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Abstract The purpose of this master thesis is to learn more about 

the ancient Alexandrian Library. The method used in this 
thesis is methodology of history, especially a critical 
attitude when it comes to evaluating the ancient texts. I put 
forward three questions to which I desire to find answers. 
First: What do the sources from Antiquity tell about the 
Alexandrian library? Second: How do modern writers of 
books on the subject use these sources? Thirdly: I look 
into the possible historical and cultural reasons that the 
first of the Ptolemaic kings could have had for establishing 
the Mouseion and the Library of Alexandria. 
Archaeologists in Alexandria have not been able to make 
many discoveries. Very little can be said conclusively 
about the buildings of this city in antiquity. The textual 
sources from antiquity analysed in this thesis are the ones 
used in all modern books on the subject. I conclude that 
there are difficulties and ambiguities concerning their use, 
but as there are very few sources, one cannot easily 
dismiss any of them. Most modern writers on this subject 
accept the sources uncritically. There were probably 
several reasons for establishing this Library. Besides the 
ones concerning economic resources and the need of an 
advanced society, the first Ptolemaic king also needed to 
create a cultural base for the Greeks in the new Hellenistic 
kingdom he was establishing in Egypt. The king could 
possibly have been influenced by Libraries of the Middle 
East or in Egypt as well as of Aristotle’s Library in the 
Lyceum. 
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1. Introduktion 
 
Jag har valt att skriva om biblioteket i Alexandria eftersom jag är allmänt intresserad av 
historia och arkeologi, och då särskilt av forntiden. Min bakgrund är alltså att jag under lång 
tid har varit intresserad av forntidens folk och kulturer. Jag har läst egyptologi vid Uppsala 
universitet och antika språk som latin och koptiska. 
 
När jag så skulle bestämma ett ämne för min magisteruppsats utgick jag ifrån mina intressen. 
Jag ville gärna kunna använda mina kunskaper sedan tidigare och kombinera detta med 
informations- och biblioteksvetenskap. Jag har länge varit fascinerad av myterna om 
biblioteket i Alexandria och jag har haft en förståelse för att detta bibliotek var något speciellt, 
både för sin samtid och för eftertiden. Detta bibliotek har också antagligen stått modell för de 
stora nationalbiblioteken. Jag ville ta reda på mer om denna berömda institution. 
 
Antiken och den hellenistiska kulturen har haft stor betydelse för hela Europas historia och för 
den västerländska kulturen som också vi i Sverige är en del av. Många element i vår kultur 
kan spåras till just den hellenistiska kulturen i medelhavsområdet, från tiden ca 500 f. Kr. och 
fram till romarnas stormaktstid vid tiden runt Kristi födelse. Myter, berättelser och händelser 
från denna tid har levt vidare i litteratur och i muntliga traditioner. 
 
Historierna om Oidipus, om prinsessan Europa som namngivit vår kontinent och Odysseus’ 
resor bland andra är allmänt kända. Ett flertal vetenskaper räknar sitt ursprung till 
hellenismens kultur, med ett sätt att tänka och undersöka världen som var något nytt, 
oberoende av religion. Några av de första kända vetenskapsmännen inom matematik, 
geometri, geografi, fysik och historia levde och verkade i det östra Medelhavsområdet, i det 
hellenistiska kulturområdet, under denna tidsperiod. 
 
Så långt man vet var det i Mellersta Östern och/eller Medelhavsområdet som de första 
biblioteken uppstod, och biblioteket i Alexandria har under lång tid framstått som en central 
institution i bibliotekshistorien. Det låg i Egypten men var en del av den hellenistiska 
kulturen, och räknas som ett av de första biblioteken. Det är också en mytomspunnen 
institution som det av flera skäl kan vara intressant att studera närmare. Det skall ha varit ett 
stort forskningsbibliotek, kanske det största på sin tid, med ambition att samla all världens 
kunskap under ett tak. Biblioteket har blivit omtalat och ihågkommet under senare perioder 
och myter har utvecklats om boksamlingens omfattning såväl som dess dramatiska öde, då det 
enligt myten totalförstördes i en brand. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Biblioteket i Alexandria var ett tidigt, välutvecklat och mytomspunnet bibliotek. Många anser 
att detta bibliotek har fungerat som modell för senare tiders nationalbibliotek (t. ex. Harris 
1995, s. 47). Mycket har sagts och skrivits om denna institution genom historien men frågan 
är om det går att säga något med säkerhet om hur detta bibliotek fungerade. Kan man få veta 
något om dess rykte i sin samtid, eller om den roll det spelade i det samhället i vilket det var 
en del? Finns det berättelser om varför det byggdes, och hur kom det sig att just detta 
bibliotek blev så mytomspunnet? 
 
Jag är intresserad av att ta reda på vad som sagts och skrivits om biblioteket i antiken. Det har 
kommit ut många böcker som helt eller delvis handlar om detta bibliotek, särskilt efter det att 
det nya biblioteket i Alexandria, Biblioteca Alexandrina, byggts. Men vad kan de antika 
källorna berätta? 

 
Ett bibliotek är alltid en del i ett större sammanhang, så också biblioteket i Alexandria. Detta 
bibliotek var antagligen en integrerad del i Mouseion, dit forskare från hela Medelhavsvärlden 
lockades för att bedriva forskning. Mouseion var en forskningsinstitution, vilken närmast kan 
jämföras med våra moderna universitet. Ett bibliotek är oftast inte en helt självständig 
institution. Det är en del av en större enhet, som en skola eller ett forskningscentrum, men är 
också i sig en institution, bland flera andra, i ett samhälle. Jag vill därför också försöka sätta 
in biblioteket i sit t bibliotekshistoriska sammanhang. 
 
Mitt syfte med detta arbete är därför att undersöka vad antikens källor berättar om biblioteket 
i Alexandria och också att placera in händelserna som källorna beskriver i sitt historiska 
sammanhang. 
 
För att kunna utföra min undersökning har jag formulerat följande frågor: 

1. Vad berättar antikens källor om biblioteket? 
2. Hur har dessa källor använts av vår tids författare? 
3. Varför byggdes detta bibliotek? 
 

En sammanställning och en kritisk granskning av alla antika källor som rör biblioteket i 
Alexandria samt diskussion om arkeologiskt material från 1990-talets utgrävningar har inte 
gjorts tidigare. I Sverige har nästan ingen forskning alls gjorts som rör detta bibliotek. Jag 
tyckte därför det kunde vara intressant att göra en undersökning som denna och få en 
ordentlig genomgång av källmaterialet.  
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1.2 Avgränsningar 
 
Med biblioteket i Alexandria menas här Mouseions bibliotek. Detta bibliotek skall ha funnits i 
palatsområdet i Alexandria. Sedan fanns det också ett bibliotek som ofta kallas för 
dotterbiblioteket till detta, i Serapistemplet, Serapeum, i den egyptiska stadsdelen. Historien 
om detta mindre bibliotek är ännu mindre känd än Mouseions, men jag kommer också att 
redovisa vad källorna berättar om dotterbiblioteket. Till största delen kommer dock denna 
uppsats att handla om Mouseions bibliotek, det som man i allmänhet benämner biblioteket i 
Alexandria. 
 
Jag kommer alltså att undersöka vad källorna kan berätta om bibliotekets funktioner i sin 
samtid utifrån ovanstående frågor och jag kommer att göra detta i ljuset av dåtidens kultur och 
historia. Jag kommer att beskriva biblioteket utifrån vad källorna berättar och diskutera de 
ämnen som texterna berättar om. Det är alltså källorna som styr vilka aspekter av biblioteket 
och verksamheten där som kommer att beskrivas i denna uppsats. Eftersom det finns relativt 
få källor kommer jag att ta med också några som beskriver staden Alexandria och livet där, 
även om dessa inte direkt nämner biblioteket. 
 
Annat som är relevant i bibliotekssammanhang, som material för böcker, bokmarknaden 
under antiken, läs- och skrivkunnighet och utbildningsväsendet t. ex. har jag inte tagit upp, av 
utrymmesskäl. Jag går inte heller in på frågan om vilka som hade tillgång till biblioteket. 
 
Jag kommer att beskriva den hellenistiska världen och andra bibliotek men detta blir ganska 
kortfattat, mest som bakgrund för mitt ämne, men också för att placera Alexandriabiblioteket i 
ett större sammanhang. 
 
Den tidsperiod som jag kommer att undersöka är den hellenis tiska tiden och romersk 
kejsartid, ca. 300 f. Kr. till ca. 300 e. Kr. 
 
De texter som utgör källor i denna uppsats är översättningar till engelska av originalen. Jag 
har inte själv tillräckliga kunskaper i vare sig grekiska eller latin för att använda 
originalversionerna. Jag har däremot bemödat mig om att hitta översättningar gjorda av 
experter, det vill säga versioner som är allmänt accepterade inom forskning om antiken. 
 
Jag har valt att genomgående använda latinska namnformer för antikens författare och andra 
som nämns i uppsatsen. För forskningsinstitutionen, som biblioteket var en del av, använder 
jag den grekiska formen Mouseion, istället för den latinska, Museum. Detta för att undvika att 
läsaren förväxlar den hellenistiska forskningsinstitutionen med den moderna 
kulturinstitutionen museum. 
 
1.3 Metod 
 
Ämnet för denna uppsats hamnar under kategorin bibliotekshistoria. Jag kommer därför att 
använda mig av en metod som vanligen används i historisk och arkeologisk forskning 
nämligen källkritisk metod. 
 
Inom historieforskningen är källkritiken en grundläggande kvalitativ metod. Källkritik är en 
hjälp att tänka systematiskt. Den ger ett antal frågor som man skall ställa till sitt material. På 
detta sätt kan man värdera det historiska källmaterialet och få fram i vilken utsträckning detta 
är användbart för den undersökning man arbetar med. Man granskar källorna kritiskt utifrån 
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vissa kriterier, som beskrivs här nedan, och får fram en värdering. Denna värdering är 
avgörande för resultatet. Den ger vetenskapligt beprövade sätt att undersöka källmaterialet, så 
att man kan få fram ett resultat som är vetenskapligt hållbart. Som Thurén uttrycker det (1997, 
s. 7): ”Källkritik är alltså en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant – eller 
åtminstone vad som är sannolikt.”  
 
Man skiljer först på kvarlevor och berättande källor. En kvarleva är en rest, ett spår, av en 
händelse, som till exempel ett arkeologiskt fynd. En berättande källa är något som berättar om 
en händelse. Det är ofta en text, men kan i princip vara vad som helst (Thurén 1997, s. 89). 
Om man hade haft ruiner av biblioteket i Alexandria så skulle dessa ha varit kvarlevor. En 
kvarleva bedöms vara en bättre källa än en berättande källa. Har man ruiner av en byggnad så 
har man en källa som är he lt objektiv. Den berättar sanningen och kan inte ljuga. Den kan 
dock feltolkas. En text däremot, är skriven av en människa, och människor är sällan helt 
objektiva. Det kan vara medvetet eller omedvetet, men när man skriver om en händelse så 
lägger man in sin egen värdering av den i texten. Berättelser om dramatiska händelser blir 
färgade av den som berättar, av personliga uppfattningar om de inblandade t. ex. Men tyvärr 
så finns det inga kvarlevor av biblioteket, inte av något bibliotek i Alexandria. I praktiken blir 
därför alla de källor som jag kommer att använda i denna uppsats att betrakta som berättande 
källor.  
 
Man bedömer alltså källorna (t. ex. antikens texter) utifrån kriterier som äkthetskriteriet, 
tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Äkthetskriteriet handlar om att få en 
uppfattning om huruvida texten över huvud taget är äkta, om den är det den ger sig ut för att 
vara. Man tittar också på vilken typ av källa det rör sig om. 
 
Med hjälp av tidskriteriet tittar man närmare på hur kort eller lång tid som har gått från det att 
en händelse ägde rum och till det att källtexten skrevs ner. Allmänt gäller det att ju närmare i 
tid källan är händelsen, desto bättre blir texten som källa. Det är stor skillnad på en 
ögonvittnesskildring av en händelse jämfört med en berättelse som skrivits av en person som 
aldrig har varit på plats och som kanske levde 200 år efter den beskrivna händelsen.  
 
Beroendekriteriet kan förstås på flera sätt, eftersom det finns flera former för beroende. 
Thurén skriver om beroende i tradering och horisontellt beroende. En vanlig form för 
beroende är beroende texter emellan. Det är detta som Thurén menar med tradering. En bra 
källa skall helst vara oberoende, vilket innebär att författaren inte skall ha varit påverkad av 
någon annan text eller person när han eller hon skrev. I antiken var det lika ofta 
förekommande som idag, att författare använde sig av någon annans text i sitt eget verk. 
Citeringar, referenser och rena ”stölder” förekom ofta. På så sätt blir en text beroende av en 
annan text.  
 
Några av de böcker som finns kvar sedan senantiken är biografiska och/eller encyklopediska. 
Författaren har då samlat stycken ur andra, äldre, böcker och återanvänt dem. Det var inte 
ovanligt att arbeta så. Men detta gör det svårt att idag veta vem som egentligen står för vad i 
dessa böcker. Vissa texter var stilbildande, såsom Thucydides och Tacitus vad gäller 
historieskrivning. Många andra kopierade deras sätt att skriva. Med horisontellt beroende 
menar Thurén att en författare kan vara påverkad av vad samtiden förväntar sig, av 
konventioner, av vad andra människor säger, av rädsla eller tvång i någon form. Steget är då 
inte långt över till nästa kriterium som är tendenskriteriet. 
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Med hjälp av tendenskriteriet undersöker man om författaren har varit tendensiös i sitt 
författande. Ett. exempel kan vara Herodotus’ Historia, ett historiskt verk från 400-talet f. Kr., 
där han beskriver egyptierna och deras levnadssätt sett med grekiska ögon och deras 
handlingar och beteenden bedöms utifrån ett grekiskt tänkesätt. (Mer om Herodotus här nedan 
och på s. 13) Man måste fråga sig om vilka syften författaren kan ha haft med sitt verk, både 
medvetna och omedvetna. Vem var författaren egentligen? Var han objektiv i den här 
situationen? Om inte: varför inte? Har han haft fördel av att beskriva en händelse på ett 
särskilt sätt? I antiken var många författare beroende av att hålla sig väl med kungen eller 
kejsaren, i annat fall hotade repressalier, kanske rent av dödsstraff (kriterierna är tagna ur 
Thurén 1997). 
 
Sedan måste man fråga sig om det som texten berättar verkar sannolikt eller inte. En text kan 
vara äkta, ligga nära i tid till den aktuella händelsen, vara fri från beroenden och tendens, men 
ändå inte vara sannolik. T. ex. så skrev Herodotus hur heliga katter ansågs vara i Egypten. 
Han beskrev ett hus som började brinna men ingen ville försöka släcka. Det man gjorde var 
att försöka hindra kvarterets katter att kasta sig in i flammorna, men det lyckades sällan. 
Sedan en katt dött, sörjde människorna djupt. Herodotus var själv i Egypten, han reste runt 
och beskrev vad han såg. Han fick också mycket information från några av prästerna i landet 
som kunde lite grekiska. Han var alltså där själv och han skrev ner sin historia direkt efter sin 
resa. Han var därmed inte beroende av någon. En tendens var emellertid att han var tvungen 
att formulera sig så att andra ville betala för att få höra eller läsa hans bok. Så historien om 
katterna verkar vara en bra källa till vardagslivet i Egypten. Frågar man sig däremot också om 
det här verkar sannolikt, så gör det inte det. Det verkar inte sannolikt att en katt av egen fri 
vilja skulle kasta sig in i elden (Herodotus: the Histories 1972, s. 155).  
 
Man måste också ta hänsyn till att antikens människor hade en annan syn på vad historia var, 
på hur den skulle berättas och vad som var syftet med att berätta. De hade alltså kort sagt en 
annan historiesyn än vad vi har i dag. Antikens historieskrivare berättade om stora händelser, 
krig, politik och mäktiga mäns handlingar. Deras syfte var ofta moraliskt, läsaren skulle lära 
sig något om storhet, om värdet av rättvisa, om vikten av att lyda auktoriteter, om etik och 
moral. De ville alltså mer än att ”bara” berätta vad som hänt. Mer om detta i kapitel 2. 
 
Textkritik är en viktig metod när man har att göra med antika texter. Det innebär att man går 
mycket nära originaltexten om man vill kunna använda den som litterär källa. Ett skäl till 
detta är att man oftast inte har ett original från antiken framför sig, utan en kopia, eller rent av 
en kopia av en kopia.  
 

Publicering i antiken gick så till att texten kopierades, dvs. skrevs av för hand, och kopiorna såldes 
eller spreds till intresserade. Var och en som har prövat på att t. ex. skriva rent ett handskrivet manus 
vet att när man skriver av så uppstår fel. (…) Avskrifter uppträder i ”generationer”. När bokhandlaren 
i Rom fick en beställning på ett nytt. ex. av De bello Gallico gick han inte till Caesar och bad att få 
låna originalet, utan han satte en av sina kopister på att skriva av en existerande kopia. Därmed fördes 
de fel som uppkommit i den första avskriften vidare till nästa avskrift, ev. kombinerade med nya fel 
(Vidén 2000, s. 82). 

 
Jag kommer att granska källorna noga, både textkällor från antiken och arkeologiska fynd. 
Men det räcker inte att studera källorna, för vad de kan erbjuda är enbart skärvor, som lösa 
bitar ur en stor mosaik. Det gäller att försöka hitta ett samband mellan mosaikbitarna, något 
som bildar ett mönster. 
 

-men sambanden mellan dem, utöver de mest uppenbara och banala, kan vi inte observera i själva 
källorna.(-) Förbindelsen mellan data, den historiska processen, måste vi konstruera , visa, skapa, 



 10 

utifrån en teori som kan redogöra för innehållet i källorna, men omfattar mer än källorna. Historikern 
måste stå för tolkningsmönstret (Kjeldstadli 1998, s. 136). 

 
Studiet av källorna innebär alltså att jag kommer att göra min egen tolkning av materialet, en 
tolkning som jag gör i ljuset av min frågeställning. Man kan inte återskapa det förgångna till 
100 procent. Vad man kan göra är att försöka rekonstruera en händelse eller ett fenomen, i 
detta fall, en institution. Det finns inga garantier för att den bild jag kommer att skapa här är 
en bild som antikens människor skulle känna igen sig i.  
 
