin. Han 

var ansvarig för två mycket uppmärksammade utgrävningar av Masada under perioden 1963-

1965, och boken är hans memoarer för utgrävningarna. I min analys av denna bok undersöker 

jag hur Yadin förhåller sig till myten om Masada och hur han brukar den.  

 

                                                      

 
3
 Zerubavel, 1994, sid 198 

4
 Ben-Yehuda, 1995, sid 223 

5
 Yudkin har valt att göra en engelsk translitterering (Isaac) då det kommer till Yithzak Lamdans förnamn. Det 

väljer jag att inte göra. 
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Något man skulle kunna kritisera då det kommer till mitt val av primärkällor är att de inte 

tillhör samma genre. Det är skillnader i hur man förhåller sig till dessa olika slags verk. Man 

skulle man kunna se som en viss svaghet i mitt val av primärkällor. Personligen skulle jag 

vilja argumentera för att dessa primärkällors skillnader snarare är en fördel, då de visar på 

vilken utbredning myten haft när den har gestaltat sig på så många olika vis. Jag för inte heller 

litteraturvetenskapliga analyser av dessa verk, utan jag använder mig av samma 

funktionalistiska metod för dem alla.  
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1.7 Metod 
 

 

Metodvalet för denna uppsats är hämtat ur Metoder för brukstextanalys (2001) av Lennart 

Hellspong. De metoder han beskriver är egentligen avsedda för textanalys, men de lämpar sig 

väl även för analys av den nationalmyt som Masada är. Jag har valt att använda mig av 

metodtriangulering och har då använt funktionell analys samt komparativ textanalys. 

 

Den funktionella analysen syftar till att undersöka hur en texts egenskaper relaterar till de 

syften som texten har.
6
 Här beskriver Hellspong främst säljande texter av olika slag, 

exempelvis reklam. Hellspong menar att för att en text ska nå sitt syfte så måste den väcka rätt 

reaktioner hos läsaren. Det kan vara, för att citera, ”för att väcka intresse, inge respekt, skapa 

förståelse, förmedla fakta, skingra tvivel, framkalla bifall, reta nyfikenheten, skärpa 

uppmärksamheten, utlösa en handling, avstyra ett misstag eller mana fram ett minne”.
7
 

Många av dessa mål är lätta att appliceras på förmedlandet av en nationalmyt.  

 

I analysen har jag använt mig av följande ingångsvinklarna:  

1. I vilka situationer används myten?  

2. Skiljer situationerna sig från varandra?  

3. Går det att urskilja en huvudfunktion
8
 för texten i en viss situation?  

4. Skiftar den med bruket?  

5. Vilka speciella funktioner tillskrivs mytens olika delar?  

6. Hur anpassas myten och dess funktioner beroende på vem som är mottagare?
9
  

 

Jag har även använt mig av komparativ analys i uppsatsen, för att undersöka hur de olika 

användningarna av myten interagerar och sampelar med varandra. Mytens olika 

användningsområden utgår alla från Josephus bok Judarnas krig mot romarna, men de 

                                                      

 
6
 Hellspong, 2001, sid 82 

7
 Hellspong, 2001, sid 82 

8
 Med huvudfunktion menas  vad som är mytens främsta mål att lansera. I en reklamannons skulle det kunna 

vara den produkt eller tjänst som annonsen önskar att sälja. 
9
 Hellspong, 2009, sid 83-84 
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hämtar näring även från varandra på olika sätt. Likheterna och skillnaderna är inte bara 

intressanta utan även relevanta för att förstå och förklara den utveckling som skett av myten 

om Masada. I de komparativa elementen av uppsatsen fokuserar jag på följande frågor: 

 

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur myten har använts?  

2. Vilka teman och perspektiv tas upp? 

3. Vilken roll spelar underförstådda inslag? Är det vad som står skrivet som är viktigt 

eller är det sådant som står mellan raderna som är viktigt?
10

  

 

I uppbyggnaden av uppsatsen har jag valt att ha med ett stort bakgrundkapitel. Det är för att 

det finns många fakta som är nödvändiga att känna till för man ska kunna ta sig till uppsatsens 

ämne. I det bakgrundkapitlet har jag valt att ha med en genomgång av sionismen och Israels 

moderna historia, då det finns många händelser här som det senare i uppsatsen dras 

kopplingar till. Efter det har jag en genomgång av Masada som fysisk plats och hur historien 

för den tett sig. Avslutande för bakgrundskapitlet är en genomgång av originalkällan till 

myten om Masada, ett utdrag ur Josephus Flavius bok Judarnas uppror mot romarna. 

Anledningen till det är för att de tolkningar som gjordes av myten under 1900-talet alla 

relaterar till Josephus text. Som följd av att fokusen för uppsatsen ligger på de funktionella 

aspekterna av myten om Masada lämpar det sig inte att ge genomgången av Josephus text 

plats i analysdelen, då den inte är en modern tolkning av myten.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
10

 Hellspong, 2009, sid 80  
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1.8 Teori 

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är hämtad från boken Historia, myt och 

identitet av Thomas Hylland Eriksen (1996). I boken, som Eriksen själv kallar för en essä, 

undersöker Eriksen fenomenet nationalmyter ur olika vinklar. 
11

 Eriksens inställning till 

historia och historiebruk klargörs då han låter essän inledas och avslutas med två utdrag från 

boken 1984 av George Orwell, vars förhållningssätt till historia sammanfattas väl med citatet 

”Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden; den som behärskar nutiden behärskar 

det förflutna”.
12

 Det är med den inställning närmar sig som Eriksen det historiebruk som 

nationalmyter innebär. De är skapade av människan och anpassas och ändras av människan 

för att uppfylla ett specifikt syfte. All historieskrivning handlar enligt Eriksen om olika former 

av myter. Eriksen undersöker varför myter, i alla dess former, kan väcka och skapa känslor av 

trygghet och tillhörighet, men också varför det förflutna är viktigt för människan.
13

 I boken 

diskuterar Eriksen nationalmyter i skenet av personlig och kollektiv identitet, som en hemort, 

som uppenbarelsereligion och varför de är nödvändiga för människan. 

 

Något som är bärande för Eriksens tankar kring nationalmyter är att de alla har en funktion. 

Att en myt ser ut som den gör är för att fylla en viss funktion. Dessa funktioner kan ha olika 

utfall, det kan vara allt från att generera trygghet, tillhörighet (för den enskilda människan 

eller för ett samhälle), för att smutskasta en fiende eller för att understryka något slags offer 

som ska ha skett i historien. 
14

 

 

Eriksen argumenterar även för att historien inte kan ses som någon linjärt, utan att den linjära 

historieuppfattningen som människan har är just en mänsklig uppfinning. Den linjära 

tidsuppfattningen utmanas ständigt när alternativa historieuppfattningar kommer fram. Andra 

konkurrerande historieuppfattningar kan vara de från ett grannland eller en minoritet som talar 

annorlunda om en händelse.  

 

Historiebruk är ett ord som återkommer i denna uppsats och med det menas hur historien 

används i olika sammanhang. Då en myt blir ett bruksföremål, tilldelas den en funktion. I 

                                                      

 
11

 Eriksen, 1996, Sid 5 
12

 Eriksen, 1996, Sid 7 
13

 Eriksen, 1996, sid 116 
14

 Eriksen, 1996, sid 5-7 
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denna uppsats återkommer uttrycket då det kommer till myten om Masada och hur denna myt 

har fyllt olika funktioner under 1900-talets gång.  

 

Ett annat uttryck som återkommer i uppsatsen är ”bild av historien”. Här menar jag hur en 

historisk händelse uppfattas och tolkas. Vilken uppfattning har en viss person om en historisk 

företeelse? Är uppfattningen fylld med känslor och symboler eller finns det ambitioner om att 

den ska uppfattas som objektiv? Detta skiljer sig mellan olika individer och grupper, och när 

jag skriver ”bild av historien” så menar jag att det är en enskild grupps eller individs 

uppfattning av historien som kommer till uttryck.  
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Del 2 

 

2.1 Sionismen och staten Israels historia 
 

 

Sionismen är en ideologi som växte fram under den andra halvan av 1800-talet. Det är en 

ideologi vars främsta mål är att judarna ska ha en egen nation. Dess frontfigurer var bland 

annat Moses Hess, Leo Pinsker och Theodor Hertzl.  

 

Slutet av 1800-talet var en orolig tid för den judiska befolkningen i Europa. I Ryssland 

utsattes den för en våg av pogromer från 1881 ända in 1900-talet. Samtidigt begränsades 

deras rättigheter i Ryssland, bland annat deras möjlighet att ta del av högre utbildning.
15

 Sions 

Vises protokoll kom ut 1903, ett verk som har än idag stort inflytande på antisemitismen. 

Texten utger sig för att visa på hur judarna planerar att ta över världen. Verket har fortfarande 

spridning idag är trots att det flertalet gånger bevisats att det är en förfalskning. I övriga 

Europa pågick Dreyfusaffären, en fransk rättskandal som rådde mellan 1894-1906. Albert 

Dreyfus var en artilleriofficer av judisk börd dömdes på lösa grunder för förräderi och 

utvisades till Djävulsön på livstid. Det uppdagades efter ett par år att han inte var skyldig till 

brottet, men det tog likväl många år för att han skulle bli frikänd och för han skulle få komma 

tillbaka till Frankrike.  

 

Sionismen fick inte stor genomslagskraft då den kom till, men den växte sakta men säkert till 

sig starkare. Theodor Hertzl bok Der Judenstaat (1896) inspirerade till den första sionistiska 

kongressen i Basel 1897. Organisationen World Zionist Organisation startades under denna 

kongress. 1901 grundades Keren Kajemet LeYisrael, en fond som verkade för att köpa land i 

Palestina. Den finansierades av bidrag, och 1948 kontrollerade fonden 25 000 hektar mark i 

Palestina. Organisationen finns kvar än idag, men är idag en miljöorganisation.
16

 

 

Samtidigt som Keren Kajemet LeYisrael köpte land i Palestina fanns det de som valde att 

emigrera från svårigheterna i Europa för att flytta till Palestina. Något som var vanligt bland 

de europeiska judar som bosatte sig i Israel var kibbutzer och moshavim, som båda är olika 

                                                      

 
15

 Shapria, 1999,  sid 4 
16

 Groth, 2002, sid 276-277 



Kandidatuppsats Sara Tibblin Religionsvetenskap 

slags kooperativa samhällen eller gårdar. De visar väl på de starkt socialistiska strömmingar 

som fanns i den tidiga sionismen. Andra saker som judarna i Palestina byggde upp var bland 

annat fackföreningar, sjukkassor, ett universitet, en teknisk högskola samt ett eget 

forskningsinstitut. Alla dessa insatser ledde till att judarna hade en självständig ekonomi och 

egna institutioner. Relationerna mellan judarna och araberna var mycket begränsade.
17

   

 

Bidragande till dessa relationer var även en språkförbristning mellan de två grupperna. I slutet 

av 1800-talet återuppväcktes hebreiskan, som senare även blev staten Israels officiella språk. 

Det var dock inte utan inbördes stridigheter, då det var många som argumenterade för att 

jiddisch var mer lämpat för uppgiften. Det tyngsta argumentet för det var att det var fler som 

talade jiddisch än hebreiska. Idag är hebreiskan mer utbredd än jiddisch. Alain Dieckhoff 

argumenterar i sin bok The invention of a nation: Zionist thought and the making of modern 

Israel (2003) att anledningen till att det hebreiska språket gick vinnande ut ur denna striden 

var för att det passade bättre med sionismen, rent ideologiskt. Jiddisch är en blandning mellan 

tyska och hebreiska och ett språk som kom till i diasporan från Israel. Hebreiskan däremot är 

frikopplat från diasporan, och i och med återuppväckandet av hebreiskan skedde det en 

återkoppling till det historiska Israel.
18

 

 

Palestina var fram till 1917 en del av det Osmanska riket, men efter det blev det ett brittiskt 

mandat. Till skillnad från tidigare fick judarna i Palestina mer inflytande i området, då 

britterna sammarbetade som mest med de ortodoxa judarna. Men relationerna mellan judarna 

och araberna i området var inte problemfria, då det bland araberna också fanns en önskan om 

en självständig, arabisk stat i området. I maj 1921 kulminerade den arabiska nationalismen i 

våld, vilket resulterade i ett uppror. Omkring 100 personer omkom på båda sidorna, vilket 

visar det på de spänningar som fanns mellan de båda grupperna.
19

 Samma år som Palestina 

kom under ett brittiskt mandat förhandlades Balfourdeklarationen fram, som i stort gick ut på 

att britterna skulle hjälpa till i skapandet av ett nationellt hem åt judarna, något som kan ha 

bidragit till de spänningar som uppstod och fortfarande finns mellan Palestina och Israel 

idag.
20
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Andra världskriget och Förintelsen är en oundvikligen en viktig del när det kommer till staten 

Israels historia. Även om det Förintelsen skedde i Europa presenterade det sig även hot för 

judarna i Palestina. I slutet av 1939 presenterades MacDonalds British White Paper, som 

fastställde att det brittiska samväldet under en fem-års period skulle avveckla den judiska 

invandringen till Palestina för att sen förbjuda den helt.
21

 Något annat som uppfattades som 

ett hot från den judiska befolkningen i Palestina var Tysklands framgångar i Nordafrika under 

andra världskriget under våren 1941.
22

 

 

Just efter andra världskriget var det stora problem för de överlevande judarna från Förintelsen. 

Det var många av dem som ville emigrera till Palestina, men britternas invandringförbud för 

judar, MacDonalds British White Paper, gällde fortfarande. Som följd av det stoppade den 

brittiska marinen många av de skepp med judiska flyktingar som var på väg till Palestina. 

Istället placerades dessa personer n på flyktingläger på Cypern. FN tillsatte en särskild 

kommitté för att finna en lösning på problemet, som presenterade förslaget om att man skulle 

dela det brittiska mandatet i en judisk och en arabisk del. Den 29 november 1947 röstade FN 

för det förslaget. Det var inte konsensus i frågan; samtliga arabstater röstade emot förslaget. 

Det brittiska mandatet tog slut lördagen den 15 maj 1948. Israels första premiärminister David 

Ben-Gurion utropade Israel till en suverän stat den 14 maj 1948, då lördagar är dagen för den 

judiska sabbaten.
23

 

 

Den nyblivna staten attackerades omgående av kombinerade styrkor från Egypten, 

Transjordanien
24

, Syrien, Libanon och Irak.
25

 Under detta krig ockuperade Israel landområden 

som inte var tilldelat landet i FNs förslag, exempelvis Negevöknen, Nya Jerusalem, området 

från Medelhavet till Röda havet, hela Galiléen och Jezreelslätten.
26

  

 

Efter att Israel blev en självständig stat valde många araber att fly från landet och många judar 

från andra arabländer emigrerade till Israel. Denna invandring till Israel underlättades av att 

Israel 1950 införde lagen om återvändande, som underlättade för judar som önskade att flytta 

till Israel. Det kom även en stor våg av judar från Östeuropa till Israel under 1950-talet. Andra 
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invandringsvågor som är värda att nämna är den våg av etiopiska judar som kom flydde till 

Israel under och efter inbördeskriget i Etiopien som bröt ut 1974. Staten Israel utförde även 

flera militäroperationer under 1980-1990 talen för att förflytta judar från Etiopien till Israel.
27

 

Det kom även en stor våg av emigranter från forna Sovjetunionen på 1990-talet.
28

 

 

Svårigheterna mellan Israel och dess grannländer slutade inte med det krig som följde Israels 

självständighet, utan de har blossat upp flertalet gånger sen 1948. Sexdagarkriget som bröt ut 

1967 resulterade i att staten Israel expanderades anmärkningsvärt mycket, då staten erövrade 

Gaza, Sinai, Golanhöjderna, Västbanken och även gamla staden i Jerusalem. Det resulterade i 

att judarna fick tillgång till många historiska platser av signifikans, som exempelvis Västra 

Muren i Jerusalem. Yom Kippur-kriget bröt ut 1973 då Egypten anföll Israel. Det kriget 

resulterade i att Israel förlorade många av de landområden som de erövrat under sex-

dagarskriget. Israel gick in i Libanon 1982 för att tillintetgöra de PLO-fästen som hade under 

en lång tid angripit Israel. Det ledde dock inte till fred, och det är än idag oroligt i vissa 

områden av Israel.
29

 

 

Det har under hela Israel existens som stat varit stora motsättningar mellan palestinierna och 

israelerna. Det har ända sen 1940-talet skett judisk bosättning i de områden som man brukar 

kalla för Palestina, något som uppfattas från palestinskt håll som provocerande. Det finns en 

tanke bland en del israeler att det är deras religiösa plikt att bidra till återuppförandet av den 

judiska nation som beskrivs i Torah. Sedan har även israeler och palestinier anspråk på 

gemensamma helgedomar som de inte är intresserade av att dela.  Osloavtalen som lades fram 

1993 talade för att ett ökat palestinskt självstyre. De talar även för ett succesivt 

tillbakadragande av israelerna inom dessa områden. Men det tills trots är relationerna mellan 

Palestina och Israel stela, och blossar upp med regelbundet mellanrum.
30
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2.2 Masada som fysisk plats  
 

 

Denna del av uppsatsen är en översiktlig bakgrund över klippan Masadas historia, och här 

finns det fakta som är bra att känna till innan själva undersökningen. Klippan Masada är en 

bergsplatå i Negevöknen, i närheten av Döda havet.
31

 Fortet på Masadas topp byggdes av 

Herodes mellan 40 till 4 f.v.t.
32

 I samband med det judiska upproret mot romarna bosatte sig 

Sicarii i det fortet som Herodes hade byggt, vilket fortfarande idag det finns lämningar kvar 

av på Masada.
33

 

 

Det första nedtecknandet av berättelsen gjordes av romerske historiken Josephus Flavius (alt. 

Joseph Ben-Matityahu) i boken Det judiska upproret, som skrevs mellan 74 och 79 e.v.t.
34

 

Trots att textkällan till myten har funnits länge har Masada inte varit speciellt välkänt inom 

judendomen.
35

 Under 600-700-talet  e.v.t fanns det ett bysantiskt kloster på klippans topp, 

sedan dess har den varit obebodd.
36

 Klippan identifierades med hjälp av Josephus verk, 1842 

av Edward Robinson och Eli Smith, två amerikanska upptäcksresande. Även om de 

identifierade klippan besteg de aldrig den själva. Flera upptäcksresande besökte platsen 

efteråt. En av dem som spenderade mycket tid vid klippan var en tysk akademiker vid namnet 

Adolf Schulten 1932. Han spenderade en hel månad på klippan, men hans intresse främst låg i 

utforskandet av de romerska lägren runt klippan snarare än fortet på klippans topp.
37

 

  

Staten Israel skapades 1948, men Masada blev en del av staten Israel först efter det krig som 

bröt ut efter självständigheten.
38

 De första israeliska utgrävningarna av platsen fördes i många 

fall av engagerade lekmän, men utforskningar av israeliska arkeologer gjordes också. Den 

första stora utgrävningen var mellan åren 1955-1956.
39

 Mellan åren 1963-1965 gjordes det två 

mycket stora utgrävningar av platsen, som kommer att tas upp i kapitlet 3.2 ”Masada” av 

Yigael Yadin. 
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Den tolkningen som gjordes av fynden från dessa utgrävningar har blivit föremål för 

diskussion. Under dessa utgrävningar upptäcktes flertalet skelett, som snabbt identifierades 

som Sicarii i media. Fynden fick stor uppmärksamhet att det blev diskussioner i Knesset 

(Israels parlament) kring vad man skulle göra med fynden. En del argumenterade för att de 

skulle ges en judisk begravning, även om det fanns de som anmärkte att det inte var helt klart 

att dessa skelett faktiskt var kvarlevorna av Sicarii. Det fanns representanter i Knesset som 

ansåg att den enda passande platsen dessa skeletts slutgiltiga begravning skulle vara på 

Olivberget, som var den stora begravningsplatsen i Jerusalem för tiden av Andra Templet. 

Valet föll dock tillslut att de skulle begravas i närheten av Masada, och sommaren 1969 gavs 

dessa skelett en officiell militärbegravning.
40

  

 

1982 erkände Yadin att man funnit ben från grisar bland människoskeletten. Med tanke på 

grisens låga ställning inom judendomen är det inte speciellt troligt att dessa skelett var 

kvarlevorna av judar.
41

 En annan upptäckt som talar emot att dessa skelett ska vara 

kvarlevorna av judar är resultatet av en antropologisk undersökning av hår som upptäcktes på 

en av begravningsplatserna. Detta hår som utgörs av två flätor, ska ha tillhört en kvinna. 

Undersökningar av dessa flätor visar på att de har ojämna kanter, vilket har tolkats som att 

flätorna klipptes av kvinnans hår samtidigt som hon rörde på huvudet. Detta har kopplats till 

ett stycke i Femte Moseboken (21:10-14). I detta stycke kan man utläsa vad den judiska lagen 

föreskrev ur man skulle gå till väga om vad en man skulle göra om han önskade att äkta en 

krigsfånge. Där står det att man ska raka av hennes hår och vänta med eventuellt äktenskap en 

månads tid. Om mannen efter det fortfarande önskade att gifta sig med henne efter det var det 

tillåtet, om inte skulle han låta henne gå. Det finns de som argumenterar för att de flätor funna 

på Masada ska ha varit resultatet av en handling av detta slag. Detta i sin tur leder till att de 

anser att dessa flätor tillhört tillfångatagna romerska kvinnor, en krigsfånge, och inte en 

Sicariikvinna.
42

       

 

Efter utgrävningarna på 1960-talet blev klippan Masada till en populär turistattraktion. Redan 

1966 blev klippan och de närliggande områdena kring den en nationalpark.
43

 Något som 

underlättade för denna utveckling var att det byggdes en linbanevagn 1971, vilket var på plats 
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då klippan är en mycket svårtillgänglig per fot.
44

 Efteråt har platsen Masada blivit en av de 

mer populära turistattraktionerna i Israel, och 2001 kom platsen in på UNESCOs lista över 

världsarv.
45
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2.3 Josephus Flavius  

  

 

Berättelsen om Masada finns i ett verk som på svenska heter Judarnas Krig mot Romarna, 

skriven av Josephus Flavius mellan 74 och 79 e.v.t.
46

 Den översättning som jag använt mig av 

är av kyrkoherde N. J. Thunblad från 1884.
47

 

 

Josephus Flavius föddes som Josef Ben-Matityahu 37 e.v.t i Jerusalem och han växte upp i en 

prästfamilj. Under det judiska kriget mot romarna, som inleddes 66 e.v.t , var han befälhavare 

i Galiléen. Han stred fram tills 67 e.v.t, då fortet Yodfat i Galiléen, där han befann sig, blev 

övertaget av romerska trupper. Josephus var en av få i de judiska trupperna som överlevde. 