För att ta reda på vilken litteratur som fanns om biblioteket i Alexandria gjorde jag sökningar 
i databaser. De databaser jag sökt i är LIBRIS, men också DISA, som är Uppsala 
universitetsbiblioteks OPAC, Nordiskt BDI Index och Arts & Humanities Citation Index. Jag 
har gått till olika bibliotek i Uppsala, men också till högskolebiblioteket i Borås, och tittat i 
hyllorna under ämnen som kunde vara relevanta, på signa A, G och K speciellt. Några titlar 
hade jag redan hemma i mina egna bokhyllor. 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
I Sverige är forskningen om biblioteket i Alexandria inte omfattande. Det jag har hittat är 
följande: Alexandria: en storstad under antiken skildrad af Strabo. Öfvers. jämte förord och 
förklaringar af Väinö Nordström. Ur: Geografiska föräningens tidsskrift 14, 1902 (Utgiven på 
svenska, men i Helsingfors). Alexandria: musernas stad red. Stefan Hilding, Suzanne Unge 
Sörling 1997, består av sju essäer som alla handlar om Alexandria. Bland dessa finns 
Blomqvist, Karin: På promenad i Alexandria med Gorgo och Praxinoa, Blomqvist, Jerker: 
Alexandrinsk vetenskap – exemplet Eratosthenes, Hellström, Pontus: Alexandria – en 
hellenistisk metropol, och Järv, Harry: Biblioteket i Alexandria: världens viktigaste 
kulturinstitution. Den sistnämnda har också skrivit om biblioteket i Alexandria i flera andra 
publikationer, se litteraturförteckningen. 
 
Utöver dessa skrifter har jag hittat tre uppsatser som handlar om biblioteket i Alexandria. Det 
är: Berg-Andersson, Maria: Biblioteken i Alexandria och Pergamon. Kandidatuppsats i 
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, 1998:2. Hedberg, Kajsa, 
Jonsson, Annica och Jonsson, Jessica: Matematiker i Alexandria: en studie över tiden mellan 
300 f. Kr. – 415 e. Kr.. C-uppsats Luleå tekniska universitet. 2000: 26. Den tredje är 
Mikaelsdotter, Maria: Organisering av bibliotekssamlingar i Medelhavsområdet ca 2500 f. 
Kr. – 400 e. Kr. Magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås 2003:80. 
 
Utomlands är forskningen om detta bibliotek mer omfattande, men också där verkar intresset 
särskilt från bibliotekshåll varit svalt. Det är historiker, filologer, litteraturvetare och 
arkeologer som har skrivit om detta ämne. Några titlar finns från 1800-talet och framåt, men 
ämnet har blivit mer aktuellt i och med byggandet av det nya Biblioteca Alexandrina som 
officiellt öppnades i 2002  
 
Som Parsons skriver i inledningen till sin bok the Alexandrian library – glory of the Hellenic 
world: “The subject of this study has been curiously ignored alike by ancient and modern 
writers” (1952, s. ix). 
 
Parsons bok om biblioteket i Alexandria var länge den enda historiska undersökning som 
handlade enbart om biblioteket. I många andra böcker är biblioteket och Mouseion ett eller 



 11 

två kapitel i verk om hellenismen, grekisk eller romersk historia, eller bibliotekshistoria. Han 
var den första som gjorde en ordentlig genomgång av källorna och med hjälp av dem 
utformade han en beskrivning av bibliotekets historia och verksamheten där. Han avslutar 
boken med ett långt kapitel där han tar upp frågan om huruvida biblioteket brann under det 
Alexandrinska kriget år 47/48 f. Kr. eller inte.  
 
1972 kom Frasers bok i tre volymer om Alexandria under hellenistisk tid ut. Den heter helt 
enkelt Ptolemaic Alexandria. Han skriver också om Mouseion och biblioteket, det tar upp 
ungefär en tredjedel av boken på 812 sidor. Han ger sedan stort utrymme åt att beskriva 
vetenskapsmännens forskning i Mouseion, och de litterära verk som skapades i denna stad 
under antiken. Också han bygger sina teorier på antikens texter. Den första volymen består av 
hans text, den andra består av noter och referenser, medan den tredje är ett indexband. Han 
nämner inte Parsons bok.  
 
Frasers och Parsons böcker fungerar som ”klassiska verk” för de som är intresserade av 
ämnet. Vill man sätta sig in i ämnet biblioteket i Alexandria, eller Alexandria under 
hellenistisk tid, så bör man läsa dessa två böcker. Nyare litteratur om ämnet refererar också 
ofta till Parsons och Fraser. 
 
Mostafa El-Abbadi är professor vid universitetet i Kuwait. Han skrev, på uppdrag av 
UNESCO, en bok om biblioteket i Alexandria när planerna på det nya Biblioteca Alexandrina 
utvecklades på slutet av 1980-talet. Byggandet av det nya biblioteket verkar ha inspirerat till 
nytt intresse för det gamla, och för Alexandria över huvud taget. El-Abbadis bok heter The life 
and fate of the ancient library of Alexandria, den kom ut i 1990 och är en liten och lättläst bok 
som handlar om just det som titeln säger. Han ger stort utrymme åt frågan om, när och hur 
biblioteket förstördes.  
 
Luciano Canforas bok är inte lika lättläst men är också den en bok som enbart handlar om 
biblioteket i Alexandria. Han är expert på antikens litteratur och undervisar vid universitetet i 
Bari i Italien. Boken kom ut samma år som El-Abbadis, alltså 1990, och den heter The 
vanished library: a wonder of the ancient world. Den första delen av boken är ett försök att 
skriva historia på ett mer levande och spännande sätt än vad som är brukligt, men resultatet är 
inte helt lyckat. I den andra delen beskriver han en del av antikens texter, de texter som utgör 
källor för biblioteket. Han har två hypoteser som han gärna vill bevisa i sin bok, och detta 
medverkar till att göra innehållet svårtillgängligt för läsare utan goda kunskaper i ämne t. Den 
ena hypotesen handlar om att Canfora vill se en länk mellan de fornegyptiska 
tempelbiblioteken och biblioteket i Alexandria. Den andra handlar om när och hur biblioteket 
slutligen förstördes.  
 
Det finns också några bibliotekshistoriska böcker, som berättar om antikens bibliotek, i vilka 
biblioteket i Alexandria utgör ett kapitel. Jag har använt mig av två av dessa. Den ena är A 
History of Libraries in the Western World, från 1995. Det är den fjärde upplagan, bearbetad 
och omarbetad av Michael H. Harris, ursprungligen utgiven i 1965 och då skriven av Elmer 
D. Johnson. Harris är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid University of 
Kentucky, med bibliotekshistoria som sitt specialområde. I denna bok finns bibliotekshistoria 
från antiken och fram till modern tid, 1990-talet. 
 
Den andra är Libraries of the ancient world från 2002, skriven av Lionel Casson, professor i 
klassiska språk vid universitetet i New York. Han skriver om bibliotek från Mesopotamien 
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2500 år f. Kr. och till medeltidens början. Båda dessa böcker är lättlästa och ger en bra 
översikt över ämnet. 
 
Rudolf Blum har skrivit en bok om Callimachus, ursprungligen på tyska. Den kom ut på 
engelska 1991, med titeln Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of 
Bibliography. Den handlar om de första bibliografierna över grekisk litteratur, och de som 
sammanställde dem, mest om Callimachus vid biblioteket i Alexandria och den 
bibliotekskatalog han skapade, Pinakes.  
 
Vad gäller arkeologiska undersökningar så gjordes flera utgrävningar från 1990-talet och 
framåt. Några utgrävningar gjordes i den nuvarande stadskärnan, och dessa beskrivs i 
Alexandria rediscovered från 1998. Arkeologen Jean-Yves Empereur skriver om 
utgrävningar, de speciella svårigheter som finns i Alexandria, och resultat. Han har varit aktiv 
som arkeolog i Alexandria sedan 1978. 1990 bildade han Centre d’Études Alexandrines, i 
samarbete med egyptiska myndigheter. Centret arbetar med att försöka få till stånd 
utgrävningar och med att dokumentera det som redan har gjorts. Centret har en hemsida på 
Internet, där bland annat pågående projekt beskrivs (www.cealex.org).  
 
Det har också gjorts undervattensgrävningar i ett område som under antiken var palats- och 
hamnområde och som nu ligger fem till tio meter under vattenytan. Dessa undersökningar 
beskriver Frank Goddio, ledare för expeditionen, i Alexandria: the submerged royal quarters. 
Också denna bok kom ut 1998. Han ledde IEASM’s undersökningar (European Institute of 
Underwater Archaeology) och har lång erfarenhet av undervattensarkeologi. 
Undersökningarna pågick under åren 1996-1999. Mer och uppdaterad information finns på 
Internet (www.underwaterdiscovery.org).  
 
Det finns ett antal artiklar som handlar om olika aspekter av biblioteket, staden, kulturen och 
människorna i antikens Alexandria. Jag kommer här att kort återge några av dem. Flera har 
intresserat sig för hur biblioteket kom till och vilka traditioner och motiv som kan ha legat 
bakom satsningen på ett stort bibliotek. H. J. de Vleeschauer (Origins of the Mouseion of 
Alexandria) och Steven Blake Schubert, som är forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid universitetet i Toronto (The Oriental origins of the Alexandrian 
Library) betonar betydelsen av tidigare bibliotek i Egypten och i Mellersta Östern, som 
inspirationskällor för Ptolemaios I Soter som grundade biblioteket, emedan Jean Bingen (The 
Library of Alexandria: Past and future) och Andrew Erskine (Culture and Power in Ptolemaic 
Egypt: The Museum and Library of Alexandria) betonar den grekiska bakgrunden och 
refererar till Aristoteles´skola Lyceum i Athen som de menar har varit förebild för Ptolemaios 
I Soter.  
 
Diana Delia (The population of Roman Alexandria) och Richard Alston (Philo’s In Flaccum: 
Ethnicity and social space in Roman Alexandria) beskriver befolkningsmängd, människornas 
sociala tillhörighet, rasism och spänningar olika grupper emellan. Under antiken var 
Alexandria en stad med många olika folkgrupper samlade, ett klassamhälle med stora 
skillnader mellan fattig och rik. Särskilt i romersk kejsartid var de sociala problemen i staden 
uppenbara och ledde till upprepade uppror och våldsutbrott.  
 
Samme Diana Delia har också skrivit en artikel om biblioteket, som handlar om vem som 
grundade det, var det låg i staden, och om när och hur det förstördes. (From Romance to 
Retoric: The Alexandrian Library in Classical and Islamic Traditions). 
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Roger S. Bagnall har skrivit en artikel där han uttrycker kritik och skepsis till flera av antikens 
källor. Han diskuterar antalet bokrullar i biblioteket, och också dess förstörelse (Alexandria: 
Library of Dreams).  
 
De böcker och artiklar som har presenterats här (dock inte uppsatserna) har jag använt mig av 
i mitt arbete med denna uppsats, särskilt i kapitel tre, Bakgrund och i kapitel fem, Analys och 
diskussion. De böcker som här har nämnts utgör den litteratur om Alexandria och biblioteket 
vid Mouseion som är vanligt förekommande inom ämnet. För kapitel två, Historiografi, och 
kapitel tre, Bakgrund, har även annan litteratur används. De litterära källo rna presenteras 
närmare i kapitel fyra, Redovisning av källmaterialet. För de antika texterna som utgör mitt 
källmaterial har jag i huvudsak använt mig av texter presenterade och översatta i serien Loeb 
Classical Library. 
 

2. Historiografi 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur människors syn på historien och på vad som utgör 
centrala ämnen att skriva om har utvecklats och förändrats genom tiderna. Det är så att 
antikens historiesyn var en annan än den som vi har i dag. Jag vill därför beskriva antikens 
historiesyn innan jag berättar om antikens värld, i kapitel tre och innan källorna presenteras, i 
kapitel fyra. 
 
Olika tider har olika syn på historien. När man skriver om händelser i det förflutna så gör man 
det utifrån en förförståelse, - en förförståelse från författarens egen tid. En forskare eller 
uppsatsförfattare är präglad av den tid han eller hon lever i och av de värderingar som är 
gällande. Genom historien har människors historiesyn förändrats många gånger. Den 
historiesyn vi har i dag är präglad av den positivistiska vetenskapssynen som utvecklades på 
1800-talet. Då blev historia en vetenskap och ett eget skolämne. Man ville ta reda på hur det 
egentligen var. Historikerna ansåg att historien var genetisk, alltså att en epok växte fram ur 
en tidigare. Det fanns en utvecklingstanke och man såg hur allt hängde ihop. Man skulle möta 
varje epok i historien, varje fenomen med ett öppet sinne, förutsättningslöst (Kjeldstadli 1998, 
s. 51). En följd av den positivistiska vetenskapssynen var utvecklandet av källkritiska metoder 
för historiska studier. Under 1900-talet har denna historiesyn utvecklats vidare, men grunden 
finns kvar. Ämnesområdet har utvidgats betydligt, världen har blivit större. Numera är 
vardagsliv och fattigfolks förhållanden lika intressanta som kungars och överklassens, och 
utomeuropeiska länder lika intressanta att undersöka som de europeiska. Det är också så att 
historia som ämne uppstod i Europa och utvecklades av européer och forskningen präglades 
därför länge av det. I visst mån gör den fortfarande det (ibid, s. 53f). Moderna forskare 
vinnlägger sig om att vara objektiva och att förhålla sig neutrala gentemot forskningsobjektet. 
Men så har det alltså inte alltid varit. 
 
Människors uppfattning om historien har också varierat med tid och plats. Under lång tid har 
den lineära synen på historiens utveckling präglat västvärlden. Man har sett historien som en 
lineär utveckling, från något enkelt till något bättre och mer fasetterat. Man har haft stor tro på 
framstegstanken, att vi människor hela tiden får det bättre än den förra generationen och att 
våra barn i sin tur kommer att få det ännu bättre. Så tänker väl inte lika många i dag, då 
utvecklingspessimismen är lika vanlig som framstegstron (ibid., s. 47-48). I andra kulturer 
och under tidigare perioder har människor haft andra uppfattningar om tiden. I det gamla 
Egypten och i antikens grekisk-romerska värld ansåg man att tidens mönster var cykliskt. 
Precis som årets gång, med sina årstider, så var också tiden och historien cyklisk. Allt har en 
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början, följer ett visst mönster och återkommer så småningom till utgångspunkten (ibid., s. 
46).  
 
Förr var tolkning av händelser och företeelser det man sysslade med. Man såg historiska 
händelser på andra sätt. Sedan romarriket gick under och medeltiden började i Europa, på 
400-500-talen, har religionen satt sin prägel på både forskning och tolkning av tidigare källor. 
De händelser man såg som centrala och angelägna att undersöka närmare var företrädelsevis 
kopplade till religionen på något sätt. Populära ämnen var till exempel att studera de tidiga 
patriarkernas liv och leverne, att studera bibliska händelser för att försöka ”bevisa” deras 
sanningshalt samt exegetik i alla former. Förkristna kulturer var hedniska, otrogna och inte 
värdiga några undersökningar. Det överordnade målet för skolorna blev nu att ge en kristen 
utbildning, barnen skulle lära sig tjäna Gud och kyrkan. Det centrala ämnet vid alla universitet 
under medeltiden var därför teologi. Det var också kyrkan och klostren som stod för all 
undervisning genom hela medeltiden (Janson 2002, s. 104ff). 
 
Hur såg antikens lärda själva på texterna? Det finns tecken som tyder på att många var 
ambivalenta inför böcker och deras värde. 
 

Hvis vi vil forstå skriftlighetens plass og status i en kultur, kan vi også se på hvordan kulturen selv 
forholder seg til skriften, hvilke forestillinger og verdier som knyttes til den, eventuelt i motsetning til 
det talte ord. Hos grekerne finner vi mange uttrykk for forbeholdenhet overfor skriften. (…) Bøker 
kan ikke tre inn i samtale med oss og kan ikke gjøre rede for seg; de bare gjentar det de alltid sier. (…) 
Idealet er den levende samtalen, slik det beskrives i Platons syvende brev (Andersen 2000 s. 14). 

 
Det talade ordet var centralt för greker och romare, både i det politiska livet och i det 
offentliga. Retorik, konsten att tala och övertala inför publik, var ett av de viktigaste 
skolämnena under hellenistisk tid (Andersen 2000, s. 21). Man talade inför folkförsamlingen, 
i senaten och på torget (Agora). Många sådana tal har bevarats i skriftlig form, men det 
viktiga under antiken var det muntliga framförandet, även om talen också skrevs ner. 
Nedskriven text sågs som bevarat tal emedan det talade ordet alltid var det centrala. Den som 
läste en bok läste högt, eller hade en slav som läste upp texten. Ofta läste författare högt ur 
sina egna verk inför en grupp människor (Jansson 2002, s. 37). 
 
En författare skriver historia utifrån en personlig förförståelse, men också utifrån den egna 
kulturens förutsättningar. Under hellenismen och i romarriket var det bara en liten del av 
befolkningen som kunde läsa och skriva. Det var den välutbildade eliten som skrev böcker. 
Det var också endast de som hade förutsättningarna att göra det. Målgruppen för de texter 
som skrevs var andra välutbildade män som tänkte på samma sätt och hade samma syn på 
världen som författaren själv. Man skrev för varandra, diskuterade och filosoferade 
tillsammans. 
 
Vad skrev då antikens historiker om? Centrala ämnen var krig och politik. Det som var 
intressant att skriva om och som läsarna ville läsa om, var stordåd utförda av mäktiga män, 
statsledare, generaler, men också filosofer och vetenskapsmän (Schreiner 2000, s. 43-44). 
Krigsbeskrivningar och statsbildningar, såsom romarrikets framväxt, var mycket populära 
teman. Många böcker skrevs om Alexander den store och Caesar till exempel. 
Historieförfattarna under antiken hade också ofta ett pedagogiskt syfte med sina böcker.  
 