Istället för att tillfångatas, kom de alla överlevande judar förutom Josephus och en till, 

överens om att begå kollektivt självmord. Josephus överlämnade sig själv till romarna och 

hamnade i fångenskap. Under fångenskapen blev Josephus vän med den romerska 

befälhavaren, Vespasianus. Under fångenskapen förutspådde Josephus att Vespasianus en dag 

skulle bli kejsare över det romerska riket, vilket han sedermera också blev. Efter denna 

fångenskap lämnade Josephus Judéen och bosatte sig i Rom, där han blev romersk 

medborgare och officiell historiker vid Vespasianus hov. Josephus dog omkring 100 e.v.t.
48

 

Hans verk om judarnas krig mot romarna är den viktigaste källan för tiden kring Andra 

Templets fall. 

 

Josephus verk är omfattande och berör betydligt mer än berättelsen om Masada.  Men då hans 

redogörelse om Masada är viktig som den är då det kommer till mytbildandet av historien om 

Masada kan det vara lämpligt med en sammanfattning av vad Josephus skriver om vad som 

hände på Masada 73 e.v.t.
49

 Stycket börjar med att berätta om hur läget såg ut innan historien 

börjar. Det inleds med att berätta om hur Sicarii, den extremistiska grupp som under ledning 

av en man vid namnet Eleazar Ben-Yair, har belägrat ett fort som Herodes lät bygga på 

klippan Masada och är den sista utposten av det judiska upproret mot romarna.
50

 Detta följs 

av miljöbeskrivningar om fortet och om den svårintagliga klippan. Det beskrivs hur romarna 
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kommer till klippan och bygger en ringmur kring den för att hindra de sista kvar från upproret 

att fly. Som reaktion på det berättas det hur Sicarii byggde en mur från sitt håll mot romarnas 

ramp.
51

 För att kunna inta klippan bygger romarna även en ramp för att kunna komma upp på 

klippan. Efter fullföljandet av arbetet med rampen ska romarna enligt Josephus ha gått mot 

attack och tänt eld på muren kring bosättningen på Masadas topp. Elden ska till en början ha 

hotat romarna då vinden börjar blåsa. Men, enligt texten, ska vinden plötsligt vänt och börjar 

blåsa söderut, mot muren kring bosättningen. Det beskrivs att ”Romarna, som på detta sätt 

fick röna Guds bistånd, återvände med glädje till sitt läger, med föresats att dagen därpå 

anfalla fienderna. Under natten höll de noggrann vakt, på det att ingen skulle kunna fly 

undan”
52

 

 

Då de upptäcks på klippan att muren som skyddat den sista utposten av det judiska uppropet 

håller att brinna upp, tar Sicariis ledare Eleazar till orda. Med följande ord inleds det första tal 

som finns i texten ”Redan länge har vi, kamrater, beslutat oss för att varken underkasta oss 

romarna eller någon annan fiende, utan endast Gud, emedan han allena är den sanne och 

rättmätige herren över människorna”.
53

 Det tal som följer är i samma mönster. Den kärnan 

man kan utröna ur talet är att gruppen inte ska fly, men inte heller låta romarna ta dem 

tillfånga. Eleazar argumenterar vidare om att det är Guds nåd att de har möjligheten att dö 

som fria människor. De infallsvinklar som används i detta tal är dels möjligheten att dö som 

fria människor, och utan att kvinnorna skändas och barnen tvingas in i träldom.
54

 Det förs 

även ett resonemang kring Gud i detta stycke, om att han med den vändande vinden straffa 

Sicarii för att de har dödat judar i sin kamp mot romarna ”Icke är det av tillfällighet vände sig 

lågan […] utan det är Guds vrede för de många synders skull, som vi varit nog oförsynta att 

begå mot våra egna landsmän”.
55

 Guds straff är oundvikligt, men i talet så talar Eleazar om 

att bättre att låta det ske av deras egna händer, och inte av fiendens.  

 

I och med det avslutas det första talet som Eleazar för i texten. Det ska enligt Josephus inte ha 

varit effektivt nog. Det beskrivs hur en del av åhörande ska glädje ha sett på denna ”ärofyllda 

död”.
56

 Men likväl beskrivs det att det finns de män som inte kan tänka sig att låta det ödet 
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möta deras fruar och barn. Då ska Eleazar enligt Josephus ha fört ett till tal, vars fokus istället 

ligger på själens odödlighet.
57

 Eleazar ska även, enligt Josephus, ha talat om tidigare attacker 

mot judar utförda av romerska trupper. Dessa ska han inte sett som romarna är ansvariga för, 

utan det snarare ska vara Guds straff mot judarna, för att de inte varit lojala.
58

 Men även om 

Gud är ansvarig för situationen så argumenterat Eleazar för att det är han och hans publik är 

av lagen ålagda att svara till sina fruar och barns bedjande och att Gud då gjort det nödvändigt 

för dem att ta steget att ta sina egna, och sina familjers liv. Detta tal avslutas med att de inte 

ska ge romarna den njutning som de skulle få av att ta dem alla tillfånga, utan ”injaga 

förskräckelse hos dem genom vår död och förvåning över vårt modiga handlingssätt!”.
59

    

 

Josephus fortsätter i sin text med att beskriva hur männen trängde sig fram till Eleazar efter 

det andra talets slut för att visa att de är på hans sida för att visa sitt mod och tapperhet. Han 

fortsätter med att berätta att det var det upp till varje vuxen man att ta livet av sina familjer. 

Då de var färdiga med det beskrivs det hur de samlade ihop alla värdesaker och förnödenheter 

som fanns på klippan för att sätta eld på dem. Det ska ha varit för att de romarska trupperna 

inte skulle få tag på dem. Efter det ska tio män ha lottats ut för att tilldelas ansvaret att ta livet 

av de resterande männen. De hade även som uppgift att försäkra sig om att alla på klippan 

verkligen var döda. Då de tio personerna var färdiga med sig uppgift ska en av dem fått 

ansvaret att ta livet av de andra, och till slut sig själv.
60

  

 

Två kvinnor och fem barn beskrivs ha överlevt allt detta genom att gömma sig i en kloak. 

Dagen efter när romarna kom ska de ha blivit förvånade över tystaden som låg över klippan, 

då de väntade sig ett väpnat motstånd. När de överlevande hörde trupperna beskrivs det hur de 

kom upp ur kloakerna. De ska ha berättat för romarna vad som hänt kvällen innan, men det 

beskrivs hur romarna inte lyssnar till dem. Deras fokus ligger istället på att släcka den eld som 

brann i muren kring bosättningen.
61

 Tillslut finner de liken av alla människorna och texten 

avslutas med följande ord: 

  

”Då de verkligen upptäckte den stora mängdes av lik, fröjdade de sig icke 

över sina fienders undergång, utan beundrade fastmer det högsinta i deras 
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beslut och det orubbliga dödsföraktet, som visats av så många personer, 

vilka deltagit i beslutet och medels handling.”
62

 

 

Detta utgör en stark historia, men det finns en del tvivel då det kommer till Josephus 

trovärdighet i denna text. Josephus var själv förmodligen inte var ett ögonvittne till 

händelserna, utan använde sig troligen andras material. En grund till den argumentationen 

ligger i ett uttalande av Y. N. Simchoni, som översatte Josephus verk till hebreiska 1923. 

Enligt honom är det inte möjligt att Josephus kunde skrivit sina verk innan 75 e.v.t eller efter 

79 e.v.t, vilket var efter att den romerska militärkampanjen i Judéen. De källor som Josephus 

förmodligen använde sig av i sitt skrivande var olika rapporter och liknade förda av den 

romerska armén.
63

 Det finns dock instanser i texten där många forskare tror att Josephus ha 

skapat materialet själv, som de tal som Eleazar för.
64

  

 

I 1.5 Terminologi berördes skillnaderna mellan Seloter och Sicarii, något som är värt att 

utveckla mer. Josephus talar genomgående om gruppen som Sicarii, men i senare verk så talas 

gruppen ofta om som Seloter, som var under tiden för det judiska upproret en annan grupp.  

Men vad kan vara anledningen till att Sicarii ofta talas om som Seloter? Svaret kan vara en 

önskan om att komma undan de kopplingarna mellan två olika grupperna. Josephus beskriver 

Seloterna som en grupp som försökte skydda Jerusalem mot romarna. Sicarii ska istället ha 

lämnat Jerusalem innan de stora stridigheterna inletts i staden. Sicarii var även ansvariga för 

en massaker på människorna i en by som hette Ein Gedi för att komma åt deras tillgångar.
65
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Del 3 
 

3.1 ”Masada” av Yitzhak Lamdan 
 

 

Yithzak Lamdan föddes i Ukraina (1899-1954). Under första världskriget särades Lamdan 

från sin familj. Under en av de pogromer som härjade i Ukraina vid denna tid förlorade han en 

bror. Istället för att stanna i Östeuropa valde Lamdan att emigrera till Palestina 1920. Under 

1920-talet började han skriva, och från och med 1934 fram till sin död fokuserade han helt på 

sitt författarskap.
66

 Lamdans mest kända dikt är Masada. Denna långa dikt, 35 sidor, skrevs 

på hebreiska och utkom 1927.
67

 I denna analys har L. I. Yudkins översättning till engelska, 

som finns i boken ”Isaac Lamdan – A Study in Twentieth-Century Hebrew Poetry” (1971) 

använts.
 68

 

 

I diktens inledning möter läsaren huvudpersonen i Ukraina. Det är ett instabilt samhälle som 

beskrivs, ett som plågas av pogromer och kommunism som inte lever upp till sina löften. 

Huvudpersonen ser hur hans familj och vänner lider. Parallellt med lidandet finns drömmen 

om Israel och berättelsen om Masada. I dikten står drömmen om Israel och Masada för 

tryggheten. I dikten frigörs Masada från tiden och beskrivs som något som upprepar sig. 

Masada har mött sitt öde och Masada kommer återigen att möta sitt öde. Sicariis kamp mot 

romarna är förlorad, men händer likväl här och nu. 

 

Huvudpersonen bestämmer sig för att lämna Ukraina och bege sig till Masada för att förena 

sig med sina fränder i deras kamp. På vägen möter han tre vänner som alla försöker övertyga 

honom att stanna, av olika anledningar. Den förste tycker att han ska stanna för att ta ut 

hämnd på dem som dödar deras vänner och familjer i pogromerna. Den andre tycker att han 

ska stanna, för kommunismens storartade löften. Den siste tycker att det spelar väl ingen roll 

om huvudpersonen beger sig till Masada eller om han stannar. Ingenting kommer ändå att bli 

annorlunda, det är bara att passivt vänta. Det illustreras väl i citatet ”Come, friend, and lie 

here by my side, and let us await together the footsteps of the end”.
69
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Huvudpersonen beger sig slutligen till Palestina, till Masada. För honom blir Masada en plats 

för flyktingar, ett sammanhang där han själv passar väl in i. I skenet av bålet som tänds på 

Masada om natten, uppstår känslor av optimism och solidaritet i sällskapet som samlats på 

klippan. Natten förflyter med dans och sång, och tillsammans förkunnas att ”Never again 

shall Masada fall!”.
70

 

 

Dikten möter sin peripeti när gryningen kommer. Sällskapet nyktrar till då de möter sin 

verklighet i morgonens soluppgång. Masada kan inte heller denna gång ge skydd till sina 

förvanter och Sicarii går mot samma öde denna gång som de gjorde under antiken. Dikten 

avslutas med ”Be strong, be strong and we shall be strengthened!”
71

, samma traditionella fras 

som uttalas på hebreiska efter en läsning av Toran, ”Hazak, hazak, ve-nit ’hazek”.
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3.2 Masada av Yigael Yadin 

 

 

Det första jag ska undersöka i den här är boken Masada (1966) av Yigael Yadin (1917-1984) 

och hur Yadin förhåller sig till myten om Masada. Yigael Yadin ansvarade för två stora 

utgrävningar av Masada, den första mellan oktober 1963 – maj 1964 och den andra november 

1964 – april 1965.
73

 Vad som undersöks i denna läsningen av Yadins är att se hur Yadin 

brukar och använder sig av myten om Masada. . Yadin presenterar, medvetet eller omedvetet i 

sin bok hur han förhåller sig till myten och i boken kan man även se hur han brukar den 

genom hur han skriver om den. Skälen till att jag valt att fördjupa mig i Yadins bok är 

flertaliga. Dels är det för att boken är lättillgänglig, både i språk och innehåll. Yadin var en 

betydande person i Israel under sin livstid. Han var inte bara framstående inom arkeologi (han 

var professor i arkeologi vid Hebrew Univeristy, Jerusalem), han var även stabschef i IDF, 

den israeliska armén. Under 1970-talet var Yadin även engagerad inom politiken och 1977 

blev han representant för partiet Dash i Knesset och även vice premiärminister.
74

  

 

Yadin inleder sin bok med beskrivningar om hur själva arbetet kring utgrävningarna gick till. 

Han beskriver det stora ansvar som han hade i sin position. Planeringen för utgrävningarna 

inleddes många månader innan själva arbetet på klippan. Det stora problemet innan 

utgrävningarna inleddes var att Masada är en isolerad plats, som det vid tiden inte fanns 

någon enkel åtkomst till. Den israeliska armén tog ansvar för att möjliggöra utgrävningarna. 

Bland annat byggde de en väg till klippan, och de såg även till att det fanns vattenförsörjning 

till utgrävningsplatsen.
75

 

  

Det var väldigt många som var inblandade i arbetet vid utgrävningarna, som nästan 

uteslutande utgjordes av volontärer. De sökte efter volontärer i två israeliska tidningar och en 

brittisk, vilket ledde till ett mycket stort intresse för utgrävningarna. Det kom även frivilliga 

från IDF (den israeliska militären), Gadna (ungdomshemvärnet) och från kibbutzer i Israel. 

Även om volontärperioderna var på blott två veckor arbetade i snitt 300 personer vid 

utgrävningarna varje dag.
76
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Något som är mycket intressant är hur Yadin förhåller sig till Josephus. Josephus text om 

Masada är, som nämnt tidigare den första textkällan om berättelsen om Masada. Som följd av 

det blir Yadin tvungen att förhålla sig till Josephus och hans trovärdighet. Yadins inställning 

till Josephus text är positiv, han anser att Josephus källa är sanningsenlig. Redan tidigt i boken 

talar han om Josephus som en briljant historiker, för att bara några meningar efter det skriva 

följande: 

 

”Yet no one could have matched his gripping description of what took place on the summits of 

Masada on a fateful night in the spring of 73 AD. Whatever the reason, whether pangs of 

conscience or some other cause which we cannot know, the fact is that his account is so 

detailed and reads so faithfully, and his report of the words uttered by Eleazar Ben-Yair is so 

compelling, that it seems evident that he had been genuinely overwhelmed by the record of 

heroism on the part of the people he had forsaken.”
77

 

 

Som det syns i det valda citatet förhåller sig Yadin förbehållslöst till Josephus som en 

historisk auktoritet i då det kommer till Masada. Han lägger även in en hel del känslor i 

Josephus som person. Men det finns andra tillfällen i boken som Yadin uttrycker sig 

tvetydligt då det kommer till Josephus. Ett mycket bra exempel är då det kommer till frågan 

om vilka källor Josephus använt i skrivandet av sin text.  Många forskare finner det troligt att 

Josephus ska ha använt sig av olika militäriska källor, och då de inte varit tillräckliga ska ha 

tagit vissa kreativa friheter.
78

 Yadin skriver istället att det är tveklöst att Josephus hört om 

händelserna på Masada från romarna, men att det samtidigt inte är uteslutet att han själv 

intervjuat de två vuxna kvinnorna som ska ha överlevt.
79

 Den formuleringen, med orden att 

det inte är uteslutet (”not ruled out”
80

) ger en hint om att det skulle kunna vara sanning. Det 

är någon som många andra skulle kunna uppfatta som en ganska ologisk och godtycklig 

förklaring. Än mer anledning att reagera just på den meningen finner man framåt slutet av 

boken då, Josephus citeras i samband med romarnas övertagande av staden Jerusalem. 

Stenmissilerna som användes under den belägringen beskrivs ha vägt en talent (vilket är en 

gammal viktenhet som motsvarar 34 kg). Yadins kommentar om detta är att viktenheten 
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kanske kan vara överdriven.
81

 Då Yadin talar om gruppen Sicarri i boken så talas de, nära 

uteslutande, om som Seloter. Och även om Yadin utgår så övertygat om att Josephus text är 

sanning berör han inte på något vis att Josephus inte skrev speciellt positivt om Sicarii 

(redogörelse kring det finns i 1.4 Terminologi). Det visar än mer om den selektivism som 

Yadin har då det kommer till Josephus som historisk aktoritet.  

 

Som fastställt talar Yadin väl om Sicarii. Det blir än tydligare då man se närmre på de 

adjektiv som Yadin väljer för att beskriva gruppen. Det är ord som exempelvis  patriots, 

defenders och daring.
82

  Något som även är spännande är hur religiösa som Sicarii beskrivs. I 

skenet av att det görs en upptäckts olika bibeltexter, en synagoga och en mitkva (ett 

traditionellt bad) beskrivs Sicarii som ytterst fromma, på ett sätt som inte känns vetenskapligt 

relevant, utan det känns mer som om det är för att påvisa något för dem som kanske kan ha 

haft svårt för myten om Masada ur ett religiöst perspektiv.
83

 

 

Yadin talar själv om Masada som en nationalmyt för staten Israel. I ett uppslag betitlat 

Masada and Israel Today finns det en bild med militären på Masada, under en av de 

ceremonier som militären förlade på Masadas topp. Det finns även bilder på en frimärksserie 

med Masada som motiv, samt en specialmedalj skapad av den israeliska regeringen.
84

 I ett 

stycke, då han uttrycker sin förundran över hur många som frivilligt volontärande för 

utgrävningarna skriver han ”In a world where the spirit of idealism is generally thought to be 

declining, the Masada expedition showed that it was still very much alive.
85

  

  

Yadin för en del omständiga förklaringar till utgrävningens fynd för att få dem att fungera i 

den bilden han har om myten om Masada. En som sticker ut relaterar till ett av textfynden 

som gjordes. I en av texterna finner man frasen ”The song of the sixth Sabbath sacrifice on the 

ninth of the second month”.
86

 Den frasen överensstämmer med en som hittades i ett dokument 

under en utgrävning i Qumran. Under den utgrävningen fann man lämningarna efter en grupp 

som kallades essenerna , en sekt som fanns från och med 150 f.v.t till cirka 68 e.v.t. Det är 
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bland deras lämningar som man fann Dödahavsrullarna 1947.
87

 Frasen refererar till en 

kalender som Essenserna använde sig av. Som Yadin tolkar resultatet är att essenerna i själva 

verket var Sicarii, samma grupp som levde på Masada. Att essenerna, som trots att de var en 

isolerad grupp var med och stred mot romarna i Jerusalem. Den slutsatsen kommer han till då 

det en befälhavare som Yadin talar om som ”John Essensen”.
88

 Det ser Yadin som ett tecken 

på att det var flera essener som var med i upproret. För att förklara att denna fras fanns på 

båda platserna argumenterar Yadin för att ”John the Essense” och andra följare av essenerna 

flyttade till Masada i slutet av upproret.
89

 Man kan tycka mycket om den förklaringen, men 

främst visar den på hur Yadin i sin bok anpassar sina fynd för att passa den bilden han har om 

historien, istället för att låta fynden forma om den. Samma tendensiösa tolkningsmodell för 

Yadin kring 25 skelett som upptäcktes i en grotta på klippans södra sida. Yadin fastställer att 

dessa skelett inte kan vara något annat än kvarlevorna av Sicarii på grund av att skallformen 

på dödskallarna är av samma typ som de som upptäcktes i grottorna i Nahal Hever, som är 

kvarlevorna efter Bar Kochba-upproret.
90

 Någon mer utläggning kring det förekommer inte i 

boken, ingen reflektion kring denna förklaring. 

 

Något som återkommer i boken är när Yadin redovisar för reaktionerna bland volontärerna 

som arbetade på utgrävningarna, till de olika fynden. Det första tillfället är tidigt i boken, då 

det kommer till vilka olika slags fynd som gjordes på Masada. Yadin berättar om alla de 

vackra lämningar efter Herodes, då i form av hela byggnadskomplexet, målningar och andra 

fynd, i relation till de lämningar efter Sicarii, som är olika former av husgeråd. Yadin säger 

själv om detta: “But to us, as Jews, these remains were more precious than all the 

sumptuousness of the Herodian period”.
91

 Det citatet blir intressant då Yadin bara sidor 

tidigare berättat att volontärer från 28 olika länder som var med på utgrävningarna. Kanske 

var det en övervikt av judiska volontärer, men det är något som man säkerligen inte kan utgå 

från, då det inte var något krav av det för att få delta i utgrävningarna.
92

 En annan reaktion 

som nertecknas av Yadin är då de upptäcker några skelett (ej desamma som omnämndes 

tidigare) då Yadin talar om reaktionen på följande vis: ”Even the veterans and the more 
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cynical among us stood frozen, gazing in awe at what had been uncovered; for as we gazed, 

we relived the final and most tragic moments of the drama of Masada”.
93

  

 

Något som även är intressant att se närmre på är vad som inte tas upp. I boken finns det en 

tabell över olika grupper som levt på klippan under olika tidsperioder. I den berättas det att 

klippan var bebodd för första gången 4000 år f.v.t, under kopparåldern. Om detta talas det 

inget om i resten av boken. Inte heller nämns det att klippan ska ha varit bebodd under tiden 

för det första templet, eller att man funnit mynt från perioden mellan 103-40 f.v.t. Inte heller 

nämns det någon annanstans i boken om de romerska trupper som levde på Masada efter att 

Sicarii ska ha begått det kollektiva självmordet. Det ägnas dock utrymme till det romerska 

lägret vis Masadas fot, och ett helt kapitel ägnas åt det bysantinska klostret på klippans topp, 

som huserade munkar mellan 600-700 e.v.t.
94
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3.3 Masada och Militären 

 

 