Herodotus från Halicarnassus (som nämts på s. 8) brukar kallas historieforskningens fader. 
Han skrev ett omfattande historiskt verk, bestående av nio papyrusrullar. Böcker var dyra och 
svåra att få tag på. Antikens författare tjänade lite eller inga pengar på sitt skrivande. Däremot 
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så framträdde de på Agora i olika städer och läste högt ur sina verk för betalande publik. Det 
var då viktigt att berätta på ett sådant sätt att folk ville lyssna och också betala för att få 
lyssna.  
 

For å fengsle athenerne og holde oppmerksomheten var spennende historier vel så viktige som edru 
historie; folk som var vante til talene i folkeforsamlingen og jurydomstolene satte. Krav til retorikk og 
framføring ( Schreiner 2000, s. 41). 

 
Ordet ’historia’ betyder ’undersökning’ på grekiska, men har senare blivit namn på en hel 
vetenskap. Ordet användes av Herodotus på 400- talet f. Kr. när han skrev sin bok Historia. 
Han reste runt i den hellenistiska världen för att ta reda på varför världen såg ut som den 
gjorde, och han ville försöka förstå människornas handlingar. Så skrev han själv i inledningen 
till den första delen av boken (Herodotus: the Histories 1972, s. 41). Men han skrev sitt verk 
utifrån sin tids förförståelse, och utifrån sin tids förväntningar på ett litterärt verk. Det viktiga 
var inte objektivitet och noggrannhet, även om detta också kunde finnas med, och källkritiskt 
tänkande var mycket sällsynt (Schreiner 2000, s. 48). Man märker också snart när man läser 
hans verk att Herodotus inte ifrågasatte sina källor. 
 
Strabo skrev ett verk bestående av arton böcker, om historia, geografi och politik under de 
sista 20-30 åren f. Kr. (Mer om Strabo på s. 36). Verket har bevarats till vår tid och är en 
mycket viktig källa för antikens historia fram till kejsar Augustus tid, där boken slutar. Strabo 
levde i Alexandria i fem år, och hans beskrivning av staden används i praktiskt taget alla 
moderna böcker om Alexandria. Hans historiesyn kan stå som exempel på antikens författares 
sätt att se vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt. Han beskriver själv syftet med 
historieskrivning i verket Geographica på följande sätt, i engelsk översättning: 

 
(…) just as in my ‘Historical sketches’ (ett annat verk av samma författare, min anm.) only the 
incidents in the lives of distinguished men are recorded, while deeds that are petty and ignoble are 
omitted, so in this work also I must leave untouched what is petty and inconspicuous, and devote my 
attention to what is noble and great, and to what contains the practically useful, or memorable, or 
entertaining. Now just as in judging of the merits of colossal statues we do not examine each 
individual part with minute care, but rather consider the general effect and endeavour to see if the 
statue as a whole is pleasing, so should this book of mine be judged (The Geography of Strabo 1917, 
s. xxvii-xxviii). 

 

3. Bakgrund 
 
Efter ovanstående genomgång av hur historiesynen har utvecklats och hur antikens människor 
själva såg på historien följer här en beskrivning av antikens kulturhistoria samt en kort 
bibliotekshistoria. Beskrivningarna av antikens Grekland, hellenismen, Alexandria och 
romarrikets kejsartid är tänkta att fungera som bakgrund till beskrivningen av källorna, som 
följer i kapitel fyra. Jag kommer också, senare i uppsatsen (se kapitel fem), att diskutera vilka 
historiska och kulturella skäl och förutsättningar som kan ha funnits när biblioteket i 
Alexandria grundades. Även frågan om när och hur biblioteket slutligen förstördes kommer 
att diskuteras utifrån ett kulturhistorisk såväl som ett bibliotekshistoriskt sammanhang. (Även 
detta kommer i kapitel fem). Bibliotekshistoriens syfte här är att placera in biblioteket i 
Alexandria i ett sammanhang och jag kommer också att diskutera likheter och skillnader 
mellan biblioteket i Alexandria och några tidigare bibliotek senare i uppsatsen (återigen, se 
kapitel fem).  
 
Synen på vad ett bibliotek är och dess funktion har förändrats genom historien. De bibliotek 
vi har nu som är öppna för alla med fria utlån, är en ny företeelse historiskt sett. Det första 
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öppnade sina portar för allmänheten i Boston 1854 (Harris 1995, s. 244). Det var greker och 
romare som först skilde mellan arkiv och bibliotek. Före biblioteket i Alexandria finns det 
inga tecken på att man gjorde någon skillnad. De samlingar som fanns, vare sig de var stora 
eller små, var inte heller tillgängliga för alla. Det var den skriv- och läskunniga eliten både i 
palatsadministration, templens religiösa såväl som profana verksamhet samt skrivarskolornas 
elever och lärare som hade tillgång till den litteratur som fanns. Det fanns många olika typer 
av textsamlingar och det varierade hur många människor som hade tillgång till de olika 
samlingarna. Läs- och skrivkunnigheten var i allmänhet låg genom hela antiken och även 
under medeltiden. Bibliotek har funnits vid tempel, palats, skolor och kloster. Senare också 
vid universitet, och naturligtvis har privata bibliotek funnits lika länge som böcker har funnits. 
Men ända in på 1700-talet var antalet böcker begränsat och likaså var läs- och 
skrivkunnigheten hos befolkningen begränsad. Först på 1800-talet hade utvecklingen nått så 
långt så att offentliga bibliotek, tillgängliga för alla människor, blev möjliga. Det är också vid 
ungefär samma tid som läs- och skrivkunnigheten blir mer allmän, då alla barn fick möjlighet 
till skolgång. 
 
3.1 De första biblioteken ca. 3000 f. Kr. – ca. 300 f. Kr. 
 
I Sumér har de äldsta kända inskriptionerna och texterna hittats. De flesta forskare anser att 
skriftspråket uppstod här för mer än 5000 år sedan (Hallo & Simpson 1971, s. 171). Kort 
efter, från tiden runt 3000 f. Kr., finns inskriptioner också från Egypten. Det äldsta kända 
arkivmaterialet kommer från stadsstaten Uruk i nuvarande södra Irak, från tiden runt 3000 f. 
Kr. (Lloyd 1984, s. 56). 
 
En omfattande byråkrati och minutiös administration kännetecknar den fornegyptiska 
kulturen, precis som den ungefär samtida Sumériska. Det skrivna ordet innebar nya 
möjligheter att anteckna inbetalda skatter, bokföra försäljning och inköp, samt folkbokföring 
både för skatteuträkning och för militär planering. En avancerad kultur hade inte varit möjlig 
utan skriftspråk. Men det räcker inte att ha nedtecknat alla nödvändiga uppgifter, man måste 
kunna använda dem också. Dokumenten måste organiseras och lagras på något sätt. Arkiv 
eller bibliotek i någon form har därför existerat lika länge som människor har kunnat skriva.  
 
De äldsta kulturerna har alla vissa gemensamma drag. De var centralstyrda stater med en stark 
maktkoncentration runt kungen och hans närmaste krets. Detta gäller för alla de tidiga 
kulturerna i Mellersta Östern samt på Kreta. Det var både av praktiska skäl och för 
kontrollens skull bra att ha rikets administration nära, och det var också så att administrativa 
byggnader var integrerade delar i kungapalatsen. De administrativa arkiven fanns då 
naturligtvis också i palatsområdena. Det finns exempel på skolaktiviteter och 
skrivmaterialindustri vid palats, (Ebla t. ex.) men detta var vanligare vid tempel (Black 1994, 
s. 487). 
 
Privata boksamlingar har dock funnits nästan lika länge som palats- och 
tempelarkiv/bibliotek. Rika handelsmän och ämbetsmän, präster och hovfolk, dvs antikens 
överklass, började tidigt samla textmaterial. I praktiskt taget varje stad av betydelse i 
Mellersta Östern har arkeologer hittat textmaterial vid utgrävningar (Max 1994, s. 26). 
 
För människorna i Egypten, Sumér, Babylonien, Assyrien, Persien och på Kreta hade det 
skrivna ordet tillsammans med den praktiska funktionen också stor magisk kraft. Några av de 
första texterna som skrevs var religiösa (Harris 1995, s. 7). Skapelseberättelser, ritualer, 
spådomar, gudarnas genealogier, m. m. skrevs ned och sparades i templen. Dessa blev början 
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till tempelarkiven. Det var också vanligt att skolorna låg i templen. Detta innebar att vissa 
texter måste finnas, som förlagor och material för lärare, samt att material för själva skrivande 
måste finnas, såsom lertavlor, krukskärvor (ostraca), träskivor med gipsputs, papyrus, samt 
pennor och bläck. 
 
Från det gamla Egypten finns det inga bibliotek kvar. Med ett undantag finns inga 
arkeologiska utgrävningar som otvetydigt bevisar existensen av arkiv eller bibliotek. 
Undantaget utgörs av den kungliga korrespondensen i arkiven i Tell el-Amarna, från artonde 
dynastin, ca. 1350 f. Kr. (Hallo & Simpson 1971, s. 274). Det viktigaste svaret på varför det 
är så, är det material som egyptierna skrev på, nämligen papyrus. För administrativa uppgifter, 
religiösa verk, skönlitterära texter m. m. användes i första hand detta sköra material. Papyrus 
går lätt sönder, det bryts lätt och faller isär efter några hundra år. Det brinner naturligtvis 
också bra. De allra flesta av de texter som en gång fanns har helt enkelt gått sönder. Några 
kompletta samlingar har därför heller inte kunnat återfinnas (Casson 2002, s. 15-16). 
 
En stor del av de papyrustexter som ändå finns kvar hittades inte i arkeologiska utgrävningar. 
De blev inköpta via mellanhänder eller direkt på marknader redan under 1800-talet, i 
egyptologins ”barndom”. Man kan därför inte nu spåra var exakt de kommer ifrån. 
 
Man har titlar, från det Gamla Riket (ca. 2400 f. Kr.) och framåt, som visar på existensen av 
arkiv och/eller bibliotek. Det är titlar som: ”Scribe of the archives”, “Scribe of the sacred 
writings” och ”Keeper of the king´s records” (Harris 1995 s. 28). 
 
I gravinskriptioner och på tempelväggar kan man också hitta referenser till ställen som 
”Archives of the ancestors”, “House of writings”, “Hall of the writings of Egypt” och “House 
of sacred writings” (ibid.). 
 
Omfattande palatsarkiv och bibliotek har hittats i ruinerna efter flera stora stadsstater i 
Mellersta Östern från tiden 2500-1500 f. Kr. Ett av de största och bäst kända är biblioteket i 
Ebla, i nuvarande Syrien. Andra fanns i Mari (nuvarande Syrien), Hattushash (nuvarande 
Turkiet), Ur, och Babylon (bägge i nuvarande Irak). 
 
Totalt fanns i ruinerna av Eblas palats över 17 000 lertavlor om man räknar ihop kompletta 
dokument och skärvor. Texterna har daterats till 2400-2250 f. Kr. Palatset brändes ned ca 
2250 f. Kr. (Wellisch 1981, s. 493). Lertavlorna hittades i ett och samma rum där det fanns 
rester av hyllor på väggarna på vilka lertavlorna hade stått. Här fanns historiska, litterära och 
juridiska texter, listor över saker, föremål samt ordlistor på flera språk. Vissa ordlistor fanns i 
flera kopior, vilket Wellisch anser tyder på att dessa har använts till undervisning. Här fanns 
också ett stort antal dokument rörande textilhandel som verkar ha varit viktig för Ebla (ibid., 
s. 495). 
 
Pedersén har undersökt både arkeologiska och litterära källor som refererar till textsamlingar 
från tiden 1500-300 f. Kr. i Mellersta Östern men inte Egypten. Han kommer fram till att det i 
de större städerna i detta område har funnits 55 bibliotek (Pedersén 1998, s. 275). Dessa har 
varierat mycket i storlek och omfattning. 25 bibliotek fanns under tidsperioden 1500 – 1000 f. 
Kr., 30 fanns i perioden 1000 – 300 f. Kr. (ibid.). Bibliotek har inte hittats i mindre städer 
eller byar. 
 
I Niniveh fanns Assurbanipals bibliotek på 600-talet f. Kr. Kungen, Assurbanipal, samlade 
aktivt litteratur till sitt bibliotek i Niniveh, som var ett av de större biblioteken från Mellersta 
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Östern. Bland annat grävde arkeologer på 1870-talet fram lertavlor som innehöll den kända 
myten om Gilgamesh från ruinerna av detta bibliotek (Hallo & Simpson 1971, s. 146; s. 181). 
 
De viktigaste biblioteken fanns i följande städer enligt Pedersén: Alalakh (i nuvarande 
Syrien), Hattushash och Sarisha (i nuvarande Turkiet), Ugarit (heter nu Ras Shamra, i Syrien), 
Assur, Babylon, Kalhu (heter nu Nimrud), Niniveh, Huzirina (heter nu Sultantepe), Sippar 
(heter nu Abu Habba), Ur, och Uruk (alla i nuvarande Irak). De flesta av dessa bibliotek har 
varit antingen palatsbibliotek eller privata bibliotek.  
 
3.2 Grekland, hellenismen och romarriket 
 
På 400-talet f. Kr. bestod Grekland av mindre stater som ständigt stred om makten 
sinsemellan. I perioder bildades förbund av stater. Precis som i övriga Mellersta Östen och 
medelhavsområdet så var stadsstaten, grekiska polis, ett organisatoriskt och administrativt 
centrum. De grekiska staterna styrdes av en central polis.  
 
Under 400-talet f. Kr. levde flera personer i Athen som har haft stor betydelse för kultur och 
idévärld under hellenismen. Deras tankar, idéer och litteratur har också format vår moderna 
västerländska kultur. Jag tänker på män som Sokrates, Platon, Aristoteles, Herodotus, 
Sofokles, Evripides, och Aristofanes. De tre sistnämnda skrev litterära verk som Orestes, 
Medea, Kung Oidipus, Antigone och Lysistrate. Herodotus har även, som nämnts, kallats 
historievetenskapens fader.  
 
Grekerna hyste stor tilltro till konstens uppfostrande effekter, skriver Weideman (1989, s. 33). 
Han skriver vidare att den athenska staten bekostade konst, teater och litteratur för att den 
offentliga konsten skulle förmedla gudomliga egenskaper såsom måttfullhet, självbehärskning 
och mental jämvikt till folket. Statlig subventionering av teater och annan konst förekom med 
andra ord, så att så många människor som möjligt skulle kunna ta del av konstupplevelser. 
 
Parthenon på Akropolis i Athen byggdes, eller rättare sagt återuppbyggdes, efter persernas 
härjningar år 480 f. Kr. och var ett andligt centrum för athenarna. På Akropolis fanns agora, 
torget, där man träffades och samtalade. Där hölls tal till allmänheten, där gick Sokrates 
omkring och där kunde man också köpa böcker (Casson 2002, s. 27). 
 
Aristoteles (384-322 f. Kr.) var Platons elev vid dennes skola, Akademia i Athen. Han var son 
till en läkare och blev tidigt tränad i att observera och undersöka (Pomeroy, Burstein, Donlan 
& Roberts 1999, s. 360). Aristoteles delade inte alltid sin lärares åsikter, men detta skall inte 
beröras här. Aristoteles blev själv en stor filosof och var berömd redan under sin samtid 
(Weidemann 1989, s. 65ff.). Aristoteles hade studerat med Platon i tjugo år och sedan bodde 
han några år i Assos, i det nuvarande Turkiet. Efter några år där blev han kallad till 
Makedonien av kungen, Philip II, att bli lärare åt hans son, den unge prinsen Alexander. 
Denna prins blev senare Alexander den store. År 335 f. Kr. återvände han till Athen och 
grundade sin egen skola där, Lyceum (Pomeroy et al. 1999, s. 359ff.). Där fanns också den 
textsamling som räknas som Athens första bibliotek, nämligen Aristoteles egen boksamling. 
 
Philip II regerade alltså i Makedonien på 350-talet f. Kr. Han lyckades inom en tioårsperiod 
samla under sig hela Grekland med undantag för Sparta. Han var en framgångsrik strateg och 
hans militära reformer gav honom stor framgång. Philip fortsatte att erövra nya områden och 
när han blev dödad i ett attentat 336 f. Kr. sträckte sig hans rike från Svarta havets kust till de 
grekiska öarna. Hans son Alexander var då tjugo år. Han hade av Aristoteles fått en 
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uppfostran värdig en framtida kung och han var precis som sin far en stor strateg. Som nämnt 
ovan så undervisade Aristoteles Alexander och antagligen också den unge prinsens närmaste 
kamrater. En av Alexanders barndomsvänner var Ptolemaios. Han följde med på alla krigståg 
och blev en av Alexanders närmaste män. Denna Ptolemaios var den som senare blev kung 
över Egypten och som grundade biblioteket i Alexandria. Några har ansett att han även var 
Alexanders halvbror (ibid., s. 389ff.). 
 
Egypten ingick i det persiska riket under 400- och 300-talen f. Kr. Detta land hade i motsats 
till de flesta andra riken i Mellersta Östern inga traditioner av små kungadömen, så kallade 
stadsstater. Egyptierna hade en lång historia att vara stolta över, och landet hade regerats av 
en enväldig kung under merparten av dess historia. Landets administration fungerade på ett 
annat sätt, och egyptierna var traditionellt misstänksamma mot främlingar. Som Herodotus 
uttrycker det med sin grekiska övertygelse om den egna kulturens förträfflighet (i 
översättning): ”The Egyptians are unwilling to adopt Greek customs, or, to speak generally, 
those of any other country” (Herodotus: the Histories 1972, s. 162). 
 
Alexander den store erövrade under 300-talet f. Kr. hela det persiska riket och han hade 
ambitioner om att även fortsätta in i Indien. Men det visade sig snart att detta rike var för 
stort. Där fanns så många olika folkgrupper och kulturer som var inbördes olika och det var 
bara Alexanders personliga auktoritet och folkens respekt för honom som höll ihop riket. När 
Alexander oväntat dog i en febersjukdom i Babylon år 323 f. Kr. fanns inte längre den 
sammanhållande faktor som han utgjort. Det hela slutade med att hans enorma rike delades 
upp. Alexanders närmaste män, hans generaler på krigstågen, Seleucus, Antigonus, 
Lysimachus, Epirus, Cassander och Ptolemaios, kämpade sinsemellan om olika delar av det 
stora riket. 
 