Denna del av uppsatsen kommer att utgöras av en historisk genomgång kring förhållandet 

mellan Masada, både som myt och som fysisk plats, och olika militärgrupper i Israel under 

1900-talet. Något som är viktigt att känna till innan genomgången är att det fanns 

militärgrupper, eller försvarsgrupper i den judiska befolkningen i Palestina innan staten 

Israels grundandes 1948.
95

 Dessa försvarsgrupper började uppstå under 1880-talet med 

grupper som Bar Giora, Hashomer och Hakibbutz. De var dock inte speciellt stora. Under 

1920-talet kom tre större organisationer till nämligen Haganah, Etzal och Lehi. Dessa grupper 

hade en uttalad sionistisk ideologi.
96

 Det fanns även ungdomsgrupper som var beväpnade, 

som exempelvis Hashomer, Hatzair som grundades 1913 samt Gadna. Efter 1948 blev Gadna 

en del av IDF och arbetar för att förbereda ungdomar inför den obligatoriska värnplikten.
97

  

 

I dessa försvarsgrupper användes myten om Masada. Bland annat gjordes det många 

vandringar till Masada av många olika av dessa försvarsgrupper, något som vid denna tid var 

svårt och omständigt. Det var först i samband med utgrävningarna på 1960-talet som det 

byggdes en väg till klippan, innan dess fick de som önskade att besöka klippan vandra igenom 

Negevöknen. Negevöknen ska ha även ha varit en orolig plats att röra sig i, då risken fanns att 

man kunde bli överfallen.
98

 Men det är även intressant att se på hur historien om Masada 

användes av dessa grupper fram till andra världskriget i deras retorik. I gruppen Brit 

Habirionim gjordes det referenser till Sicarii, och deras syn representeras väl i följande citat 

från 1946: ”The Sicarii selects as a target the hero of the existing regime. The Sicarii who 

kills the representative of an existing regime is not just plain murderer. The important thing is 

that the Sicarii atmosphere will not fade away from society.”
99

 Vad som är intressant med 

detta citat är att gruppen talas om som just Sicarii och inte som Seloter. Under tiden då 

Palestina var under det brittiska mandatet, var det många judar som sammanbetade med den 
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brittiska regimen. Det uppfattades som en aktion som handlade mot Brit Habirionims 

sionistiska mål.
100

  

 

Under andra världskriget avancerade Rommels Afrikatrupper i Nordafrika 1941. I Palestina 

fanns det de som fylldes av en rädsla att Tyskland skulle attackera Palestina.
101

 Som reaktion 

mot det tog det fram en plan i försvarsgruppen Haganah för hur man skulle hantera en sådan 

situation, en plan som hette Masadaplanen (The Masada Plan).
102

 Som vi nu i efterhand vet 

blev det aldrig en tysk invasion av Palestina under andra världskriget, men namnet på planen 

visar på vilken betydelse som Masada hade som symbol för de försvarsgrupper som fanns i 

Palestina innan Israels grundande. En plan med ett namn likt Masadaplanen klingar 

olycksbådande, men vad innebar den? Den innebar att om Tyskland skulle avancera in i 

Palestina, skulle alla judar evakueras till en befäst plats runt Karmelberget och Haifa. Det 

fanns en del tal om att låta evakuera kvinnor och barn, till exempelvis Cypern. Från den 

befästa platsen kring Karmelberget skulle judarna kämpa mot de tyska styrkorna så länge som 

det behövdes. Rent utseendemässigt är Karmelberget och Masadaklippan mycket lika, då de 

båda är bergsplatåer. I denna planen fanns det dock inget omnämnt om att låta ett kollektiv 

självmord bli en sista utväg. De tänkte istället att de skulle föra en guerillaliknande 

krigsföring mot tyskarna, med inspiration tagen de metoder som Sicarii beskrivs ha fört under 

det judiska upproret mot romarna. Detta var inte en tydligt befäst plan, med planer för logistik 

och likande. Men det visar på att det fanns tankar kring vad man skulle göra om Tyskland 

invaderade.
103

 Det visar även på vad i myten om Masada och dess grupper tog fasta på. 

 

I samband med att staten Israel erkändes 1948 bildades IDF, Israels armé. De tidigare 

försvarsgrupperna upplöstes och många av dem som varit engagerade i dessa grupper gick 

istället över till IDF. Med sig tog de med sig traditionerna av att besöka Masada, men till 

skillnad från tidigare fick dessa ceremonier en befäst roll. Från och med början av 1950-talet 

till 1991 utförde militären regelbundet ceremonier på klippans topp. Masada blev platsen där 

israeliska soldater svor på sin till lojalitet till staten Israel.
104

 Efter 1950-talet skedde det en 

standardisering av hur militärens ceremonier på Masada skulle se ut, som gick till som 

följande: 
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1. En fotvandring till Masada, för att sedan klättra upp på klippan. 

2. En parad i en särskild formation på klippan och sedan uppställning i en speciell 

formation. 

3. Högläsning av Elezear Ben-Yairs tal från Josephus text, om än i reviderad form. Valda 

delar av de två talen slogs ihop till ett. Ibland lästes även andra delar av Josephus text 

om Masada. 

4.  Utstavning av ord i eld, vanligvis frasen ”Masada ska aldrig falla igen” 

5. Ämbetsed 

6. Ett tal av befälhavaren för gruppen på klippan, ofta följt av ett tal av militärrabbinen 

7. Utdelning av vapen till trupperna
105

 

 

Då det utfördes ceremonier av detta slag under en lång tid, är det inget annat än intressant att 

titta närmre på varför det gjordes. Under 1950-talet skedde det ett aktivt 

identifikationsskapande i Israel. Bland de immigranter som kom till Israel under början av 

1950-talet var det många från Nordafrika, men främst var det överlevare från Förintelsen. I 

många fall behärskade de nyanlända inte det hebreiska språket. Det resulterade i att utbildning 

i den israeliska identiteten blev en viktig sak för IDF. IDF blev ett verktyg för att integrera de 

nyanlända i det israeliska samhället och undervisa dem i den israeliska, sionistiska identiteten. 

En befälhavare som Ben-Yehuda intervjuar i sin bok om Masada uttrycker sig på följande vis: 

”Some of the treks [som gjordes i den israeliska armén] were made within an educational 

framework, part of lerning to know and love the land. […] For them it was also the first time 

they saw the place and heard the story. [We wanted] to connect them to Jewish history 

through the treks”.
106

 Dessa ceremonier utfördes på Masadas topp fram till 1991.  

 

Unden tiden då militären hade ceremonier på Masadas topp ändrades innehållet som man 

fyllde myten med. Det gavs sig inte i uttryck i hur ceremonierna tedde sig, utan i retoriken i 

övrigt. Som det är visat hittills, så var det den ärofyllda döden som lyftes upp som ett ideal. 

Sicarii hade varit omringade av fiender, men samtidigt valt att inte gå in i fångenskap, utan 
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valt att dö som fria män. Men historiens budskap ändrades efter i Yom Kippur-kriget 1973. 

Ben-Yehuda argumenterar för att förlusten i detta krig tog hårt på Israels stolthet. Det man 

började fylla berättelsen kring Masada med var nu istället vad man inte ville skulle hända 

igen. Fokusen flyttades från att dö med värdighet till att istället göra allt i sin kraft för att inte 

hamna i en likadan situation igen. Det elementet om att offra sig själv för sitt eget land, något 

som var mycket passande för sionismen innan staten Israels grundande är även något som 

försvunnit från myten om Masada.
107

 En befälhavare som Ben-Yehuda intervjuade för sin 

artikel om Masada i boken The Military and Militarism in Israeli Society uttrycker sig på 

följande vis: ”We wanted to make sure that ’Masada shall not return’, that we shall not reach 

a situation of Masada […] that we have returned to [our] homeland and that it is the role of 

each fighter in the IDF to help this idea into being, that we shall not have to fortify ourselves 

again on Masada”.
108
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3.4 Masada och Judendomen 
 

 

Berättelsen om Masada blev en mer välspridd historia i och med att den plockades ur glömska 

av sionistiska krafter i början av 1900-talet. Tidigare var berättelsen inte välkänd och den 

hade inte haft någon plats inom den judiska kultursfären i Europa. Händelserna på Masadas 

topp tas exempelvis inte upp i vare sig Talmud eller Midrasherna, i vilka man kan finna 

många historiska händelser ur judarnas historia.
109

 

 

En möjlig anledning till att berättelsen kring Masada inte togs upp är det kollektiva 

självmordet, något som flera forskare har fördjupit sig i. Inom ortodox judendom är självmord 

något som många motsätter sig. Det finns dels en tanke om att liv alltid går före död, oavsett 

vad. Det finns även en tanke om att om en person begår självmord så begår personen i fråga 

en skymf mot Gud, då hen väljer att inte ingå i Guds plan.
110

 Men det till trots så finns det 

konceptet om Kiddush ha-Shem, som förklaras på följande via av Paine i artikeln ”Masada: A 

History of a Memory ”(1990): ”The performance in sanctification of God’s name”.
111

 Som 

kan utläsas är Kiddush ha-Shem judendomens koncept av martyrskap. Detta koncept 

klargjordes under 200-talet e.v.t i samband med romerska förföljelser av judar. Det fanns de 

som valde att ta sina liv under denna tid. Som följd av det upplevde en del rabbiner sig 

tvungna att förtydliga under vilka omständigheter som Kiddush ha-Shem är det lämpliga 

valet. Som det ser ut i Talmud idag står det att om självmord är det enda sättet som en jude 

kan undvika avgudadyrkan, incest eller mord, ska man välja det.
112

 Något som ofta ses som 

ett bra exempel på Kiddush ha-Shem är kung Sauls död, då han väljer att ta livet av sig istället 

för att bli dödad av filisteerna.
113

 

 

Då det kommer till myten om Masada och Kiddush ha-Shem finns det ingen allmänt 

överenskommelse huruvida Masada är ett exempel på Kiddush ha-Shem eller inte. Då 

berättelsen om Kung Saul och Masada har många definitiva likheter, finns det även detaljer i 

berättelsen som man kan diskutera kring. Något som Zerubavel diskuterar i sin bok Recovered 

Roots (1995) är hur det är möjligt att tolka det kollektiva självmordet på Masada som ett 
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massmord. Det som hon lägger vikt vid är att det inte framkommer i Josephus text hur 

kvinnorna och barnen ställde sig till tanken om ett kollektivt självmord. Det är endast 

männens tankar kring det som tas upp. Då kvinnorna eller barnens perspektiv inte tas upp är 

det inte möjligt att på något sätt veta hur de kände kring tanken på självmord, och som följd 

kan det ha skett mord på Masadas topp Det är möjligheten till resonemang likt detta som gör 

att självmordet på Masada sällan ses som ett Kiddush ha-Shem, enligt Zerubavel.
114

 

 

Paine lyfter även fram en annan möjlig anleding till att berättelsen om Masada inte tas upp i 

Talmud eller i Midrasherna. Det är att berättelsen handlar om gruppen Sicarii. Den gruppen 

var en politiskt extremistisk grupp som vägrade erkänna någon annan än Gud som sin herre. 