Inom en tioårsperiod efter Alexanders död var hans stora rike helt omvandlat och Makedonien 
var inte längre den ledande makt som det hade varit under Philip II och Alexander. 
Alexanders enda barn, en son, född några månader efter hans död, blev mördad. Omfattande 
stridigheter pågick i det makedonska hovet, och det slutade med att ingen av Philip II’s 
ättlingar fanns i livet (Pomeroy et al. 1999, s. 437). Det stora riket blev till slut delat i tre 
delar. Tre nya kungadömen bildades av de tre generaler som segrade och överlevde alla dessa 
maktkamper. Ptolemaios hade tidigt tagit makten i Egypten, redan i 322 f. Kr. och han 
lyckades behålla den. Det kungahus som han grundade i Egypten kallas det ptoleméiska, efter 
honom. Mellersta Östern och Mesopotamien regerades av seleuciderna, ett kungahus grundat 
av Seleucus, medan antigoniderna, ett kungahus grundat av Antigonus, regerade i Grekland 
och i Makedonien (ibid., s. 432). 
 
När stridigheterna var avslutade kunde man börja utveckla sina stater och förbindelser dem 
emellan. Nya kontakter togs och gamla återupptogs mellan de grekiska städerna och städer i 
de erövrade länderna så att handel och diplomati nu blev centrala delar av den nya kulturen. 
Med freden växte en ny kultur fram, den hellenistiska.  
 
Erskine (1995) tror att de nya makthavarna och den nya överklassen i tidigare persiskt område 
kände ett behov av gemensamhet. Dessa greker och makedonier kom från olika städer, öar 
och områden. De hade gemensam religion och gemensamt språk, men kände inte varandra. 
Nu växte nya städer och samhällen fram. Sammanhållningen greker emellan blev en viktig 
drivkraft för den kultur som nu växte fram. Samtidigt blev kulturen också en sammanhållande 
faktor för grekerna. Den nya, hellenistiska världen präglades av att befolkningen var starkt 
segregerad. Greker och makedonier var en liten minoritet i länderna runt Medelhavet, men det 
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var de som styrde. Ursprungsbefolkningarna utgjorde den stora majoriteten, men de var vana 
att styras av utlänningar. De flesta var mer eller mindre fattiga bönder eller arbetare. Det fanns 
naturligtvis också skriftlärda präster, och handelsmän, som kunde klara sig bra och bli rika 
också under grekiskt styre. Men under hellenismen utgjorde grekerna en rik och mäktig 
överklass. Det var de som styrde kulturlivet såväl som politiken. De kontrollerade 
religionerna såväl som utbildningsinstitutionerna. Språket i rikenas administration och vid 
hoven var grekiska. Den styrande överklassen hade alla samma utbildning, samma kulturella 
bakgrund och de talade samma språk. Detta band samman grekerna i Egypten med greker i 
Mellersta Östern, i nuvarande Turkiet, i kolonierna på Sicilien och i Italien, och med grekerna 
i Grekland (Erskine 1995). 
 

In many ways the early third century BC was the climax of ancient Greek history. For a brief period 
Macedonian power and Greek culture reigned supreme in the Near and Middle East. New Greek cities 
were founded at strategic points throughout this enormous region. A person could travel from Egypt to 
the borders of India speaking only Greek (Pomeroy et al. 1999, s. 471). 

 
Hellenismen varade alltså från det att Alexander den stores rike var uppdelat i tre mindre 
riken och fram till det att romarna erövrade hela Medelhavsvärlden, ca. år 30 f. Kr. Egypten 
var det sista landet i området som romarna erövrade, och därefter fungerade landet som Roms 
främsta spannmålsleverantör. Den romerska erövringen blev begynnelsen till slutet för den 
kulturella blomstringsperiod som hade gjort Alexandria till en storstad, en stad som kunde 
tävla med själva Rom.  
 
Romarnas historia börjar med en stadsstat. Under ca 100 år, fram till 509 f. Kr., styrdes Rom 
av etruskiska kungar. Romarna hade också tidigt kontakt med den grekiska världen genom de 
grekiska kolonier som fanns på den italiska halvön (Weidemann, 1989, s. 83). 
 
På 200-talet f. Kr. hade romarna erövrat hela den italiska halvön. Den romerska staten var 
stark och militären överlägsen. Rom och de hellenistiska staterna hade nära kontakt med 
handel och diplomati. Romarna hade redan länge beundrat grekisk kultur som de värderade så 
högt att grekisk bildning var ett måste också för ambitiösa romare. 
 
På 190-talet f. Kr. tog romarna makten i Makedonien och i Grekland och gjorde dessa 
områden till romerska provinser (Pomeroy et al. 1999, s. 472). Därefter lade de hela Mellersta 
Östern under sig.  
 
Det seleukid iska kungadömet var försvagat av interna maktkamper och romarna var 
inblandade i politiska intriger genom att ge stöd till den ena eller den andra parten. Till slut 
kunde romarna etablera sitt provinsstyre nästan utan strid i detta kungadöme. När grekerna 
försvann, så försvann också den hellenistiska kulturen från Mellersta Östern. Språket i 
administrationen byttes ut från grekiska till latin. Men särskilt i de större städerna längs 
kusterna levde den hellenistiska kulturen kvar, och den understöddes av romarna (ibid.). 
Romersk kultur var genomsyrad av den äldre grekiska och många romare hade fått en klassisk 
grekisk utbildning. 
 
Romarna stängde inte skolor eller tempel. Den hellenistiska forskningen, t. ex. i Alexandria 
fortsatte under romersk ledning. I Alexandria talades både grekiska, latin, hebreiska och 
egyptiska sedan länge (ibid., s. 474). Den största skillnaden under romersk tid jämfört med 
under ptoleméerna blev kännbar för egyptierna. 
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While Greeks and Greek culture prospered under Roman rule, the same was not true of the non-Greek 
cultures of Egypt and the Near East. The Roman emperors’ patronage of the Greek cities of the 
eastern Mediterranean heightened the value of Greek culture and Roman citizenship. The former was 
the key to social and cultural prestige and the latter to a political career and its rewards. Non-Greek 
traditions and institutions were not repressed, but they were devalued (ibid.). 

 
Romarna stod för politisk stabilitet fram till 300-talet e. Kr., åtminstone stabilitet från yttre 
fiender. De romerska kejsarna och deras inbördes maktkamper skapade osäkerhet och oro 
inom riket vid flera tillfällen. Några av de mest (ö)kända kejsarna härskade på 100-talet e. Kr., 
som Nero och Vespasian. Men den första av kejsarna var Augustus. Han hette egentligen 
Octavianus och det var han som förföljde Antonius till Alexandria där både han och Cleopatra 
tog sina liv. Octavianus (han kallade sig några år senare Augustus) reste hem till Rom och såg 
personligen till att Egypten fick en särställning bland provinserna. Egypten blev direkt 
underlagt kejsaren och han såg till att den som blev guvernör där var en man utan stor makt 
och inflytande. Egypten var romarrikets största leverantör av spannmål och det var viktigt för 
kejsaren att behålla full kontroll över landet (Goodman 1997, s. 266). Augustus regerade som 
kejsare till sin död i år 14 e.Kr. Hans styvson, Tiberius blev nästa kejsare. Han var, som 
Augustus hade varit och som nästan alla kejsarna efter honom var, en framgångsrik general. 
Men mot slutet av sitt liv tappade Tiberius lusten att styra sitt imperium och drog sig tillbaka, 
utan att utse någon regent och det blev kaos på många håll (ibid., s. 50).  
 
Det första århundradet av vår tideräkning präglades i Rom av interna maktkamper och 
palatsintriger. Flera av kejsarna blev mördade. Några var också av allt att döma sinnessjuka. 
Jag tänker då på Gaius, Nero och Vespasian, som alla var ansvariga för många av sina 
släktingars och vänners död. Det gick också rykten om att det var Nero själv som var ansvarig 
för den stora stadsbrand som förstörde stora delar av Rom år 64 e. Kr. Antagligen var det så 
också (ibid., s. 60). En kortare period blev det till och med inbördeskrig där flera av 
generalerna kämpade om makten, under åren 68-69.e. Kr.  
 
Under 200-talet e. Kr. blev det svårare att hålla ihop det stora riket. Uppror startades i 
provinserna och ibland på flera ställen samtidigt. Det var många kejsare som regerade kort tid 
och nästan ingen av dem dog en naturlig död. Det var ständigt krig någonstans i riket, och de 
ökade utgifterna till militären ledde till ekonomisk kris i de västra delarna av riket men inte i 
de östra (Weidemann 1989, s. 138). Krisen ledde så småningom till att Romarriket delades i 
två delar på 300-talet och kejsar Konstantin etablerade en ny huvudstad i Konstantinopel år 
330 (ibid., s. 144). Egypten hörde till det Östromerska riket och nästan hela den egyptiska 
livsmedelsexporten gick därför dit i stället för till Rom. Det Östromerska riket var det rikaste 
och befolkningstätaste, styrt från Konstantinopel (senare kallad Bysans) och med en ny 
statsreligion, kristendomen.  
 
3.3 Grekiska och romerska bibliotek 
 
På 400-talet f. Kr. fanns en bokmarknad i Athen. Skolväsendet verkar ha varit väl utbyggt och 
skådespel uppförda efter skrivna förlagor uppfördes ofta och gärna. Det fanns privata 
boksamlingar, men inget större bibliotek. Det var med all sannolikhet Aristoteles med sin 
stora privata boksamling som startade det första biblioteket i Athen. Han samlade alla böcker 
han kunde få tag på inom vetenskap, filosofi och litteratur. Han undervisade i logik, biologi, 
etik och filosofi och skrev också själv ett antal texter i dessa ämnen som har haft mycket stor 
betydelse för de efterkommande (Casson 2002, s. 29). Aristoteles startade en skola, Lyceum, i 
Athen, som närmast motsvarar ett modernt universitet. (Lyceum beskrivs närmare i kapitel 5). 
Boksamlingen fanns vid Lyceum och texterna har antagligen varit tillgängliga för lärare och 
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studenter vid skolan. Efter Aristoteles död upprättades ett mer formellt bibliotek bestående av 
denna boksamling vid skolan (Harris 1995, s. 40).  
 
Biblioteket i Alexandria grundades av Ptolemaios I Soter på 290-talet f. Kr. Kungen använde 
sig av Egyptens rikedomar för att utveckla den nya huvudstaden, Alexandria. Biblioteket var 
en del av en större anläggning, Mouseion. Här samlades forskare från hela medelhavsvärlden 
för att forska, på uppdrag av kungen. Dessa forskare gav kungen och staden stor prestige. 
Kungen skapade biblioteket dels för att understödja forskarna i deras arbete och dels som 
statussymbol i sig. Skrifter samlades in med tvång, köptes och konfiskerades. Det skulle bli 
dåtidens största bibliotek och allt tyder på att det blev det också (Casson 2002, s. 31ff.). 
 
Demetrius av Phalerum hade varit ledare i Athen under tio år, men blev tvungen att fly efter 
maktkamper i Grekland. Ptolemaios I Soter erbjöd honom att komma till Alexandria och allt 
tyder på att han där fick en nyckelroll i bildandet av Mouseion och biblioteket. Han hade 
tidigare varit elev av Theophrastus vid Lyceum och kände väl till denna forskningsinstitution 
som Aristoteles hade grundat. Theophrastus var Aristoteles’ efterträdare som chef vid 
Lyceum och han hade själv varit elev hos Aristoteles (Parsons 1952, s. 104). 
 
Seleucidernas kungadöme i nordöstra Grekland och västra Turkiet besegrades av Attalus år 
282 f. Kr. (Harris 1995, s. 48). De nya härskarna, det Attalidiska kungadömet, byggde upp en 
ny storstad, Pergamon, fylld med konst (den första kungen var en stor konstsamlare) och ett 
bibliotek. Den tredje kungen i Pergamon Eumenes II, (197-160 f. Kr.) satsade stort på 
biblioteket (Casson 2002, s. 49). Han ville göra Pergamon till en kulturstad som skulle tävla i 
betydelse med Alexandria som nu var den viktigaste kulturstaden i Medelhavsområdet. 
Kungen lät därför bygga ett stort komplex uppe på ett berg över staden. Intill Athenatemplet 
byggdes biblioteket. Detta bibliotek, precis som det i Alexandria, hörde ihop med utbildning 
på hög nivå. Kungarna i Pergamon lockade till sig kända forskare, som kom också hit för att 
arbeta (Harris, 1995, s. 48). Harris skriver att en bibliotekarie här, Crates, antagligen 
sammanställde en katalog över böckerna i biblioteket, som skall ha uppgått till 17 000 
bokrullar. De senare biblioteken i Rom var byggda på liknande sätt som detta, så Crates, som 
var senator i Rom runt 160 f. Kr., kanske tog med sig både planer över byggnaden och sin 
katalog dit (ibid., s.49). 
 
I och med att biblioteket i Pergamon byggdes hårdnade konkurrensen om bokrullarna på den 
litterära marknaden. Även konkurrensen om de bästa forskarna blev påtaglig. Det egyptiska 
monopolet på papyrus var ett stort problem för biblioteket i Pergamon, konkurrenten styrde 
både pris och tillgång på denna oumbärliga vara. Men efter ett tag utvecklades här ett annat 
material att skriva på, baserad på skinn, pergament. Detta material hade redan länge använts 
som skrivmaterial i Mellersta Östern, så det var inte något alldeles nytt, men tillverkningen av 
detsamma utvecklades och förbättrades i Pergamon (Casson 2002, s. 52). 
 
Under hellenistisk tid byggdes flera nya stora städer som liksom Alexandria var grekiska i 
hela Mellersta Östern. De flesta av dessa städer hade också bibliotek. Utöver Pergamon fanns 
det bibliotek i Antiokia (i det nuvarande Syrien), på Kos, på Rhodos, och i Athen m fl städer 
på 200-talet f. Kr. (ibid., s. 48ff.). 
 
De första biblioteken i Rom var privata boksamlingar. Precis som i Grekland var detta den 
vanligaste formen för bibliotek och fram till Caesars tid den enda i Rom. Överklassen i Rom 
var intresserad av kultur, teater och litteratur och det var också bara de som kunde läsa och 
skriva. Från 200-talet f. Kr. och framåt finns flera exempel på privatpersoner som ägde stora 
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boksamlingar och som aktivt utökade och skötte om dem (Casson 2002, s. 62). Det var också 
så att en stor del av de samlingar som fanns i privatpalatsen i Rom var krigsbyten från 
grekiska städer (Harris 1995, s. 55). 
 
Först på 100-talet f. Kr. fanns en betydande litterär miljö i Rom, med romerska författare som 
skrev på latin, författare som Catullus, Horatius och Vergilius (Weidemann 1989, s. 101-109). 
Från denna tid och framåt, till det romerska rikets undergång på 400 talet, fanns litteratur på 
grekiska och på latin sida vid sida. Den litterata överklassen behärskade bägge språken, och 
romarna fortsatte att starkt beundra den grekiska litteraturen, filosofin och vetenskaperna. 
 
Caesar hade planerat att bygga ett stort bibliotek i Rom, antagligen efter modell av biblioteket 
i Alexandria. Det skulle bli ännu större och bättre än förebilden. Han blev dock mördad innan 
han hann sätta planerna i verket, år 44 f. Kr. (Harris 1995, s. 56). Planerna fanns kvar, och ca. 
år 37 f. Kr. öppnades det första så kallade offentliga biblioteket i Rom, vid frihetstemplet på 
Aventinen. Det mesta av beståndet bestod av krigsbyten från grekiska boksamlingar (ibid.).  
 
Kejsarna Tiberius, Vespasianus, Domitianus och Trajanus byggde alla bibliotek. Totalt skall 
det ha funnits 28 bibliotek i Rom fram till 400-talet men bara några av dessa är kända (Harris, 
1995, s. 58). Trajanus blev kejsare år 79. Han lät bygga Trajanus Forum vilket var ritat av 
arkitekten Apollodoros från Damaskus. Här fanns ett bibliotek som innehöll kanske så mycket 
som 20 000 bokrullar (Harris 1995, s. 88). 
 
Bibliotek grundlagda av kejsare och rika personer fanns också utanför Rom. Bibliotek fanns i 
Herculaneum och Pompeii, i Karthago (nuvarande Tunisien), Ephesos (nuvarande Libanon), 
Timgad (nuvarande Algeriet) och i Halicarnassus (nuvarande Turkiet). Antagligen har det 
också funnits bibliotek i större städer i provinserna som Marseille, Narbonne, Bilbilis 
(nuvarande Spanien) m fl städer (Casson 2002, s. 110-123). 
 
3.4 En sammanfattning av Egyptens och Alexandrias historia 332 f. Kr. – ca 
300 e. Kr. 
 
År 332 f. Kr. invaderade Alexander den store Egypten. Alexander och hans män stannade i 
Egypten i sex månader. Egyptierna sägs ha varit glada att bli av med perserna och de 
välkomnade Alexander och hans armé. Alexander grundade staden Alexandria och besökte 
oraklet i Siwa. Vidare besökte han huvudstaden Memphis. Sedan fortsatte han sin erövring av 
Mellersta Östern. Tio år senare, år 322, kom Ptolemaios till Egypten som satrap (vicekung). 
Sjutton år senare, efter att alla ättlingar efter Alexander den store var döda lät han sig krönas 
till kung över sitt eget rike, under namnet Ptolemaios I Soter (Bowman 1986, s. 22). 
 