De gjorde sig kända för att vara mycket våldsamma och till och med begå mord för sin sak.
115

 

Då Sicarii omnämns i Talmud talas de om som biryani, terrorister. Paine anser att det 

motståndet som fanns, och fortfarande finns, mot den gruppen är en bidragande anledning till 

att berättelsen om Masada inte finns med i Talmud, och på så sätt inte varit en del av den 

judiska kultursfären innan 1900-talet.
116
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3.5 Masada och Nationell Identitet 
 

 

Militärens förhållande till Masada är ett av flera exempel på hur myten om Masada blivit en 

del av Israels nationella identitet. I detta kapitel ska jag undersöka fler exempel på detta. 

 

Under 1970-talet talade man i internationell media om Masada-komplexet, som en förklaring 

till varför Israels utrikespolitik såg ut som den gjorde. Masada stod för israelernas känsla av 

att befinna sig i en desperat situation, utsatta, hotade och isolerade, med få val och där det är 

bättre att desperat kämpa istället för att ge upp.
117

 Golda Meir, Israels premiärminister 1969-

1973, ska ha uttalat sig på följande vis då hon mötte en journalist som skrev mycket om 

Israels Masada-komplex, ”You say that we have a Masada complex… It is true… we do have 

a Masada complex. We have a pogrom complex. We have a Hitler complex.”.
118

 Citatet av 

Meir är talande och säger mycket om Israels nationella identitet. Israel bär med sig historiens 

arv och uppmanar sina medborgare att göra samma sak. Känslan av hot är ett reellt, nationellt 

tema ända från den dag 1948 då Israel bildades och omgående anfölls av Egypten, 

Transjordanien, Syrien, Libanon och Irak. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå lockelsen 

att göra Masada till nationalmyt i Israel. Mytens fokus ligger helt på berättelsens uppoffrande 

heroism, inte på berättelsens tragiska slut. Det att tappert stå upp mot fienden och göra allt 

som är möjligt för att inte förlora. Genom myten görs till och med det kollektiva självmordet 

heroiskt. 

 

En annan tolkning av myten uppstod under andra världskriget. Förintelsen i Europa var svår 

att ta till sig för de judar som levde i Palestina och Masada blev ett slags motminne till det 

som pågick i Nazityskland. De som var uppvuxna i Palestina hade undervisats i den 

sionistiska ideologin. För dem bekräftade Förintelsen vad de lärt sig. Framiden för det judiska 

folket låg i att återupprätta Israel. Att leva som jude i diaspora var inte möjligt. Det fanns även 

de som kritiserade judarna i Europa för att vara allt för passiva, att de inte kämpade, att de 

tillät sig att bli ”slaughtered like sheep”.
119

 Dessa uppfattningar sattes i relation till Masada. 

Sicarii på Masada dog en ärofylld död, med vapen fortfarande i hand. De kämpade mot sina 

fiender och dog med värdighet, i motsats till de judar som mördades under andra världskriget. 
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David Ben-Gurion, Israels första premiärminister, uttalade sig 1943 vid åminnelsen av Tel 

Hai 1920:
120

 ”We had lived the life of exile, dependence, humiliation, slavery, and 

degradation. Not only that others brought upon us, but that we ourselves brought upon us, for 

we accepted our weakness, our lives in a foreign country, our exile… We did not know to live 

as free men and we did not know how to die as free men”.
121

 Citatet visar på relationen mellan 

judarna i Palestina och de i diasporan. I detta sammanhang tog man även in myten om 

Masada.
122

 

 

Myten om Masada har också utsatts för politisk kritik. Ihud, en pacifist rörelse i Palestina och 

Israel under 1940-talet, kritiserade på följande vis Masada som nationalmyt och källa för 

inspiration: 

 

”We believe that the common symbolic view of the event at Masada is grounded in a 

falsification of historical facts which is misleading the young generation. Masada and the 

spirit of Masada are not typical of our nation, are not symbolic of our past, and cannot serve 

as the motto for our present”
123

 

 

I samband med Yom Kippur-kriget, i slutet av 1970-talet, tappade myten om Masada i 

popularitet. Militären började kritisera myten. Under Yom Kippur-kriget uppkom situationer 

då israeliska soldater hamnade i trängda och till synes omöjliga situationer. Ett av dessa 

tillfällen var i krigets början då Egypten attackerade samtliga Israels befästningar längs med 

Suezkanalen. I en av befästningarna blev en grupp israeliska soldater fast och besköts i tre 

dagar innan de slutligen lyckades fly befästningen och ta sig till israeliskt territorium. I en 

återblickande intervju med en av soldaterna, 1995, uttryckte han sig på följande sätt:  

 

”Today, in retrospect, the decision to leave the stronghold looks like the only logical step that 

could be taken. But two decades ago when ‘fighting to the last drop of blood’ was the myth 

that was socialized, as in Masada… the decision was particularly hard […] we remained in 
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the stronghold for as long as we were useful. To just be killed is not dignified. I am against 

Masada and against to be a prisoner” 
124
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Del 4 
 

4.1 Diskussion 

 

I denna del av uppsatsen för jag diskussioner kring vad jag kommit fram till i analysdelen. De 

funktionella aspekterna av undersökningsmaterialet gås igenom. Även den komparativa 

metoden kommer till uttryck här, då kopplingarna mellan de tidigare kapitlen tas upp.  

 

Flera forskare har analyserat Lamdans dikt utifrån ett funktionellt perspektiv, hur den har 

påverkat mytologiseringen av myten om Masada. Schwartz, Zerubavel, Barnett och Steiner 

argumenterar i sin gemensamma artikel ”The Recovery of Masada: A Study in Collective 

Memory” (1986) att Lamdans dikt kan läsas som en allegori för judarnas återkomst till 

Sion.
125

  I ”Masada – A History of a Memory” av Robert Paine (1990) uttrycks det på 

följande vis: ”’Masada’ becomes ’Zion’”.
126

  Schwartz, Zerubavel, Barnett och Steiner 

argumenterar även för att Lamdans dikt var viktig i det tidiga mytologiserandet av Masada.
127

 

Deras resonemang går ut på att de anser att Lamdan använde sig av sitt skrivande som en 

spegel av sin samtid, en icke-existerande nation bestående av immigranter som alla kämpar 

för något större än dem själva, sionismen.
128

 Anita Shapria, författarinnan till boken Land and 

Power – The Zionist Resort to Force, 1881-1948 (1999) håller med de andra forskarna om det 

sionistiska budskapet i dikten. I hennes tolkning av dikten blir Masada inte bara ett nytt Sion, 

det blir även den nya moderna staten som sionisterna drömde om vid denna tid. Sicariis 

motstånd mot dess fiender tolkar Shapria som en uppmaning från Lamdan till judarna i 

Palestina om att de skulle vara redo att gå i strid för sionismen.
129

 

 

Schwartz mfl har även ett resonemang kring den vändningen som sker i dikten, från att de på 

klippan dansar och sjunger i eldens sken under natten till dagens strålar som kommer med 

verkligheten. Eller som de uttrycker sig: “In darkness, fate can be denied; in the light of day, 

it remains inexorable”.
130

 Schwartz mfl argumenterar för att detta litterära grepp är viktigt att 

ha i åtanke då man önskar att förklara varför Lamdans dikt blev populär. De argumenterar för 
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att den negativa tonen om det historiska Masada effektivt visade på den situationen som 

judarna i Palestina befann sig i tid tidpunkten. Men i och med att antiken och samtiden (då 

dikten skrevs) kopplas samman ger Lamdan en mening till sionisternas kamp om den egna 

nationen.
131

  

 

Det finns även många andra saker i dikten där man ser de sionistiska tankegångarna, något 

som tidigare citerade forskare också tagit upp. Något som de inte lyfter fram är det språk som 

Lamdan använder sig av. Ord som används för gruppen på klippan är bland annat fighters 

(kämpare) och warriors (krigare). Meningen,”there are prophets wandering amongst the 

walls of Masada, prophesying redemption”
132

 yttras även angående dem. Vad är det som de 

uttalar profetior om? Personligen skulle jag argumentera för att deras profetior berör 

uppförandet av en judisk stat i Palestina. Det finns nämligen ett genomgående tema av det i 

dikten. Tanken är att nationen Israel aldrig upphörde, utan den fanns även under tiden för 

diasporan (om än inte i fysisk form). Ett citat som visar på detta är “Never amongst the 

nations’ cries has been swallowed our rebellious voice”.
133

 I anslutning till det citatet talas 

det även om andra stater i världen som ”child nations”.
134

 Protagonisten talas om vid flera 

tillfällen som en flykting som någon som finner sig en plats på Masada.
135

 I diktens handling 

blir det förståeligt då dikten inleds med att beskriva progromerna i Ukraina. Men man kan 

koppla än mer till det. Tidigare forskare som har citerats i denna del av uppsatsen (som Paine 

som talar om Masada i dikten som Sion) så kan man tolka dessa ord som att judarna har varit 

en folkgrupp i flykt. Efter många hundra år i diaspora, långt ifrån deras land, kommer de nu 

tillbaka och finner sin plats. Kopplat till detta finns även meningen ”We, only we, know the 

great sorrow of the void”.
136

 Med den tankegången bli Palestina ett land som judarna inte 

bara har rätt till, utan även något som de måste ta tillbaka. Det är även det som jag uppfattar 

som diktens starkaste budskap och dess funktion; det sionistiska budskapet om ett folk som 

kommer hem efter många år och är redo att kämpa för det. 

 

Yigel Yadins bok Masada visar på, likt Lamdans dikt, på ett bruk av myten. I och med att de 

är från två olika genrer av litteratur är det klart att det finns skillnader i hur uttrycken för 
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förhållanden till myten om Masada ter sig. Något som är värt att lägga vikt vid då det kommer 

till Yadins tolkning av myten om Masada är hur den tydligt visar på hur den har används då 

det kommer till historiebruk. Som visat i kapitlet, Yadin är inte statisk i sin hållning till 

Josephus Flavius text. Istället anser Yadin emellanåt att Josephus är en mycket trovärdig 

källa, för att sen också ställa sig tveksam till det. Sen finns det flera tillfällen som Yadin 

uttrycker sig på ett godtyckligt sätt, för att hans tolkningar av upptäckterna från 

utgrävningarna på Masadas topp ska passa hans egen tolkning av myten. Dessa saker visar väl 

på hur ett historiebruk kan te sig då det ska passa ett visst syfte eller en viss tolkning. Det blir 

klart i ens läsning av boken, att den är mycket tacksam för en funktionell analys. De 

tolkningar som Yadin gör visar på vilken funktion som han fyller myten med, medveteet eller 

omedvetet. I min läsning av boken utläser jag att han anser att myten om Masada, som en 

källa för inspiration är viktigare att upprätthålla än att förhålla sig mer försiktigt och (i min 

mening) mer vetenskapligt till de nya upptäckterna. Det är inte främmande att tänka sig att om 

man är så insatt i ett ämne, som Yadin var då det kom till Masada, och sedan får chansen att 

utforska platsen att man kan bli lite överväldigad, och som följd av det inte kan hålla sig 

vetenskapligt till situationen. Oavsett vad som är anledningen är det viktiga att i och med de 

tolkningar som Yadin gör är det tydligt att de är konstruerade för att passa ett annat syfte än 

blott det vetenskapliga. I Yadins fall skulle jag argumentera för att hans underliggande syfte 

var att upprätthålla och ”vetenskapligt” bevisa myten om Masada och dess, under 1900-talet, 

sionistiska budskap.  