De första åren bodde Ptolemaios i den gamla egyptiska huvudstaden Memphis, nära Kairo. 
Alexandria var redan en stad men för att kunna försvara den från fientliga attacker från norr, 
från Medelhavet, behövde han ha en flotta. Han började genast, verkar det som, att arbeta 
både militärt och med diplomati för att säkra sina intressen. Ptolemaios skaffade sig makt över 
Cypern såväl som kustremsan från Libanon ner till Egyptens östra gräns. Han köpte 
legosoldater och skepp och skaffade också en egen kunglig livvakt bestående av makedonier. 
Dessa fick både lön och löften om land, med egna gårdar, och de kom. Den nya staden 
lockade till sig opportunister från hela medelhavsområdet. Handelsmän såg nya möjligheter 
här, hantverkare behövdes, så även sjöfolk och många andra yrkesgrupper (Parsons 1952, s. 
123). 
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Från år 320 f. Kr. var Alexandria huvudstad i Egypten. Alexander den stores kropp flyttades 
dit från Memphis och fick en ny, storslagen grav. Nya palats och administrativa byggnader 
byggdes och staden utvecklades snabbt (Bowman 1986, s. 204). Mouseion och biblioteket 
grundades ca år 295 f. Kr. och kungen lockade dåtidens mest kända intellektuella till 
Alexandria genom att erbjuda medlemskap i Mouseion, med fritt uppehälle och bostad, samt 
bra betalt. Medvetna satsningar och löften om riklig ersättning lockade människor att flytta till 
den nya staden och på så sätt växte Alexandria snabbt till en betydelsefull stad. Den var både 
en viktig handelsstad och ett kulturellt och intellektuellt centrum redan under de första två 
kungarna. 
 
När Ptolemaios tog makten i Egypten så tog han i stora drag över den administration som 
redan fanns i landet. Perserna hade ett system som i mycket liknade det som fanns i faraonisk 
tid. Men språket var nytt, grekiska, och överklassen som hade all makt, var ny. En struktur för 
administration av landet fanns alltså och den blev bara lätt modifierad för att passa de nya 
grekiska herrarna. Det blev antagligen inte så stor skillnad för egyptierna, eftersom de flesta 
var bönder och de följde naturens och jordbrukets rytm såsom de hade gjort tidigare. Deras 
vardag påverkades när skatteinkrävarna kom för att hämta sin del av skörden och om soldater 
använde sig av sin rätt att kräva bostad på förläggningsorten. Då var det bara för bonden att 
flytta. Förändringen blev större för de egyptier som arbetade inom administrationen eller i 
templen. Språket inom administrationen var grekiska, så utbildning i detta språk blev 
nödvändig. Det finns också tecken som tyder på att de första kungarna förstod detta, genom 
att lärare fick betala mindre skatt än andra. 
 
Boksamlingen i biblioteket verkar ha vuxit snabbt. Verksamheten i Mouseion kom också 
snabbt igång och ett representativt bibliotek var nödvändigt för forskarnas arbete. Det måste 
ha varit ett stort arbete att ta hand om alla nyinkomna texter och att bygga upp samlingarna. 
Redan på Ptolemaios II Philadelphus’ tid fanns det enligt Aristeas 200 000 rullar i biblioteket. 
(Mer om Aristeas s. 37). För att kunna hitta någonting alls i en så stor mängd texter måste 
man ha ordning. Man behöver systematisera, klassificera och katalogisera. Denna typ av 
arbete gjordes också, till en början under ledning av Zenodotus och senare av Callimachus 
(Blum 1991, s. 112). 
 
Egypten var indelat i områden, nomer, som ungefär motsvarar våra svenska län. I varje län 
(nome) fanns det en centralort. I denna residerade kungens representant, Strategoi. Denna 
viktiga ämbetsman var grek. Han hade en lokal administration under sig i vilken både greker 
och egyptier arbetade. Han hade skrivare och skatteinkrävare och han såg till att skattlistor, 
förteckningar över alla invånare i byar och städer, blev gjorda inom sitt område. Han hade då 
också förmodligen arkiv för alla administrativa papper. Han hade också kontakter och 
samarbete med den sista rest av egyptisk överklass, prästerskapet i de stora templen. På det 
lokala planet så fanns det skatteinkrävare och skrivare som arbetade för staten och dessa var 
ofta egyptier. Staten hade alltså full kontroll över människorna i landet (Ricketts 1992, s. 
277). Detta system var effektivt och fungerade bra. Man skulle deklarera sin inkomst och vad 
man ägde, så att skatteinkrävarna efter skörden skulle kunna hämta ”rätt” mängd av vetet eller 
vad det nu var. Skatten betalades oftast i varor. Det var kungen som bestämde hur hårt 
skattetrycket skulle vara. 
 
År 246 f. Kr. dog Ptolemaios II Philadelphus. Han efterträddes av sonen Ptolemaios III 
Euergetes. Denna tredje kung lät bygga ett nytt stort tempel till guden Serapis ära, Serapeum. 
I templet fanns det ett bibliotek som brukar kallas för antingen dotterbiblioteket till det i 
Mouseion, det andra biblioteket, eller det yttre biblioteket. Templet byggdes i den egyptiska 
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stadsdelen Rhakotis. Ptolemaios III Euergetes och hans drottning Berenike, är kända för att de 
lät bygga eller reparera många tempel runt om i landet (Bowman 1986, s. 26). Kungen tog till 
drastiska metoder för att skaffa flera böcker till biblioteket i Alexandria. Kanske fanns det inte 
något nytt att köpa på bokmarknaderna. I alla fall så gick hans soldater igenom varje skepp 
som anlöpte Alexandrias hamn och hittade de några böcker så blev de beslagtagna. 
Kopisterna i biblioteket eller i Mouseion kopierade böckerna och gav så kopiorna tillbaka till 
ägarna, om de var kvar i staden när kopian var klar (Parsons 1952, s. 164). 
 
Ptolemaios III Euergetes dog så år 222 f. Kr. och ny kung blev sonen Ptolemaios IV 
Philopator. Han hjälpte Rom när det var matbrist där, 211 eller 210 f. Kr., genom att skicka 
stora mängder spannmål dit. Diplomatiska förbindelser hade funnits mellan Alexandria och 
Rom länge och makterna respekterade varandra. Han är annars mest känd för händelserna runt 
sin död. Han dog år 205 f. Kr. i oktober eller november, men dödsfallet hölls hemligt i ett år. 
Hans drottning, tronarvingens mor, Arsinoë, som var en mycket omtyckt drottning, blev 
mördad. Den nya kungen var då bara ett barn och landets styrdes av två förmyndare de första 
åren. Det var också dessa förmyndare som stod bakom mordet på drottningen. De ville ta 
makten själva. Men hela historien genomskådades och förmyndarna blev sedan själva brutalt 
dödade (Bowman 1986, s. 26). 
 
Under Ptolemaios V Epiphanes år 197 eller 196 f. Kr. blev det uppror i Thebe. Ett stort 
område runt denna stad i den södra delen av Egypten bröt sig loss och deklarerade ett nytt 
kungadöme, med upprorsledarna Haronophris och Charonnophris som faraoner. Det dröjde 
nästan tio år innan Ptolemaios V Epiphanes lyckades underkuva egyptierna här igen och 
krossa deras försök till självständighet (ibid., s. 31). 
 
200-talet f. Kr. blev en period av intriger och maktkamper inom hovet. År 164 eller 163 f. Kr. 
gick det så långt att kungen tvingades till landsflykt av sin egen bror, som sedan blev kung 
under namnet Ptolemaios VIII Euergetes II Physcon. I Alexandria var han dock inte populär. 
Folket ville ha brodern, den förra kungen, tillbaka. Efter stridigheter kom Ptolemaios VI 
Philometor tillbaka och blev medregent tillsammans med en tredje bror, Ptolemaios VII Neos 
Philopator år 145 f. Kr. Den tredje brodern dog tidigt. Men senare samma år slog Ptolemaios 
VIII Euergetes II Physcon tillbaka och blev kung igen. Under sin landsflykt hade han använt 
sig av sina kontakter i Rom. Han påstod att brodern hade försökt döda honom och sökte stöd 
för att återvända hem som kung. Han hade lovat bort sitt kungarike till Rom, bara han fick 
makten i Alexandria. Romarna tvingade bort brodern, för att i stället få en marionett på 
tronen. Sedan styrde han landet tills han dog, men han var inte populär. År 130 f. Kr. startade 
drottningen Cleopatra II uppror mot kungen men det misslyckades. Han fortsatte som kung 
tills han dog år 116 f. Kr. Det var också denna kung som förvisade vetenskapsmännen i 
Mouseion år 145 f. Kr., då han kom tillbaka till makten. Han så att säga bytte ut hela hovet 
och alla som hade stått kungafamiljen nära fick lämna landet eller bli dödade. Även 
vetenskapsmännen och bibliotekschefen fick lämna landet. Detta visar att forskarna i 
Mouseion och den översta ledningen i biblioteket stod hovet nära (ibid., s. 32). 
 
Det fanns en sorts motståndsrörelse bland egyptierna, åtminstone under vissa perioder. Från 
tiden 130-115 f. Kr., en turbulent tid i hovet i Alexandria, finns en text bevarad som kan 
kallas en motståndsrörelses propagandatext. Den lyder som följer: 
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And then the Guardian Spirit will desert the city which they founded and will go to godbearing 
Memphis and it will be deserted… That will be the end of our evils when Egypt shall see the 
foreigners fall like leaves from the branch. The city by the sea will be a drying-place for the 
fishermen’s catch because the Guardian Spirit has gone to Memphis, so that passers -by will say: “This 
was the all-nurturing city in which all the races of mankind lived 
(Oxyrhyncus papyrus 2332, från Bowman 1986, s. 31). 

 
Huss (1992, s. 163) tror att den motståndsrörelse som man i vissa perioder kan se spår av 
leddes av det Egyptiska prästerskapet. Den text som är citerad här ovan tror han kommer från 
det stora Thoth-templet i staden Hermopolis. Han tror också att egyptierna har känt motstånd 
eller åtminstone haft blandade känslor inför de styrande grekerna ända från början. 
Innebörden i vissa texter, inskriptioner på tempelmurar t. ex. är klart tvetydiga. Grekerna 
förstod inte det egyptiska språket och kunde inte läsa hieroglyfer. Det fanns därför ett visst 
utrymme för att låta frustration komma till uttryck. Prästerna var tvungna att acceptera 
grekernas styre och de samarbetade också med dem (ibid., s. 160). Men grekerna gav också 
eftergifter till det egyptiska prästerskapet. Ute i landet, men inte i Alexandria, visade sig 
kungarna gärna som egyptiska faraoner. De deltog som faraoner i den urgamla fornegyptiska 
gudakulten i templen. Flera av ptoleméerna byggde eller byggde till tempel för de egyptiska 
gudarna. Avbildningar av kungarna gjordes i fornegyptisk stil. Kungarna var samtidigt 
faraoner för egyptierna och grekiska härskare för grekerna.  
 
Från 116 till 80 f. Kr. regerade flera kungar, men källorna är mycket tystlåtna om dem. 
På hösten år 80 f. Kr. blev Ptolemaios XII Neos Dionysios Auletes kung och han regerade till 
år 58 f. Kr. Då blev han tvingad att fly, efter att ha blivit avsatt av folket i Alexandria. De ville 
helt enkelt inte ha honom till kung. Under åren 57-55 f. Kr. var det två kvinnor som styrde 
landet, drottningarna Cleopatra VI Tryphanea och Berenike IV. Men år 55 f. Kr. kom 
Ptolemaios XII Neos Dionysios Auletes tillbaka och tog makten igen. Han sökte hjälp i Rom, 
och bad senaten om militär assistans, mot god betalning. De sade nej. Han sökte då hjälp av 
den romerska guvernören i Syrien, Gabinius. Denne tog sin armé och flotta och såg till att 
Ptolemaios XII Auletes återinstallerades på tronen. Detta blev inte uppskattat av den romerska 
senaten. De hade sagt nej till kungen och dessutom hade inte Gabinius tillstånd att starta krig 
på egen hand (Brazil 2000, s. 47). Krig utbryter och detta krig kom senare att kallas det 
Alexandrinska kriget, som Caesar vinner. 
 
Senare, efter Caesars död, (Caesar dog år 44 f. Kr.) kom Markus Antonius till Egypten och 
han föll för drottning Cleopatras charm precis som Caesar hade gjort. Men i Rom pågick 
ständiga maktkamper och Octavianus var den som segrade. Han besegrade Markus Antonius 
och Cleopatra vid ett stort sjöslag vid Actium. Därefter följde han efter förlorarna till 
Alexandria. Där tog Markus Antonius och Cleopatra sina egna liv hellre än att låta sig bli 
tillfångatagna och förda i skam till Rom. På så sätt blev Egypten en del i det romerska riket, år 
30 f. Kr. Octavianus kröntes några år senare till kejsare, under namnet Augustus (ibid.). 
 
Egypten hade varit ett kungadöme i flera tusen år, men från år 30 f. Kr. blev landet reducerat 
till att vara Roms spannmålsleverantör. Det fanns inget som helst intresse för att utveckla 
landet eller skapa något nytt där. Befolkningen var bönder och det var bönder Rom behövde. 
Det som var intressant för de romerska kejsarna var hur mycket man kunde få ut av de 
egyptiska bönderna. Guvernören och administrationen ökade skattetrycket så mycket de 
vågade. Alla rikedomar som landet producerade transporterades direkt ut ur landet, till Rom 
(Goodman 1997, s. 262). För egyptierna blev det alltså sämre än det hade varit tidigare. 
Romarna behöll den administration som ptoleméerna hade haft, de bytte bara ut de viktigaste 
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personerna. Militären var ständigt närvarande, tre legioner fanns stationerade i landet. De 
hjälpte till med att driva in skatter, skydda kejsarens intressen vid stenbrott och gruvor, vakta 
varumagasin, transporter och spannmålslager och de agerade som poliser i mindre städer ute i 
landet (ibid.). 
 
Den grekiska överklassen var nu inte längre någon överklass, all makt låg i romerska händer. 
Det var ändå i Alexandria som förändringarna blev mest dramatiska. Hela hovet försvann, 
överklassen blev i praktiken degraderad då det nu var romare som styrde staden. Grekerna 
hade inte mycket att säga till om längre. Det grekiska stadsrådet, som med kungen som 
ordförande hade styrt staden, fick inte längre finnas. Den romerska guvernören styrde staden 
och landet med järnhand, från det kungliga palatset, men utan pompa och ståt. Detta var ett 
hårt slag för den grekiska självkänslan (ibid., s. 267). 
 
Den judiska minoriteten i Alexandria hade sitt eget styrande råd och de fick fortsätta att ha 
det. Detta ledde till starka antiromerska stämningar, men också till antisemitism, särskilt från 
den tidigare, grekiska, överklassen. Från romersk tid känner man till ett flertal antisemitiska 
förföljelser och tillfällen av våld riktat speciellt mot judar. Den komplicerade sociala 
situationen i staden ledde till frustrationer i en stad där etnisk tillhörighet var lika med social 
status. Judar användes vid flera tillfällen som syndabockar, när stora grupper av befolkningen 
inte längre kunde styra sina våldsamma frustrationer (Alston 1997, s. 166). 
 
Under romersk tid växte alltså spänningarna mellan de olika befolkningsgrupperna i landet, 
särskilt i de grekiska städerna och mest i Alexandria. Det var som nämnts flera tillfällen av 
judeförföljelser, men också av förföljelse och summariska avrättningar av kristna. 
Kristendomen fick tidigt ett starkt fäste i Alexandria och de kristna hade sina egna skolor, 
bibliotek och en egen gemenskap.  
 
Verksamheten vid Mouseion och biblioteket påverkades negativt när anslagen minskade 
under romersk tid. Staden fortsatte i alla fall att vara en lärdomsstad, speciellt inom medicin 
och filosofi. Men nu blev Athen den viktigaste ”universitetsstaden” i det romerska riket. Rika 
romare och provinsernas överklass skickade sina söner till Athen för att de skulle få en 
klassisk grekisk utbildning, utöver den romerska de redan hade. Grekisk kultur, konst och 
litteratur fortsatte att blomstra under romerskt styre. Lärare på ”universitetsnivå” hade hög 
status och njöt stor prestige (Lieu 2000, s. 128). 
 
Alexandria var indelad i fem delar, med namn efter de första fem bokstäverna i det grekiska 
alfabetet, Alfa, Beta, Gamma, Delta och Epsilon. Exakt hur indelningen såg ut och vilken 
stadsdel som hade vilken bokstav är inte känt. Källorna säger inget om det (Fraser 1972, s. 
35). Fraser delar in invånarna i Alexandria i olika grupper: Greker med medborgarskap i 
staden, de som utgjorde den härskande överklassen, men också greker med medborgarskap i 
andra städer, fattiga greker utan något medborgarskap alls, egyptier, judar, och en stor grupp 
från andra medelhavsländer, som Syrien, Karthago, Libanon och Turkiet. Här fanns också 
tusentals slavar, av olika nationaliteter. Många människor levde i staden för en tid och reste så 
vidare. Här fanns också ett stort antal sjömän och handelsmän.  
 
Invånarna levde segregerat. Judarna utgjorde en mycket stor folkgrupp i staden och de levde 
för sig. I deras stadsdel fanns flera synagogor och de hade sitt eget rättssystem med egna 
lagar. Alston tror att judarna samlades ihop i en del av staden först under judeförföljelserna 
under det första århundradet e. Kr. (1997, s. 170). Egyptierna höll sig på sin kant, deras 
stadsdel kallades Rhakotis efter den lilla by som låg här innan staden byggdes. De hade sina 
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tempel där de bad till sina gudar. Grekerna bebodde de centrala delarna av staden och som 
den dominerande överklass de var under hellenistisk tid, i palatsområdet. I deras stadsdel som 
senare kallades Brucheion, fanns också stora villor med trädgårdar. Grekerna hade i sin 
stadsdel tempel för sina grekiska gudar, samt för Alexander den store och ptoleméerkungarna, 
som blev gudsförklarade och föremål för en egen kult (Parsons 1952, s. 56-57). 
 
Staden växte som tidigare nämnts snabbt och blev på kort tid ett viktigt centrum för handel. 
Egypten hade redan länge varit en stor exportör av spannmål och denna export som 
monopoliserades av ptoleméerna, samt den likaså monopoliserade produktionen och exporten 
av papyrus, utgjorde grunden för en stark ekonomi. Det hellenistiska samhället var ett 
byråkratiskt samhälle och människor, egendomar, skatter, import och export av varor - allt 
skulle redovisas för myndigheterna och skrivas ner för att arkiveras. Papyrus var det 
skrivmaterial som fanns att tillgå, i hela Medelhavsvärlden och det var stora mängder papyrus 
som krävdes. Alexandria var känd under antiken också för andra produkter, bland annat för 
export av mediciner, parfymer, guldsmedsarbeten, glasarbeten och silversmide (Hellström 
1997, s. 9f.). 
 
Delia har studerat invånarantalet i Alexandria och utifrån antika källor och moderna 
beräkningar har hon kommit fram till att det fanns mellan 500 000 och 600 000 människor i 
staden under det första århundradet e. Kr. (1988, s. 288). Det är emellertid svårt att veta hur 
många som kan ha bott i de fattigare kvarteren och hur höga husen där var (ibid., s. 280). En 
stor del av staden bestod av administrativa byggnader, palats och tempel, samt 
idrottsanläggningen gymnasion. Det fanns också två offentliga parker i staden. Palatsen och 
villorna krävde stora ytor med trädgårdar och innergårdar. Detta måste man ta hänsyn till när 
man gör en beräkning. 
 
Kristendomens ökande betydelse under romersk tid medverkade antagligen både direkt och 
indirekt till förstörelsen av Mouseion, dess bibliotek och Serapeum med bibliotek på 300-talet 
(Mer om detta i kapitel 5). Det kristna samhället i Alexandria växte i betydelse under 200-
talet, och dominerade under 300-talet och fram till det att muslimerna tog makten i landet år 
642. De kristna hade sina egna skolor och lärare, liksom den judiska befolkningen hade sina. 
Redan på Philos tid (första halvan av det första århundrade e. Kr.; mer om Philo på s. 35) 
fanns det flera olika skolor och filosofiska läror parallellt i staden och Mouseions ställning 
som lärdomscentrum verkar ha minskat med tiden. I de kristnas ögon var Mouseion själva 
symbolen för hedniska läror, förkastliga och felaktiga. I takt med det kristna Alexandrias 
växande betydelse som religiöst centrum, har de gamla grekiska filosoferna och deras 
kunskap blivit mindre aktuella. Vid slutet av 300-talet förföljdes icke-kristna och Serapeum, 
det sista kvarvarande templet i staden, med sitt bibliotek brändes och jämnades med marken 
på order av patriarken Theophilos år 391 (Delia 1992, s. 1463). Flera romerska kejsare slog 
ner uppror i Alexandria, och delar av staden förstördes vid dessa tillfällen. Särskilt hårt 
drabbades staden under Aurelians härjningar år 272, då förstördes palatsområdet, där 
biblioteket skall ha funnits (ibid.). Några år senare, år 295, kom kejsaren Diocletianus’ 
reaktion på kraftiga missnöjesyttringar från Egypten. Han lät döda ett stort antal människor 
och förstörde delar av staden. Som om det inte räckte med de förstörelser människor kunde 
åstadkomma drabbades Medelhavsvärlden och Egypten av flera jordbävningar och 
översvämningar under 300-talet. Stora delar av palatsområdet och hamnområdet sjönk i havet 
efter en jordbävning år 365 e. Kr. (Hellström 1997, s. 31). 
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4. Redovisning av källmaterialet 
 
Jag har i kapitel två förklarat något om antikens historiesyn och beskrivit likheter och 
skillnader mellan antikens människor och oss moderna människor vad gäller både historiesyn 
och inställning till forskning. I kapitel tre har jag också berättat lite om andra bibliotek från 
antiken och jag har i samma kapitel gett en kulturhistorisk bakgrund till den tidsperiod som 
täcks av denna uppsats. Här i kapitel fyra kommer jag att redovisa de källor från antiken som 
jag sedan i kapitel fem kommer att analysera och diskutera. Källorna består av resultat från 
arkeologiska undersökningar och av texter från antiken. 
 
4.1 Allmänt om källorna 
 
Vilka källor finns om biblioteket i Alexandria? Det är inte så många och de som finns är av 
olika typer. Fynd från arkeologiska utgrävningar är en typ, texter en annan. Dessutom finns 
det flera olika typer texter. Under 1990-talet var flera arkeologiska projekt igång i Alexandria 
och dessa kommer jag att beskriva närmare här nedan. Många av antikens historiker har 
skrivit om Alexandria, men bara några har nämnt biblioteket. Mouseion finns omnämnt fler 
gånger än biblioteket. Det finns också fragment av texter på papyrus, som t. ex. Oxyrhynchus-
papyrerna. (Mer om dessa på s.40). De mest utförliga källorna, de till synes bästa 
beskrivelserna, är skrivna långt efter bibliotekets storhetstid, på 300- och 200-talen f. Kr. Man 
kan också se referenser till böcker som inte längre finns, t. ex. så skrev Callimachus en bok, 
på Ptolemaios II Philadelphus’ tid, som hette Om Mouseion. Aristonicus skrev en bok med 
nästan samma titel, Om Mouseion i Alexandria en eller två generationer senare (Parsons 1952, 
s. 208). Bägge dessa böcker har försvunnit och man vet inget om dem. Verket med den 
intressanta titeln En samling av underverk av Demetrius av Phalerum finns bara 
fragmentariskt bevarat (Fraser 1972, s. 524). Demetrius, som hade en central roll i bibliotekets 
tidiga historia, skall ha skrivit totalt 45 verk enligt Diogenes Laertius, bland annat ett om 
Ptolemaios I Soter och ett annat om sina tio år som ledare för Athen (mer om Diogenes 
Laertius på s. 38). Från romersk tid finns ett antal biografier över stora män, bland annat så 
har nästan alla romerska historieförfattare skrivit mycket om Caesar. Många har också skrivit 
om Alexander den store. Särskilt den dramatiska historien om Cleopatras liv har inspirerat 
författare ända sedan antiken. Det handlar om hennes förhållande med Caesar, det 
Alexandrinska kriget, om Markus Antonius och hans förhållande med Cleopatra och 
dramatiken runt deras död.  
 
Det är unikt för Alexandria att man vet mer om staden utifrån texter jämfört med arkeologiska 
fynd. Det vanliga är att det förhåller sig tvärtom. De stora berömda byggnader som har prisats 
och diskuterats i århundraden finns inte någonstans att se (Empereur 1998, s. 13). Alexander 
den stores grav var ett turistmål redan under antiken, Mouseion och biblioteket, ptoleméernas 
mausoleer där också Cleopatra, kanske den mest kända av dem, en gång begravdes, tempel, 
teatrar och palats - allt är borta. Om inte texterna bevarats kunde man tro att dessa byggnader 
aldrig hade funnits.  
 
4.2 Arkeologiska källor 
 
Antikens Alexandria var beläget på en smal landremsa mellan Medelhavet i norr och en stor 
sjö, Mareotissjön, i söder. Från Mareotissjön ledde kanaler till Nilen. Placeringen var därför 
mycket väl lämpad för en handelsstad. Varor fraktades från hela Medelhavsområdet till 
Alexandrias hamnar (det fanns tre stycken under antiken), lasten packades om och flyttades 
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till den inre hamnen vid stranden av Mareotissjön och där lastades varorna i lastskepp som 
sedan seglade ut på Nilen. Många varor fraktades också från motsatt håll, ända från det inre 
av Afrika. En av de viktigaste varuslagen att fraktas från Egypten, på Nilen, till Mareotissjön 
och ut på Medelhavet var spannmål. Utanför Alexandrias hamnar mot Medelhavet fanns två 
öar, en stor och en mindre. Den stora ön var Pharos, där den berömda fyren byggdes i 
ptoleméisk tid. En kombinerad bro och akvedukt (Heptastadion) byggdes från staden och ut 
till ön och där fanns också en by. Den mindre ön kallades Antirhodos. Längs med strandlinjen 
fanns alltså tre hamnar, och innanför dessa hamnar i den östra delen av staden låg 
palatsområdet, där Mouseion och biblioteket skall ha varit belägna (Hellström 1997, s. 12ff.) 
 
Alexandria är en speciell stad på många sätt och har alltid varit det. Under antiken var den en 
grekisk stad i Egypten och uppfattades av både invånare och besökare som något utanför 
Egypten. Man talade om Alexandria vid Egypten, inte Alexandria i Egypten. I arkeologins 
barndom, på 1800-talet, reste de flesta arkeologer förbi Alexandria. De som var intresserade 
av klassiska grekiska eller romerska ruiner och utgrävningar reste inte alls till Egypten. De 
som kom till Egypten för att gräva var mer intresserade av de många fornegyptiska 
lämningarna än av de ptoleméiska eller romerska som kunde finnas i Alexandria och i andra 
grekiska städer i landet. Empereur (1998, s. 14) berättar om den kända äventyraren och 
arkeologen Heinrich Schliemann som kom till Alexandria efter att ha grävt ut den sedan länge 
försvunna staden Troja och trodde att det skulle bli en lätt match att hitta Alexander den stores 
grav. Han fann ingenting. I sin besvikelse avrådde han andra från att gräva i staden för där 
fanns inget att finna. Samtidigt, mot slutet av 1800-talet, växte staden närmast explosionsartat, 
vilket ledde till nybyggnation i stor skala i centrala staden, där eventuella rester av den antika 
staden måste finnas begravda. Man byggde alltså nya hus och kvarter över den antika staden 
utan att göra en enda arkeologisk undersökning först. Idag är Alexandria en miljonstad, med 
en yta som vida överstiger den antika staden. Några öppna ytor, tillgängliga för utgrävningar, 
finns inte.  
 
4.2.1 Problem och förutsättningar 
 
Det finns alltså idag nästan inga fornlämningar från hellenistisk tid att se i Alexandria. Det 
finns föremål, statyer och annat på det grekisk-romerska muséet i staden, men inget 
Parthenon, inget Colosseum eller Knossos. 
 
Det är två stora problem som arkeologer måste hantera i Alexandria. Det ena är att Alexandria 
som nämnts är en miljonstad idag med hus och byggnader överallt. Det andra är att redan 
under antiken så tog man byggnadsmaterial från ett äldre hus när man skulle bygga nytt. 
Gamla tempel, frånflyttade palats mm användes både av ptoleméer, romare och araber som 
byggnadsmaterial till kyrkor, moskéer, en ny stadsmur etc. Om man hittar ett större antal 
block på ett och samma ställe, så är det alltid fråga om återanvänt material. Det är stenblock 
från olika tider och från olika byggnader. Det var vanligt med återanvändning. Det var ju 
mycket billigare och enklare att ta färdiga stenblock från någon äldre byggnad än att låta 
hugga ut nya. Nackdelen är att det inte är möjligt att nu rekonstruera den antika stadens 
utseende utifrån arkeologiska fynd. Vissa byggnadselement, som pelare, granitblock eller 
annat kan också ha återanvänds flera gånger. Det innebär att de fynd som arkeologer gör är 
mycket svåra att tolka.  
 
Goddio (1998, s. 1) berättar att den antika kustlinjen gick längre ut än den nu gör. 
Landområden som var del av staden under antiken ligger i dag under vattenytan i det området 
som nu kallas Östra hamnen. Både antikens hamnområde och delar av palatsområdet, där 
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biblioteket skall ha varit beläget, finns nu alltså under vattenytan i Alexandrias hamn. Flera 
naturkatastrofer har drabbat detta område sedan antiken, både jordbävningar och flodvågor är 
kända från flera källor. Dessa skall ha förstört de delar av staden som låg närmast vattnet och 
även ha orsakat att stora landområden sjönk och försvann i havet. En flodvåg som följde en 
jordbävning översvämmade hela den södra Medelhavskusten 21 juli år 365 e. Kr. Antikens 
hamnområde och åtminstone delar av palatsområdet ligger följaktligen nu fem-tio meter under 
vattnet i Östra hamnen. Det gör det inte lättare för den som vill hitta och rekonstruera den 
hellenistiska staden. Det är därför som det fortfarande idag är så att texter, som Strabos 
beskrivning av staden, (se s. 41), används som den viktigaste och bästa källan för den antika 
staden och det är fortfarande denna text som ligger till grund för de kartor som försöker ge en 
bild av hur det kan ha sett ut en gång.  
 
De arkeologiska fynden, som på de flesta andra orter utgör den främsta och klart bästa källan, 
är här helt enkelt för få och för svåra att tolka. Men grävningar har gjorts och görs, om än i 
liten skala. När en byggnad skall rivas och något nytt skall byggas, får arkeologerna en chans 
att undersöka marken. Med tiden kommer man därför att kunna få en bättre bild och förståelse 
för hur antikens stad såg ut, men det kommer att ta tid. Man kan säga att man får nya 
pusselbitar att lägga till dem man redan har. 
 
4.2.2 Utgrävningar och fynd 
 
Under andra hälften av 1990-talet pågick flera undersökningar i staden och i hamnen. 
Undervattensutgrävningarna i form av ett projekt leddes av IEASM (European Institute of 
Underwater Archaeology) och Franck Goddio. Övriga undersökningar i staden har gjorts och 
görs fortfarande, av Centre d’Études Alexandrines (CEA) under ledning av Jean Yves 
Empereur, sedan 1990. Det är de som i samarbete med egyptiska myndigheter står för 
praktiskt taget alla arkeologiska undersökningar i staden. På deras hemsida på Internet kan 
man läsa sammandrag av de senaste årens grävningar och fynd. (www.cealex.org). 
 
De första områden som undersöktes var nekropolerna, begravningsplatserna. Dessa låg 
utanför staden, både under antiken och då grävningarna började, så det var relativt enkelt att 
koncentrera grävningarna dit. En stor nekropol har kartlagts av arkeologerna och nu (2004) 
pågår en utställning med bilder av fem års arbete på platsen. Snart måste området lämnas över 
till entreprenörer och byggherrar (Empereur 2004). 
 
Antikens Alexandria var byggt med gator som korsade varandra i rät vinkel, som ett rutnät. 
Huvudgatan skall ha varit 30 m bred. Delar av den finns kvar, som den nuvarande Rue 
Rosette/El Hurriya Avenue. Med Strabos och Diodorus texter som grund (se s. 41) har 
forskare rekonstruerat det antika rutnätet av gator och kvarter i staden. Det ser ut som att de 
pusselbitar som arkeologerna har fått fram bekräftar denna rekonstruktion. Huvudgatan gick 
rakt genom staden från öster till väster och korsades av en eller två nästan lika breda gator 
som gick från norr till söder. En skall ha gått från Heptastadion förbi Agora som skall ha legat 
nära hamnen och slutat i den södra, inre hamnen vid Mareotissjön. Heptastadion var som 
nämnts en kombinerad bro och akvedukt som förband staden med Pharos. Den andra 
korsande breda gatan skall ha gått från palatsområdet öster i staden och ner mot Mareotissjön. 
Dessa huvudgator bildade stommen i rutmönstret med smalare gator som följde mönstret och 
regelbundna kvarter däremellan (Empereur 1998, s. 57). 
 
På 1960-talet hittade polska arkeologer en teater, ett romerskt bad, samt ett helt 
bostadsområde. Där har det funnits enkla bostadshus för vanliga människor. Dessa ruiner 
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ligger i Kom el-Dik, nära huvudkorsningen, korsningen mellan huvudgatan och den gata som 
gick från Heptastadion och söderut (Ibid., s. 28). 
 
Redan 1847 gjordes två märkliga fynd, som några har tolkat som rester av biblioteket. Nära 
huvudkorsningen i staden hittades en behållare i sten med en inskription: ”Dioskourides, 3 
volymer”. Delia, som berättar om detta fynd, tolkar denna behållare som en hållare för 
papyrusrullar. Den skall ha innehållit tre böcker skrivna av en Dioskourides. Hon daterar 
behållaren till mellan 220 och 140 f. Kr. När den upptäcktes stod den på samma ställe där den 
alltid hade stått. Behållaren har alltså inte flyttats. Delia tror att några av de äldsta och 
sköraste papyrerna var placerade i sådana stenbehållare och att detta fynd betyder att 
biblioteket fanns här (Delia 1992, s. 1454). I närheten hittades år 1890 en bas till en staty, 
också den med inskription. Enligt denna text så visade statyn som en gång har stått på basen 
filosoferna när de äter tillsammans. Denna staty restes av Flavius Hierax till retorikern Aelius 
Demetrios. Enligt en text från 400-talet e. Kr. så har det stått liknande statyer i Mouseion 
(ibid., s. 1455). Delia vill också placera Alexander den stores grav nära samma korsning. 
Andra forskare har valt att inte tolka in så mycket i dessa fynd. En bokhållare kan lika gärna 
ha funnits i en privatbostad och statyn kan också ha tillhört en intellektuell privatperson. 
 
Vid utgrävningar vid Östra hamnen, i det som var palatsområdet, upptäckte arkeologerna 
1994 grunderna till en stor villa från 300-talet f. Kr. Bostadsytan var mycket stor, här var 
många rum och en mycket fin golvmosaik i det som en gång var matsalen. I samma område 
grävdes grunden till en villa från andra århundradet e. Kr. fram, med en bostadsyta på mer än 
200 kvadratmeter. Empereur tolkar dessa fynd som bevis för att det i denna stadsdel mest 
fanns palats och stora villor, precis som texterna berättar (1998, s. 61). I samma område, lite 
längre västerut mot Heptastadion, hittades en teater från romersk tid. Vid utgrävningarna 
upptäcktes få eller inga fynd från tiden efter 200-250 e. Kr. i det som en gång var 
palatsområdet. Efter denna tid har inga nya hus byggts över de gamla. Det ser ut som att 
området blev övergivet av någon anledning (ibid., s. 32).  
 
1993 började man gräva för fundamenten till det nya Biblioteca Alexandrina vid Östra 
hamnen. Då hittades två vackra golvmosaiker från ptolemeisk tid (ibid., s. 29). 
 
Utgrävningar har också gjort på Pharos, eller Fort Qait Bey som det kallas nu. Här har 
arkeologerna länge känt till att det fanns en stor mängd stenblock i vattnet nedanför platsen 
där Pharos en gång stod. 1994 gjordes nya dykningar, där Empereur var med. Bara några få 
meter under vattenytan låg flera tusen stenblock, flera statyer och delar av statyer, samt hela 
och sönderslagna kolonner. Allt var utspritt över havsbottnen över ett område som var två 
hektar stort (ibid., s. 65). Detta var resterna av den berömda fyren, som hade förstörts av en 
jordbävning. Mellan åren 320 och 1303 e. Kr. var det 22 jordbävningar i Medelhavsområdet, 
jordbävningar som finns omnämnda i skriftliga källor. Flera av dessa jordbävningar har skadat 
fyren men den förstördes inte helt förrän jordbävningen år 1303 (ibid., s. 87). Flera statyer i 
kolossalformat av ptoleméiska kungar hittades också. Dessa statyer måste en gång ha stått vid 
fyren som landmärken för skeppen.  
 