 

I stycket kring relationen mellan IDF och myten om Masada tog jag upp hur gruppen Brit 

Habirionim refererade till gruppen på klippans topp. Citatet presenteras här igen: The Sicarii 

selects as a target the hero of the existing regime. The Sicarii who kills the representative of 

an existing regime is not just plain murderer. The important thing is that the Sicarii 

atmosphere will not fade away from society.”.
137

 Något som är anmärkningsvärt med detta 

citat är att ordet Sicarii används och inte Seloter som det ofta gjorts under 1900-talet. I valet 

att använda ordet Sicarii blir det att referenserna dras till mer än händelserna på klippan 

Masada, utan till gruppens tidigare historia, som tas upp i Masada och Judendomen. Som 

redovisat i det kapitlet talas Sicarii om i Talmud som en terroristgrupp. Med den 

informationen blir det mycket intressant att Brit Habirionim väljer att knyta sig an till de 

egenskaperna som Sicarii ges där.  

                                                      

 
137

 Ben-Yehuda, 1995, sid 139 



 

45 

 

 

En annan koppling som man kan göra mellan de olika undersökningsområdena i uppsatsen är 

kopplingen mellan Lamdans dikt ”Masada” och de ceremonier som IDF hade på klippan 

Masadas topp. Under dessa ceremonier utropades frasen ”Masada ska aldrig falla igen!”
138

, 

något som är taget just från Lamdans dikt.
139

 I användandet av den frasen från Lamdans dikt 

knöt sig IDF även till den tolkningen av myten som Lamdan presenterar i sitt verk. Som jag 

utläst av den är de grundläggande tankarna klart sionistiska, och drivna av en övertygelse om 

att landet Israel är judarnas hem och värt att beskydda oavsett vad.  

 

Då det kommer till förhållandet mellan Masada och nationell identitet är det viktigt, utöver 

vad jag tagit upp tidigare, att diskutera fysiska platsen för Masada. Klippan var ursprungligen 

inte en del av det Israel i den uppdelningen som FN lanserade i samband med att Israel blev 

en nation 1948. Men, i och med kriget som bröt ut efter självständigheten, så tillfördes Israel 

landområden och bland dessa fanns Masada som blev israeliskt 1949.
140

 I det Israel som 

bildades 1948 så saknades många av de viktigaste och heligaste platserna för judendomen. 

Västra Muren och hela gamla Jerusalem var en del av Jordanien (tillfördes Israel efter 

sexdagarskriget 1967). I fredsavtalet mellan Jordanien och Israel efter stridigheterna i slutet 

av 1940-talet, tillförsäkrades att israeliska judar skulle få besöka Västra Muren. I realiteten 

blev det dock aldrig så.
141

 Gideon Bar framhåller i sin artikel ”Recontructing the Past: The 

Creation of Jewish Sacred Space in the State of Israel 1948-1967” (2008) att då många 

religiösa pilgrimsplatser inte var tillgängliga för israelerna efter staten Israels grundande, så 

växte deras betydelse för sionismen. Som exempel nämner han Masada, Tel Hai och 

Degania.
142

  

I boken The Masada Myth – Collective Memory and Mythmaking in Israel tar författaren 

Nachman Ben-Yehuda upp fyra möjliga anledningar till att myten tappat i popularitet. Först 

tar han upp att det under lång tid funnits kritik mot Masada som nationalmyt, från pacifistiska 

gruppernas kritik mot Masada som en nationalmyt, samt diskussionerna kring 

Masadakomplexet som beskrivis ovan. Han lyfter även fram de krig som Israel utkämpade 

från 1967 och fram till slutet av 1970-talet. Dessa krig gjorde historiska platser tillgängliga 
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för judarna, t ex Västra Muren, och var på så vis en framgång. De nya krigen bidrog med nya 

berättelser om hjältedåd och dessa blev mer aktuella än myten om Masada. Tanken på 

belägring, en vital del av myten om Masada, hade inte samma lockelse som tidigare. Som 

tredje anledning, menar Ben-Yehuda att Sexdagarskriget medförde en förändring av Israels 

kulturella värderingar. Innan kriget var Israel ett isolerat, osäkert, och självupptaget land. 

Fokus låg på att bygga upp landet med invandring samt utveckla ekonomin, infrastrukturen 

och demokratin. Dessa utmaningar samlade landet ideologiskt. Efter kriget ändrades mycket: 

Ekonomin förbättrades, man blev mer utåtriktat, acceptansen för olika ideologier ökade och 

man blev mer självkritiskt än tidigare. Slutgiltiga menar Ben-Yehuda att Masada är en starkt 

generationsbunden nationalmyt och att den helt enkelt har blivit omodern. Masada som 

turistattraktion har dock inte påverkats av mytens tillbakagång som nationell myt.
143

  

 

Det har redovisats flera olika möjliga förklaringar till hur Masada utvecklandes till en 

israelisk nationalmyt, men bland dem finns det en del som jag personligen skulle lyfta fram 

som mer relevanta än andra. Genomgående i mitt undersökningsmaterial är att myten om 

Masada har kopplats till ett sionistiskt budskap. I allt material kan man se hur tankarna om ett 

nationellt hem för judarna finns. Men när det kommer till just myten om Masada kan man 

även se att vid flertalet tillfällen kopplas till just tanken om kamp. I myten utförs det 

kollektiva självmordet som sista steget i en kamp, det visar på en grupp som är redo att göra 

allt för att vinna sin kamp. I och med det skulle jag argumentera för att myten om Masada kan 

ses som en kämparmyt, en för att uppmuntra att man ska vara redo att försvara sitt land. 

 

Men kan följa upp den tankegången med frågan, hur kom det sig att myten om Masada blev 

en så uttalad sionistisk myt? Svaret på den är likväl enkel, det var för att den togs upp och 

utvecklades av sionistiska krafter under första halvan av 1900-talet. Och det, skulle jag 

personligen vilja påstå, var endast möjligt för att berättelsen inte hade nyttjats på det viset 

tidigare. Den var som ett tomt kärl, utan några ideal eller symboler kopplade till den. Och i 

min mening är det något som är mycket viktigt då det kommer till den tidiga historian av 

mytologiserandet av Masada, att den var tidigare orörd och istället redo att fyllas med vad 

som man skulle kunnat önska sig.  
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Jag håller även med en del av de forskare som jag har citerat tidigare i denna texten om vikten 

av den fysiska platsen Masada. Som följd av att många av de helgedomar som är viktiga för 

judendomen som religion inte var tillgängliga så fick andra platser större betydelser. Jag 

tänker mig även att Masada, och andra platser viktiga för sionismen likt Tel Hai och Degina 

även var extra populära under perioden just efter staten Israels självständighet – för 

sionismens aktualitet. Sionismen hade lyckats uppfylla sitt främsta mål, ett nationellt hem för 

judar runt om i världen. Som följd av det är det inte främmande att tänka sig att den fysiska 

platsen fick en ökad popularitet i och med detta.  
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4.2 Teoritillämpning av Eriksen 
 

 

Denna uppsatsens form bygger på en modell funnen i Thomas Hylland Eriksens bok Historia, 

myt och identitet (1996), som går ut på att alla myter har en funktion, och kombinationen av 

de två resulterar i känslor av gemenskap, trygghet och mening till dem som berörs av den. 

Genom att använda sig av Eriksens teori kring nationalmyter kan man finna möjliga 

förklaringar till varför myten om Masada tedde sig som den gjorde.  

 

I sin bok Historia, myt och identitet utforskar Eriksen området nationalmyter och hur de 

påverkar människor idag. Som verktyg för sin tankeprocess använder han sig av exemplen 

tagna från hela världen, men också sina egna erfarenheter då det kommer till området. Som 

nämnt tidigare anser Eriksen att alla myter, religiösa som nationella, är medel som används 

för att skapa gemenskap och mening för grupper världen över.
144

   

 

Något som Eriksen lyfter fram som en viktig anledning då det kommer till nationalmyter är 

att de skapar en kontinuitet. De skapar en linjär historia som kopplar ihop dåtiden med 

nutiden. Det skapar en legitimitet till en stat, och en mening till dess invånare. Men den 

linjära historieuppfattningen är inte överställd kritik, då en nation inte bara har en historia 

utan ett multitud av parallella historier även om dessa inte tas upp i den linjära berättelsen 

över en nations historia. I den nationella historian finns minoritetsgruppernas upplevelser, och 

deras krav på att även dessa ska tas upp i den nationella historien. Att skapa en kontinuerlig 

historia som löper i ett rakt led från dåtiden till nutiden är något som inte är möjligt, oavsett 

hur hårt olika grupper i ett samhälle kämpar med det.
145

 Då det kommer till försöken att skapa 

en linjär och kontinuerlig historieuppfattning kan man förstå varför just myten om Masada 

växte fram som den gjorde. Det har att göra med den tid som den utspelar sig i. Myten är 

placerad i tiden för slutet av det judiska upproret mot romarna, ett uppror som visade på en 

kampvilja, även om den resulterade i stora offer, exempelvis det andra templets fall 70 e.v.t. 

Vad som skiljer myten om Masada och det andra templets fall är att det andra templets fall är 

en berättelse och symbol klart kopplad till ett religiöst uttryck, tillskillnad från myten om 

Masada. Som jag har tryckt på tidigare är myten om Masada en klart sionistisk nationalmyt, 

och det är med den agendan som myten har använts i Israel under 1900-talet. Som följd av 
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den tankeutvecklingen kan man argumentera för att myten om Masada är ett uttryck för en 

önskan om att skapa en linjär historia för den sionistiska historieuppfattningen. Eriksen talar 

även om i sin bok om att nationalmyter belyser perioder i historien som anses som viktiga.
146

 

Och med det kan man tänka sig att det även var så då myten om Masada utvecklades, i och 

med att den belyser en tid i judarnas historia som är märkt av kamp. Myten om Masada blev 

genom detta mer än ett verktyg för att skapa en linjär historia, den fungerade även som en 

inspiration till dem som använde sig av den under 1900-talet. Kampen för ett eget land är 

densamma, bara att den sionistiska kampen inte var mot romerska trupper utan istället 

grannländer.  

 

En gången tidsepok, som Eriksen talar om, kan uppfattas som sakral då den vävs ihop med 

mytiska övertoner olika slag. Mycket vackert uttrycker sig han på följande vis: ”Den mytiska 

tiden är sakral. Den råder nu, i går och i all evighet; den utgör en tid som befinner sig 

utanför den förgängliga och flyktiga nutiden”.
147

 Något som inte bara visar på det, utan utgör 

själv ett exemplariskt exempel på det är Lamdans dikt ”Masada”. Som den dikten är 

uppbyggd så är inte händelserna på klippan Masada som något som är låst i tiden. De har 

hänt, men de kommer att hända igen. Protagonisten flyr från tidigt 1900-tal i Ukraina till 

Masada. Protagonisten känner till vad som hänt på Masada, men likväl beger han sig dit för 

att uppleva det igen. I dikten fungerar detta som ett verktyg för att belysa den kampen som de 

immigranter samtida med Lamdan var tvungna att vara redo att offra. Men med Eriksens citat 

i bakhuvuden ger det uttryck till mycket mer. Vad jag tänker främst i samband med det är 

frasen ”Masada ska aldrig falla igen!”
148

, som åfinnes i Lamdans dikt. Denna fras, som 

tidigare redovisat för, skanderades även under de ceremonier som IDF hade på klippan 

Masada under den senare halvan av 1900-talet. Med Eriksens tankar kring den mytiska tiden 

som sakral kan man tolka den handlingen som att ge ett sakralt uttryck till en sekulär myt. Att 

genom det lyfta upp myten om Masada till just en sakral, och på så sätt en mer symboliskt 

vägande, nationalmyt. 