Serapeum var ett av antikens vackraste och mest beundrade tempel. I alla fall så beskrivs det 
så i litterära källor (se s. 44). Templet låg i den egyptiska stadsdelen Rhakotis och grundades 
av Ptolemaios III Euergetes enligt den inskription som hittades i templets grund, vilken är allt 
som finns kvar. Här fanns en gång det så kallade dotterbiblioteket, men inga spår efter detta 
gick att hitta. De kristna som förstörde templet år 391 gjorde ett grundligt jobb och sedan 
byggde de ett kloster ovanpå templets grund (Empereur 1998, s. 96).  
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Vid hamnen låg ett annat av stadens monument som var välkänt i antiken men som nu har 
försvunnit. Endast delar av grunden finns kvar av templet Caesarion. Cleopatra började bygga 
detta, som en kultplats till Markus Antonius ära. Efter hennes död beslöt sig Oktavianus, mer 
känd som kejsar Augustus, att bygga om den lilla helgedomen till ett stort tempel till sin egen 
ära (ibid., s. 112). Här fanns sedan en kult för den allsmäktige kejsaren under ca 300 år, fram 
till förstörelsen till följd av en av de jordbävningar som drabbat området. Framför ingången 
till templet stod två obelisker, som Oktavianus/Augustus lät flytta hit från den fornegyptiska 
staden Heliopolis där farao Thutmosis III mer än 1300 år tidigare hade låtit placera dem vid 
det stora soltemplet. Dessa obelisker markerade platsen för Caesarion ända tills slutet av 
1800-talet, då de hämtades av amerikaner och engelsmän. Den ena står idag i New York och 
den andra i London (ibid., s. 113). 
 
Goddio beskriver i boken Alexandria, the submerged royal quarters hur han och hans 
kollegor 1996 och 1997 genomförde undervattensarkeologiska undersökningar i Östra 
hamnen i Alexandria, för att leta efter rester av bland annat det kungliga palatset. 
Utgångspunkt för undersökningarna var Strabos beskrivningar av hamnarna och palatsen. 
Goddio ledde ett team från European Institute of Underwater Archaeology som stod för 
utgrävningarna och undersökningarna av havsbottnen i östra hamnen, i samarbete med 
representanter från Organisation of Egyptian Antiquities. Arbetet började redan 1992 med en 
magnetometrisk undersökning av havsbottnen som bekräftade antaganden om att delar av 
antikens hamnområde och palatsområde hade sjunkit fem - tio meter ner i den nuvarande 
hamnen (1998, s. 246). 
 
Både antikens texter och de arkeologiska undersökningarna visar på flera ställen i Alexandria 
där kungliga palats har stått. Det ena stället är Cape Lochias längst öster i Östra hamnen, på 
en naturlig halvö. En mindre hamn har skapats innanför Cape Lochias. Nu ligger Cape 
Silsileh över detta område. I den sydvästra delen av Cape Lochias hittades en stor mängd 
stenblock, delar av kolonner, stenlagda områden ner mot hamnen m m som tyder på att ett 
palats har funnits här. Enligt Strabos beskrivning skulle detta vara det kungliga palatset med 
den kungliga hamnen (Goddio 1998, s. 16). 
 
På två ställen kunde stenläggningen som täckte marken dateras, med hjälp av leran som hade 
använts som fogmassa, till det tredje århundradet f. Kr., alltså till de första kungarna i staden. 
Det ena stället var Cape Lochias och det andra var ön Antirhodos. Goddio tror att kungarnas 
mausoleer kan ha funnits på Cape Lochias, nära ett Isistempel, som han hittade rester av 
(Ibid., s. 246). Plutarchus berättar att mausoleerna, där bland andra Cleopatra begravdes, låg 
nära Isistemplet (mer om Plutarchus på s. 38). Goddios slutsatser är tentativa, eftersom allt 
material ännu inte har bearbetats och bara några få indicier fanns som stöd för teorin. Det 
verkar i alla fall som att de äldsta palatsen fanns på strategiska ställen, både för försvar och 
för kontroll av skepp och handel. Cape Lochias är en mycket strategisk plats ur 
försvarssynpunkt och ett palats på ön Antirhodos skulle mycket effektivt kunna kontrollera 
trafiken till och från hamnarna i staden.  
 
I hamnbassängen, inte så långt från land, låg ön Antirhodos. Här skall Cleopatras pala ts ha 
stått. Denna ö hittades på ca sex – sju meters djup. Landmassorna i Östra hamnen ligger nu 
cirka åtta meter under den nivå de låg på under den hellenistiska perioden (ibid., s. 12). På 
denna ö hittades många spår av byggnadsmaterial, av stenblock i granit, kalksten och marmor. 
Stenbelagda gator, rester av statyer och mycket mera hittades. Detta var den enda ön inom den 
stora hamnen och detta stämmer precis med Strabos beskrivning. Goddio beskriver fynden så 
här: 



 34 

 
…to the south-west remains of buildings covers it over a band about twenty metres wide at its 
maximum. It was here that the sphinxes no. 1185 and no. 1198 and statue no. 1199 were found on the 
edge of a mass of fallen rock. It thus seems very likely that the royal palace cited by Strabo was built 
in this cramped place. The main branch (av ön, min anm.) lends itself particularly well to an important 
building. The vast central esplanade, with its foundations dating to the 3rd-2nd centuries before our era, 
could easily accommodate a palace. The density of architectural remains in this place is certainly also 
revealing (Ibid., s. 40). 

 
Det palats som Strabo beskriver är Cleopatras palats, som alltså skall ha legat här. De 
byggnadsrester som Goddio och hans team hittade var dock från romersk tid och måste ha 
varit från den romerska guvernörens palats. Det har antagligen byggts ovanpå det tidigare 
palatset. Det var praxis att göra så.  
 
På ön hittades också ruiner som verkar komma från det Poseidontempel som enligt texter rån 
antiken skulle finnas där. Strabo såg ett tempel på ön, men de rester som hittades under 
vattenytan verkar vara romerska, inte ptoleméiska. Templet måste ha byggts om eller byggts 
upp igen under romersk tid efter att ha blivit förstört (ibid., s. 248). 
 
Goddio beskriver vidare fynd runt den tredje hamnen, innanför Antirhodos. I detta område 
hittades en stor mängd byggnadsdelar, pelare och statyer. Goddio skriver så här:  
 

If one considers all the architectural remains lying around this harbour, one cannot but be struck by 
their numb er and position. In effect, one notes that this harbour was completely surrounded by 
monuments and colonnades. The sight of this harbour with its strictly geometrical layout, lined with 
important temples and palaces must have been striking (1998, s. 52). 

 
Det skall också ha funnits flera palats längs med den antika kustlinjen, från Caesareon till 
Cape Lochias. Det var vanligt att varje ny kung byggde ett nytt palats åt sig, eller åtminstone 
byggde om det befintliga kungapalatset. Det var en sorts markering av att den tidigare kungen 
var död och borta och att det nu var en ny man på tronen.  
 
Arkeologerna hittade en hel del statyer, kolonner och sfinxer från faraonisk tid som 
ptoleméerna måste ha flyttat till Alexandria för att pryda sina palats med. Återanvändning av 
äldre material var mycket enklare och billigare än att tillverka nya.  
 
Den västra delen av Östra hamnen undersöktes av Goddio och hans team 1999. Där hittade de 
rester av skeppsvarv och varumagasin som låg precis där Strabos text sa att de skulle ligga. 
Alltså väster om Caesarion, eller mellan Emporium (marknaden vid hamnen) och 
Heptastadion, bron ut till Pharos. Dessa skeppsvarv fortsätter sedan på andra sidan om 
Heptastadion (Goddio 2004). 
 
Resultaten av undersökningarna var både nedslående och intressanta. Man kunde definitivt 
säga att de kungliga palatsen var funna, det vill säga att man hade hittat grunden som de hade 
stått på samt några byggnadselement. Kartan över den antika staden har till viss del fått ritas 
om, men det mesta visade sig stämma med Strabos beskrivning då man har hittat och beskrivit 
de antika hamnanläggningarna. Ön Antirhodos finns oftast inte med på äldre kartor och 
rekonstruktioner, eftersom den ju inte längre är synlig. Mängden stenblock, kolonner och 
andra byggnadsfragment var förvånansvärt liten och på Cape Lochias hittades verktyg som 
har använts vid stenarbeten. Det ser ut som att de gamla palatsen har demonterats, alltså 
förstörts av människor, innan jordbävningen och flodvågen förstörde området för gott och 
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sänkte det i havet. Bara på några få ställen kunde arkeologerna se en del av en vägg som 
fortfarande stod på sin ursprungliga plats (ibid., s. 247).  
 
4.3 Litterära källor 
 
Jag kommer här att kort berätta om några av antikens författare som har levt i Alexandria eller 
som har någon anknytning till staden. Jag kommer också kort att berätta lite om några av de 
verk som skrevs av forskarna i Mouseion. Därefter kommer jag att berätta lite om de 
författare som har skrivit om biblioteket och om vad deras texter handlar om. 
 
4.3.1 Allmänt om de litterära källorna 
 
När man skall undersöka antikens texter så är det viktigt att ha klart för sig att de verk som 
finns kvar idag bara utgör en bråkdel av vad som en gång fanns. Detta gör det inte enklare att 
bedöma värdet av de källor som nu finns. Man kan inte veta vad som har stått i de böcker som 
är försvunna, det är inte alls säkert att det är de bästa som har bevarats. Man kan bara hoppas 
att de texter man har tillgång till ger en någorlunda riktig bild av hur det en gång har varit.  
 
Mycket av det som en gång skrevs och debatterades av de intellektuella i Alexandria har som 
tidigare nämnts förstörts och det kan vara frustrerande att bara ha små fragment av texter som 
man anar skulle kunna berätta mycket, men det är så det är. Det finns många referenser och 
kommentarer i senare författares texter som ger antydningar och glimtar av den rikedom av 
poetisk, dramatisk, filosofisk, medicinsk, geografisk och historisk verksamhet som en gång 
har bedrivits vid Mouseion. Det enda man kan göra är att samla ihop de fragment och texter 
som finns och se vad man kan få ut av dessa. 
 
En av de äldsta historieförfattarna var Hecateus från Abdera. Han levde i Alexandria 
samtidigt med Ptolemaios I Soter, alltså på 300-talet f. Kr. och han skrev Egyptens historia. 
Hans verk finns inte kvar idag, men andra författare har använt hans texter och citerat honom, 
bland andra Diodorus Siculus. (Se s. 36) En annan historieskrivare var Manetho, en egyptier 
och överstepräst, som antagligen var rådgivare för Ptolemaios I Soter. Någon gång under 
perioden 280-250 f. Kr. skrev han, på grekiska, om Egyptens historia, alltså om den 
faraoniska tiden. Inte heller denna bok finns kvar idag, med undantag för några fragment och 
korta citat som finns återgivna i andras böcker (Parsons 1952, s. 184). 
 
Theocritus kom från Syracusa på Cicilien till Alexandria i år 274 f. Kr. Han var poet och är 
mest känd för sina många herdedikter. Han var samtida med, och väl bekant med bl a 
Callimachus. Hans texter kallas idyller och det finns 30 stycken bevarade. Antikens senare 
poeter har refererat till och kommenterat Theocritus’ idyller, vilket innebär att hans texter var 
väl kända. Idyll nr 15 är utformad som ett skådespel med två kvinnor som pratar mycket och 
livligt med varandra medan de går till en tillställning i palatsområdet. På vägen kommenterar 
de bland annat trafiken, det är trångt på gatorna och de får akta sig för hästar och ekipage. 
Texten är underhållande och berättar också om hur det kunde vara att gå på gatorna i 
storstaden Alexandria, i ett myllrande folkliv. Denna text skrevs på 270-talet f. Kr. 
(Blomqvist, K. 1997, s. 55).  
 
Både Euclides och Archimedes vistades i Alexandria, för att nämna några av de mer kända 
grekiska vetenskapsmännen. Eratosthenes var en central gestalt i det akademiska livet i 
Alexandria, geograf, textkritiker och bibliotekschef i perioden 230-200 f. Kr. Han beräknade 
jordens omkrets och skrev en bok om länders och städers historia, om hur världen faktiskt såg 
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ut, med betoning på det geografiska. Verket bestod av tre böcker och titeln skall ha varit 
Geographica (Blomqvist, J. 1997, s. 34-36). Eratosthenes skall ha använt sig av de texter som 
Alexander den stores följeslagare skrev om naturen och människorna i de nyligen erövrade 
länderna, områden som tidigare hade varit okända för grekerna. Endast fragment finns kvar 
idag, men verket fanns på Strabos tid och kan ha inspirerat honom. Detta verk har varit 
välkänt och flitigt använt i antiken och många refererar till det (Fraser 1972, s. 526).  
 
En annan intellektuell, på 200-talet f. Kr., som också var bibliotekschef var Apollonius som 
bland mycket annat skrev ett episkt verk kallad Argonautica. Delar av denna text finns 
bevarad (Ibid., s. 640).  
 
Philo levde ca 20 f. Kr.-50 e. Kr. Han var född och uppvuxen i Alexandria och levde där hela 
sitt liv, men han reste också mycket. Han var av judisk släkt. Han var välutbildad, behärskade 
både grekiska och latin. Han skrev sina många verk på latin. Han var filosof, och undervisade 
och skrev ett antal filosofiska verk. Han skrev bland annat en skrift som kallas In Flaccum. 
Den är riktat mot den romerska kejsaren Gaius och där tar han upp de hemska grymheter och 
övergrepp som judarna i Alexandria råkade ut för i år 38 e. Kr. Han nämner inte direkt vare 
sig Mouseion eller biblioteket, men han borde ha känt till dessa institutioner och har 
antagligen använt sig av dem själv (Sly 1996, s 4). Också den judiska historikern Flavius 
Josephus som levde under åren 37-95 e. Kr. beskrev judarnas situation i Alexandria. 
 
Textkritik var en viktig verksamhet vid Mouseion. I biblioteket fanns många olika versioner 
av till exempel Homeros verk som var centrala för den grekiska och den hellenistiska 
kulturen. Både Illiaden och Odyséen hade kommit till som muntliga berättelser och blev så 
småningom nedskrivna. Men det fanns inte en originalkopia, en standardtext. Varje by och 
landsända, eller ö, hade sina egna versioner. I Alexandria startades därför arbetet med att 
skapa en standardkopia. Alla de olika versionerna jämfördes, ord och meningar diskuterades, 
och slutligen kom man fram till en standardtext. Senare gjorde man samma sak med andra 
kända och populära verk som också fanns i många olika versioner (Fraser 1972, s. 451). 
 
En av de mest kända anställda vid biblioteket under 200-talet f. Kr. var Callimachus.  
Han levde ca 305-240 f. Kr. Han blev känd och erkänd både som poet och som filolog och var 
medlem i Mouseion (Blum 1991, s. 126). Han hade ett mycket stort anseende under antiken, 
men mest känd blev han för sin bibliotekskatalog som kallas Pinakes. Det var ett verk om 120 
böcker, en biobliografi, som beskrev varje verk med biografiska uppgifter om författarna. 
Alltihop var alfabetiskt ordnat. För varje bok angavs författare, titel, ämne och längd (hur 
många rader boken bestod av). I vissa fall angavs också titeln till andra verk av samma 
författare. Den byggde på en katalog över beståndet i biblioteket i Alexandria (ibid., s. 2). 
Men idag finns bara några referenser till hans katalog bevarade i andras texter. Katalogen är 
sedan länge försvunnen. Callimachus arbetade i biblioteket och forskade i Mouseion, men det 
är ovisst om han var chef över biblioteket eller inte. Hans katalog blev sedan förebild för 
andra kataloger och den har klara likheter också med moderna bibliotekskataloger. Eftersom 
praktiskt taget inget av allt som Callimachus skrev finns kvar idag kan hans arbeten inte 
användas som källor. Det man har är andras kommentarer och syftningar till hans arbeten.  



 37 

4.3.2 Författare som har skrivit om biblioteket och staden 
 
De författare som beskrivs här och deras texter är de källor som har använts i nästan alla 
moderna böcker om Alexandria och biblioteket där. Med moderna böcker menas här de som 
har presenterats i kapitel 1.4 Tidigare forskning och annan liknande litteratur. 
 
Biblioteket och Mouseion var välkända institutioner och ett antal texter finns bevarade som 
nämner den ena eller den andra av dem. Mouseion nämns oftare än biblioteket men det är 
ingen tvekan om att dessa två hörde ihop. Biblioteket vid Serapeum nämns bara ett par 
gånger. De texter som har bevarats till vår tid är av mycket varierande slag och kommer från 
olika tider. De äldsta har skrivits på 200-talet f. Kr. och den yngsta skrevs under medeltiden, 
på 1100-talet. Denna var dock en avskrift från en långt äldre text. Texterna handlar om 
verksamheten vid biblioteket, förvärvspolitik och beståndsutveckling, om några av de män 
som var ansvariga för biblioteket under de första 200 åren, om bibliotekets öde under det 
Alexandrinska kriget och om förstörelserna under 200- och 300-talen e. Kr. Några av 
författarna har varit i staden och själva använt sig av bibliotekets resurser, andra har det inte. 
 
En av de två författare som har beskrivit Alexandria är Diodorus Siculus, som levde lite 
tidigare än den andra, Strabo. Diodorus’ text citeras ofta i modern litteratur om ämnet och han 
är den enda som säger något om antalet invånare i staden. Enligt honom så fanns det ”mer än 
300 000” invånare då han var i staden, år 59 f. Kr. Han har då antagligen räknat endast fria 
män, så man får lägga till kvinnor, barn, fattiga och slavar. Delia, som har räknat på 
invånarantalet, bygger på hans uppgifter (se ovan, s. 27). Beskrivningen av staden ingår i 
kapitlet om Alexander den store, som grundade den, och han nämner inte biblioteket. 
Diodorus nämner i alla fall kort att staden på hans tid var full av vackra byggnader, stora 
palats och rikedomar. För sitt stora verk Library of history använde han sig i första hand av 
andras texter, det var mer en sammanställning av den litteratur som fanns. Hans källor är till 
stor del okända, och finns inte kvar idag. Han besökte i alle fall Alexandria och stannade i ett 
års tid, år 59 f. Kr. (Diodorus of Cicily 1933, vol. 1, introduction). Det är sannolikt att han då 
använde sig av de resurser som fanns i biblioteket där. I den första boken som handlar om 
Egyptens historia refererar han ett långt avsnitt direkt ur Hecateus av Abderas verk, som 
nämnt ovan, s. 34.  
 