 

I ett resonemang angående vikten av museer för att inte bara etablera en nationell historia, 

men också om hur det används av minoritetsgrupper för att utmana sagda historia finnes 

meningen: ”Precis som det blivit ett viktigt identitetsprojekt att konstruera en auktoritativ, 
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fast, heroisk forntid, har det kanske blivit lika viktigt att konstruera en fast plats kopplad till 

denna tid.”.
149

 Detta har jag berört tidigare i uppsatsen, och är något som jag personligen 

finner som en central del av förklarandet av hur myten om Masada växte fram och blev en 

israelisk nationalmyt. I brist på helgedomar relevanta för judendomen, som exempelvis Västra 

Muren som kom under israeliskt styre först efter Sexdagarskriget, blev mer tillgängliga 

platser viktigare för den tidiga israeliska nationen. Den är även passande för skapandet av ett 

sionistiskt förflutet, som diskuterades tidigare. Ideologier är ett uttryck för en ickemateriell 

önskan, även om den kan ha fysiska mål (likt sionismen som ville ha en nation för judarna). 

Men i och med upptagandet av Masada som en sionistisk nationalmyt fick man även en fysisk 

plats. Den fysiska platsen, som i detta fall är en klippa i Negevöknen, blir en plats med ett 

tydligt syfte, att minnas den kampen som fördes mot romarna. De utgrävningar som Yigael 

Yadins bok handlar om är ett utforskande av denna fysiska plats. Det kan vara en möjlig 

förklaring till varför Yadin gör de tolkningar av utgrävningarnas fynd som han gör. Att om 

han talade emot den etablerade bilden om Masada eller den fysiska platsen skulle han 

förolämpa något sakralt.        

 

Ett annat centralt tema i Eriksens bok förmuleras väl i citatet: ”Eftersom människor måste ha 

ett förflutet för ett existera måste också de föreställda gemenskaperna ha det för att fungera 

på ett emotionellt plan, vilket i sin tur är nödvändigt för att människor skall sluta upp bakom 

dem. Om de saknar ett sådant förflutet, måste det skapas”.
150

 Angående det skapade förflutna 

har det redan diskuteras tidigare, men det har det inte gjorts kring de känslor som en 

nationalmyt måste kunna förmedla för att de ska kunna förvaltas av individen. Vilka känslor 

har myten om Masada förmedlat? Den främsta är i min mening känslan av kamp. Att 

individen ska vara redo att till och med ge sitt eget liv för en sak större än en själv, och att inte 

vika sig innan dess. Att en ideologi ställer sig bakom en sådan myt, som många sionistiska 

grupper gjorde, kan ses som mycket passande i det sammanhanget, då det uppmuntrar till ett 

väldigt engagemang. Övertygelse som kamp till slutet är ett tema som man till viss del kan se 

i Lamdans dikt, men än mer bland de olika militärgrupper som fanns i Palestina och IDF i 

dagens Israel. Något som man kan koppla till detta är Eriksens diskussioner kring offermyter.  
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Eriksen argumenterar för att dessa kan vara de farligaste av nationalmyterna, då de kan 

uppmuntra till hämnd och återupprättelse, och då i form av krig.
151

 Även om myten om 

Masada sällan framställs som en offermyt utan som en kämparmyt, kan man inte blunda för 

att den innehåller väldiga offer. Men man skulle kunna spekulera i att det offer som beskrivs i 

Josephus text har fått betydelse, även om det inte är huvudfunktionen i myten. Eriksen talar 

om att myter kan hjälpa till att få världen att framstå som meningsfull.
152

 I och med att myten 

om Masada har fått en klar sionistisk koppling, skulle man kunna tänka sig att den har hjälpt 

till för att få den sionistiska kampen om ett nationellt hem för judarna som just meningsfull. 

Lamdans dikt ger uttryck för det, men också vad Golda Meir ansåg om begreppet 

Masadakomplexet. Att det är klart att judarna har ett Masadakomplex, likväl som de har ett 

pogromkomplex och ett Hitlerkomplex.
153

 Historien, enligt Golda Meir i detta sammanhang, 

är ständigt närvarande hos alla judar. Vad som har hänt ger mening till vad som händer idag, 

och med myten om Masada kan man tänka sig att den gav mening till dels den sionistiska 

kampen om en egen nation, men också i de krig som Israel varit inblandade i sedan dess 

självständighet.  

 

Detta kan även fungera som klargörande för mytens sjunkande popularitet i Israel. Som togs 

upp i kapitlet angående militärens förhållande till myten om Masada så skedde det en 

förändring i relationen efter Yom Kippur-kriget 1973, som inte gick som Israel önskade. I 

samband med det argumenterar Ben-Yehuda att man som följd av det ändrade fokus då det 

kom till myten om Masada. Istället för att vara en myt som handlade om kamp mot alla odds, 

och offer snarare än att erkänna förlust, menar Ben-Yehuda att man istället började tolka 

myten som att den handlade om något som inte skulle hända igen, till varje pris.
154

 Om man 

ska använda sig av Eriksens språkbruk kan man resonera att det kollektiva självmordet 

slutade att ses som ett offer för något större än individen själv, och istället som ett 

skrämmande exempel. Och genom det resonemanget kan man lyfta fram det faktum att myten 

om Masada förlorade en dimension, att dess budskap även förvanskades, och tillslut ledde till 

att myten sjönk i popularitet. Det finns andra möjliga förklaringar till detta, men i 

användandet av Eriksens text är det en som jag skulle vilja lägga fram.   
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Vad jag har redovisat för i detta kapitel är de övergripande dragen i Eriksens bok. Det finns 

andra delar av Eriksens resonemang som jag inte har tagit upp, men det är för att dess 

relevans för ämnet är begränsat. Men det som är passande för detta ämne, och de stora teman i 

Eriksens bok, klargör och förklarar de processer som myten om Masada har gått igenom i 

Israel under 1900-talet.  
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4.3 Sammanfattning 
 

 

Denna uppsats har handlat om myten om Masada och dess framväxt till en israelisk 

nationalmyt under 1900-talet. För att undersöka detta har jag valt att fördjupa mig i de 

följande ämnesområdena 1) dikten ”Masada” av Yitzakh Lamdan, 2) boken Masada av 

Yigael Yadin, 3) Masada och militären 4) Masada och Judendomen 5) Masada och Nationell 

Identitet. För att tillförskansa mig den informationen som varit relevant för mig har jag använt 

mig av en funktionell och komparativ metod. Mina resultat har jag efter det har jag satt i 

relation med Thomas Hylland Eriksens teori kring nationalmyter från boken Historia, myt och 

identitet (1996). De frågeställningar som uppsarsen har ställt är följande: 

 

1. Hur har myten om Masada använts i Israel under 1900-talet? 

2. Vilken roll har den spelat för Israels identitetsskapande? 

 

Under mina undersökningar av tidigare omtalade ämnen framkom det att myten om Masada 

användes på olika vis i Israel under 1900-talet, men det fanns gemensamma drag bland de 

olika bruken.  

 

Jag har i mina eftersökningar efter de olika bruken av myten om Masada undersökt hur den 

har använts i olika sammanhang. I dessa används myten på liknande vis, men med vissa 

skillnader. I Lamdans dikt ”Masada” används myten om Masada som en historisk 

inspirationskälla för att uppmuntra till den sionistiska kampen för ett nationellt hem för 

judarna. Myten om Masada blir en kampmyt i Lamdans framställning och tolkande av den. I 

Yigel Yadins bok om de utgrävningar som gjordes på Masada i slutet av 1960-talet ser han 

myten om Masada som något som inte riktigt får ifrågasättas. Istället gör han godtyckliga 

tolkningar av de fynd som gjordes under dessa utgrävningar för att en större vetenskaplig 

trovärdighet till Josephus och hans text om Masada. Parallellt med att Yadin pratar om 

utgrävningarna är det tydligt att han uppfattar myten om Masada som en inspirerande 

nationalmyt. I kapitlet om militärens förhållande till myten om Masada är det till skillnad från 

tidigare en historisk genomgång som tar sin början bland de judiska försvarsgrupperna i 

Palestina i början av 1900-talet. Bland dessa grupper, och IDF (den israeliska militären som 

grundades 1948) används Masada som en myt för att uppmuntra till kamp och att inte ge upp. 

Från början av 1950-talet till 1991 hade IDF regelbundna ceremonier på klippan Masadas 
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topp. Men efter Yom Kippur-kriget ändrades mytens status, och till skillnad från tidigare 

lyftes myten fram som något som inte skulle hända igen. I kapitlet angående förhållandet 

mellan myten om Masada och Judendomen diskuteras judendomens koncept kring martyrdöd 

Kiddush ha-Shem, och hur Masada inte passar in i detta begrepp. Den sista delen av 

undersökningen berör Masada och nationell identitet, och i det kapitlet gås begreppet 

Masadakomplex igenom, och vad det kan säga om Israels moderna historia. Som redovisat i 

under dessa olika rubriker har myten om Masada använts på flertalet olika sätt i Israel under 

1900-talet.  

 

Då det kommer till den andra frågeställningen ”Vilken roll har den spelat för Israels 

identitetsskapande?” skulle jag säga att dess roll har till stor del varit för att inspirera till 

kamp. De ideal som kopplas till den har varit att man ska vara redo att offra sig för något 

större i livet än en själv (som framlagt i både militärens relation till myten och i Lamdans 

dikt). Det som är större än en själv framställs också ofta som sionismen. För det är något som 

märker bruket av myten om Masada, att den uteslutande används som en sionistisk myt. I 

uppsatsens teoritillämpning så har Thomas Hylland Eriksens teori kring nationalmyter 

använts. Enligt mig passar myten om Masada in på Eriksens definition av en offermyt, då 

myten innehåller ett väldigt stort offer.  I led av Eriksens teori kan man även se på myten om 

Masada som ett försök att skapa en kontinuitet mellan dåtid och nutid, en linjär 

historieuppfattning. Eriksen talar för att då saker ur historien lyfts fram, likt myten om 

Masada har gjorts, är det för att man önskar att uppmärksamma en tidsepok som man anser är 

viktig. Med Masada görs det genom detta kopplingar mellan nutiden och tiden för judarnas 

uppror mot romarna, och det anser jag spelar väl in i bilden av myten om Masada som en 

kämparmyt. Något annat som Eriksen tar som viktigt för att nationalmyt är att den har en fast 

plats kopplat till sig. När det kommer till myten om Masada så har den klippan Masada helt 

kopplad till sig. Det är det slutgiltiga som jag vill lyfta upp som viktigt då det kommer till 

myten om Masadas roll i Israels identitetsskapande. Vid tiden för staten Israels skapande 1948 

var åtkomsten till helgedomar relevanta för judendomen, likt Västra Muren, icke-existerande. 

Med det som grund vill jag, likt andra forskare, argumentera att det är något som är mycket 

viktigt då det kommer till myten om Masadas roll i staten Israels identitetsskapande, då den 

(tillsammans med andra sionistiska nationalmyter som Degina och Tel Hai) ersatte de 

religiösa myterna för en viss tid, då tillgängligheten till deras fysiska plats var begränsad.   
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