En annan författare och text som nästan alltid finns med i böcker om Alexandria och 
biblioteket är Strabo och hans verk Geographica. Strabo var grek och bodde i Alexandria i 
fem års tid, ca 24-20 f. Kr. Strabo reste mycket och han använde sig av både egna 
observationer och inläst kunskap när han skrev. Han skrev också ett historiskt verk, men detta 
har inte bevarats och titeln är det enda som nu finns kvar av det. I den delen av Geographica 
som beskriver Egypten beskriver han Alexandria (The Geography of Strabo 1917, vol.1, 
introduction). Han beskriver stadens gatunät, parker, hamnområdet och kända byggnader och 
hur man hittar i staden. Goddio har visat (se s. 33) att Strabos beskrivningar av stadens 
hamnområde stämmer överens med fynden från arkeologiska undersökningar. Han beskriver 
Mouseion, men nämner inte biblioteket. Han skrev inte exakt var Mouseion fanns i staden 
heller, bara att det låg i palatsområdet. Strabo var författare och forskare, så det är sannolikt 
att han har besökt biblioteket med tanke på sina studier.  
 
Två författare kom från Egypten och levde åtminstone en del av livet i Alexandria. En är 
Aristeas och den andra är Athenaeus. 
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Aristeas’ text är en av de som berättar mest utförligt om bibliotekets tidiga historia men texten 
är problematisk. Författaren är inte känd från någon annan källa och det är oklart om 
författaren verkligen var Aristeas. I alla fall så verkar han ha haft goda kunskaper om 
förhållandena vid hovet på slutet av 300-talet f. Kr.. Även tidpunkten då texten skrevs är 
omdebatterad. Hadas ( Aristeas to Philocrates 1951, s. 8) tror att en annan person, en jude, 
skrev denna text i Aristeas’ namn, för att berätta om de händelser som utspelade sig under 
Ptolemaios II Philadelphus. Författaren var antagligen judisk eftersom han visade så stort 
intresse och även stor respekt för allt judiskt, mycket mer än man kunde vänta av en 
allmänbildad grek. Texten kan inte heller vara skriven så tidigt som den vill påskina. I själva 
verket, menar Hadas, är texten skriven ca. 130 f. Kr. (ibid., s. 54). Han skriver vidare att 
texten mer påminner om ett litterärt verk än om ett verkligt brev (ibid., s. 58). Den kan bygga 
på antingen muntligt berättade historier eller arkivhandlingar som nu har försvunnit. Aristeas 
text har diskuterats mycket och många har avfärdat den helt som källa. Texten har dock fått 
ett slags renässans under de senaste femtio åren eller så, då fler och fler forskare tror att det 
antagligen finns en hel del sanning i texten, även om det också finns bitar av sagokaraktär och 
uppenbart fiktiva element i den (Collins 2000 s 2ff.). Texten handlar om hur det gick till när 
Gamla Testamentet översattes till grekiska, den såkallade Septuagint. 
 
Athenaeus levde på slutet av 100-talet och första delen av 200-talet e. Kr. Man vet inte exakt 
vare sig när han föddes eller när han dog, eftersom den enda kunskap man har om honom är 
vad han själv uppger i sitt verk och det är inte mycket. Det verkar i alla fall troligt, utifrån 
personer och händelser som beskrivs som samtida med författaren, att verket blev färdigt 228-
230 e. Kr. Han var född i Egypten, i den grekdominerade staden Naucratis, men levde som 
vuxen i Rom. Hans verk har kallats den äldsta kokboken (som finns bevarat, fler har funnits) 
men i boken ges inga recept. Det handlar om mat och dryck, om ingredienser, om var det 
bästa vinet kommer ifrån, om bordskick, om berättelser vid matbordet och mycket annat 
runtomkring mat och ätande. Bokens handling är en middagsbjudning med en grupp filosofer 
och vetenskapsmän som samtalar och berättar historier medan de äter. De många berättelserna 
är hämtade ur andras böcker. Det finns alltså utdrag och citat från ett mycket stort antal andra 
verk i Athenaeus’ bok. Till exempel så berättar han en lång historia om en stor fest och en 
ståtlig parad som arrangerades under Ptolemaios II Philadelphus, en historia som han säger 
kommer från Callixeinos från Rhodos. Denna man och hans bok är inte känd från någon 
annan källa (Athenaeus. The Deipnosophists 1961, vol.1, Introduction). 
 
Ett antal författare har skrivit biografier över kända män. Detta var ett populärt ämne under 
antiken och många har velat beskriva Alexander den stores eller Caesars liv och öde. Redan 
Ptolemaios I Soter skall ha skrivit Alexanders biografi, men tyvärr så finns den inte kvar 
(Fraser 1972, s. 495). Några som finns kvar skrevs av Diodorus Siculus, Plutarchus och 
Arrianus bland andra. Några som har skrivit om Julius Caesar är samme Plutarchus, Lucanus, 
Diogenes Laertius, Dio Cassius, Ammianus Marcellinus och så Caesar själv.  
 
I De bello civili (The civil wars) skrev Julius Caesar om de krig han var med i, eller startade, 
snarare. Bland annat beskrev han händelserna i och utanför Alexandria år 48 /47 f. Kr. Vid 
den här tiden kämpade Pompeius och Caesar om makten i det romerska riket. De var bägge 
ledare över var sin armé och Pompeius hade varit gift med Caesars dotter Julia, fram till 
hennes död år 54 f. Kr. Dessa två män hade stått varandra nära både politiskt och privat, men 
var nu konkurrenter om makten. Pompeius mördades utanför Alexandria, innan Caesar kom 
dit, men han valde att starta ett krig mot hans mördare, även om dessa hade gjort vad han själv 
hade tänkt göra. Inga utlänningar skulle ostraffade kunna mörda en romersk general. Den 
unge kungen Ptolemaios XIII var bara ca sexton år och regerade endast i namnet. Det var hans 
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förmyndare som i praktiken hade makten och det var också dessa som hade låtit döda 
Pompeius. Förmyndarna dödades så av Caesar och även den unge kungen dog i de strider som 
följde. Sedan blev Cleopatra drottning i Egypten. Caesar ville antagligen förklara och försvara 
sina handlingar genom att skriva denna bok. Det var inbördeskrig, rena maktkamper, som 
ledde till att Romarriket från och med Caesars seger leddes av en man och inte tre som 
tidigare. De flesta forskare anser i alla fall att Caesars böcker är trovärdiga i stort (Caesar. 
The civil wars 1961, introduction). 
 
Plutarchus levde ca. 46-120 e Kr. Han kom från det grekiska fastlandet och var utbildad i 
Athen. Bland annat var han intresserad av filosofi. Han arbetade för den romerska guvernören 
i Grekland, som vid denna tid var en romersk provins. Han reste mycket, men det är osäkert 
om han någonsin var i Egypten. Han föreläste och diskuterade filosofi i Rom och lärde känna 
många personer i den romerska kultureliten. När han började bli gammal flyttade han tillbaka 
till barndomsstaden och där skrev han sina många böcker. Han skrev om moral, etik och 
filosofi men är kanske mest känd för sina biografier av kända män. Han skrev levande och 
detaljrikt. Hans böcker är fyllda av känslor men samtidig är hans berättarstil seriös och 
auktoritativ. Plutarchus brukar räknas som en mycket bra källa och få har tvivlat på 
sanningshalten i hans berättelser. Han skrev sina biografier parvis, där han beskrev en romare 
och en grek och jämförde sedan på slutet. Totalt skrev han tjugotvå sådana parbiografier, 
arton av dessa finns kvar. Han skrev tolv traditionella biografier också, men av dessa finns 
bara fyra kvar. Alexander den store beskrevs i en parbiografi tillsammans med Caesar. 
Markus Antonius beskrevs tillsammans med en Demetrius (Inte Demetrius av Phalerum; min 
anm.; Plutarch’s Lives 1959, vol.1, introduction).  
 
Diogenes Laertius har skrivit om Demetrius av Phalerum, mannen som har fått äran av att ha 
inspirerat Ptolemaios I Soter till att bygga Mouseion och biblioteket. Väldigt lite är känt om 
Diogenes Laertius. Hans bok, The Lives and Opinions of Eminent Philosophers, skrevs 
antagligen på 320-talet e. Kr. I boken beskrivs de mest kända filosoferna och deras tänkande. 
Verket består av tio böcker och börjar med Thales. Platon fyller en hel bok själv. Även den 
sista filosofen som beskrivs, Epikurus, fyller en hel bok. Totalt handlar böckerna om tjugotvå 
filosofer, men verket är inte komplett. Han nämner flera av de källor han har använt, bland 
andra Hermippus av Smyrna, som var elev av Callimachus i Alexandria. Han har också citerat 
Sotions verk från 170 f. Kr. flitigt, och Diogenes Laertius har bara med några filosofer från 
tiden efter Sotion. Denne Sotion levde och verkade i Alexandria och hans verk, som nu har 
försvunnit, skall ha varit fullt av detaljer, listor över författares verk och anekdoter, 
information som han ju hade tillgång till i biblioteket vid Mouseion. Andra källor var 
Plutarchus och Favorinus (Diogenes Laertius. Lives of eminent philosophers 1966, vol.1, 
Introduction). 
 
Den text som brukar kallas Suda, eller Suidas, är ett slags biografisk lexikon över antikens 
stora och berömda män. Det skrevs antagligen så sent som på 1200-talet, men flera delar är 
äldre, det är gott om citeringar och utdrag ur andra böcker. Flera av artiklarna skrevs ca år 590 
e. Kr. av Hesychius av Miletus. Texten kallas Suda eller Suidas eftersom man länge trodde att 
författaren hette så. Här finns bland annat en artikel om Callimachus som eventuellt också var 
bibliotekschef i Alexandria (Blum 1991, s. 2). 
 
En annan grupp författare är de som skrev historiska verk. Flera romerska historieförfattare 
har skrivit om händelserna i Alexandria under det Alexandrinska kriget t. ex. De som jag 
kommer att diskutera i denna uppsats är Titus Livius, genom Seneca d.y., Lucanus, Dio 
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Cassius (som var grek i motsats till de övriga, som alla var romare), och Ammianus 
Marcellinus.  
 
Äldst av dessa historieförfattare var Livius, som levde 59 f. Kr.- 17 e. Kr. Han skrev ett 
omfattande verk, med titeln History of Rome. Verket bestod av 142 böcker och dessa 
handlade om tiden från Roms grundande och fram till kejsar Augustus tid. Han var femton år 
gammal då Caesar blev mördad och han levde själv några år längre än Augustus. Han hade 
alltså alla möjligheter att beskriva sin samtid och borde kunna vara en bra källa för 
händelserna under det Alexandrinska kriget. Men så blev det inte. Av de 142 böcker som 
skrevs finns 34 kvar idag. Ingen av dessa 34 böcker handlar om den tiden som är intressant 
för frågan om biblioteket brann eller inte under det Alexandrinska kriget (Parsons 1952, s. 
291). Det enda som finns kvar är en referens av filosofen och författaren Seneca, son till 
Seneca den äldre. Han var en av de rikaste och mest inflytelserika männen i Rom på sin tid 
och farbror till en annan författare, Lucanus. Seneca levde från år 4 f. Kr. till år 65 e. Kr. då 
kejsar Nero tvingade honom att ta sitt eget liv efter ett misslyckat attentat mot kejsaren. Han 
var guvernör och konsul under denna kejsare. Han nämner biblioteket i Alexandria och 
refererar till Livius, som var den första som skrev om att böcker hade brunnit upp under det 
Alexandrinska kriget. Han skrev detta och en kort referens till Livius, i sin bok De Animi 
Tranquilitate (Parsons 1952, s. 291). 
 
Senecas brorson Lucanus, 39-65 e. Kr., levde också han på kejsar Neros tid. Det som är mest 
känt om honom är hur han dog bara 26 år gammal. Lucanus har säkerligen lärt mycket av sin 
farbror och han fick den bästa utbildning man kunde få i Rom vid denna tid. Kejsar Nero var 
jämngammal med Lucanus och kände honom genom Seneca. Nero sägs ha tyckt mycket om 
en dikt som Lucanus reciterade för honom under en fest. Men eftersom Nero själv hade 
litterära ambitioner, förbjöd han Lucanus att publicera sina verk. Han kanske fruktade 
konkurrensen. Lucanus blev därefter inblandad i en konspiration för att döda Nero, men 
konspirationen blev avslöjad. Alla inblandade blev dödade eller tvingades till självmord. På 
grund av släktskapet tvingades både Lucanus’ far och farbror också ta sina egna liv. Lucanus 
blev därför bara 26 år gammal, men han hann skriva ett historiskt verk. Han hann dock inte att 
avsluta verket, det blev aldrig klart. Detta verk har bevarats till vår tid. Det är ett episkt verk 
bestående av tio böcker som handlar om maktkampen mellan Caesar och senaten i Rom på 
50-och 40-talet f. Kr. Det är oklart vilka källor Lucanus använde sig av, men han har 
antagligen haft tillgång till de texter som fanns på hans tid. Det vill säga Caesars egen text, 
och Livius’ nu försvunna böcker och Diodorus historiska böcker. Lucanus var aldrig i 
Alexandria. (Lucan. The civil war 1957,introduction) 
 
Ungefär 100 år efter Lucanus levde Dio Cassius, ca 155-235 e. Kr. Även han skrev om 
romarrikets historia. Han reste till Rom vid ca 25 års ålder och stannade där under större delen 
av sitt liv. Han blev kort efter att han kom till Rom, ca år 180 e. Kr., medlem i senaten. Han 
blev senare pretor och konsul samt prokonsul. Han tjänade flera kejsare, men prisade speciellt 
Commodus’ efterträdare, Septimus Severus. Dio Cassius kände personligen kejsarna som 
regerade under hans tid och de dramatiska händelserna han var vittne till både i kejsarens hov 
och i senaten inspirerade honom att skriva ett historiskt verk. Verket börjar med Aeneas och 
slutar i år 229 e. Kr. Han skrev själv att det tog tio år att samla in material till verket, som en 
gång bestod av åttio böcker och att det sedan tog tolv år att skriva det. Han skrev också att han 
hade läst allt som fanns av betydelse inför sitt skrivande. För den period som är relevant här 
har han använt sig av Caesars egen text samt Livius’ försvunna böcker som källor. Han 
använder dock källorna fritt efter eget huvud. Hans syfte är att återge historiska fakta, men i 
enlighet med dåtidens historiesyn tar han upp händelser som visar på god moral och storhet i 
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första hand och han drar sig inte för att ”krydda” berättelserna eller brodera ut knapphändiga 
uppgifter där han tyckte det behövdes. Idag finns ca en tredjedel av verket bevarat (Dio’s 
Roman History 1914, vol.1, Introduction). 
 
Den sista av historieskrivarna som har nämnt Alexandria är Ammianus Marcellinus, som 
levde på 300-talet e. Kr. Han dog antagligen ca år 392 e. Kr. Under det mesta av sitt liv var 
han sysselsatt med forskning och skrivande. Han besökte Egypten och Alexandria, Athen och 
Rom men levde huvudsakligen i sin hemstad i Syrien. Han levde alltså när kejsar Constantin 
flyttade huvudstaden till Bysants, som sedan fick heta Konstantinopel och när kristendomen 
blev en accepterad religion. Han skrev ett historiskt verk som skulle fungera som fortsättning 
på Tacitus’ kända historieverk. Han beskrev därför perioden 96 –378 e. Kr. och verket bestod 
av 31 böcker. Av dessa är de första tretton nu borta. De arton böcker som är bevarade handlar 
om perioden 353-378 e. Kr. Han hade alltså då också själv upplevt mycket av det han beskrev. 
Bland hans källor fanns Tacitus, Caesar, Livius, Cicero, Plinius den äldre och Lucanus 
(Ammianus Marcellinus, 1963, introduction). 
 
Ett speciellt verk är the Attic nights av Aulus Gellius. Han var romare och levde ca. 123-170 
e. Kr. Han kände många av sin samtids intellektuella och var bekant med flera av männen i 
kejsarens innersta krets. Han beskrev också sin samtids historia med sina egna ord. Han 
refererar till ett stort antal andra, tidigare, författares verk. Flera av dessa har nu försvunnit, 
men tack vare att vissa avsnitt eller stycken finns med i Aulus Gellius’ bok så finns i alla fall 
något kvar. Han nämnde själv namnen på 275 andra författare som han har använt som källor 
i sin egen bok (The attic nights of Aulus Gellius, 1961.Vol.1, Introduction). Han berättade 
själv om syftet med boken i en inledning som har skrivits till efter det att själva texten var 
klar. Här förklarade han att han länge har samlat på intressanta historier, citat och 
beskrivningar av språkliga klurigheter, detaljer ur biografier, juridiska spetsfundigheter, 
filosofiska betraktelser, fantastiska föremål eller byggnader runt om i världen och mycket 
annat. Alltså lite av varje. Han har gjort ett axplock ur andras böcker, men också beskrivit vad 
han själv har sett. Under många och långa nätter i Attica började han samla ihop sina noter 
och lappar och skrev en bok. Boken fick heta Attiska nätter eftersom det var där och på 
nätterna som han skrev (The Attic nights of Aulus Gellius, 1961, vol.1, Preface).  
 
En av de mer kända läkare från antiken och författare till flera medicinska verk var greken 
Galenus. Han föddes år 131 e. Kr. och dog ca. 199-200 e. Kr. Han studerade först filosofi, 
men gick sedan över till medicinska studier, bland annat i Alexandria. Han verkade som 
läkare i Rom, där han var ansvarig för prins Commodus’ hälsa medan kejsaren, Marcus 
Aurelius, krigade mot germanerna i norr. Så mycket mer är inte känt om hans liv eller hans 
person, men hans böcker har levt vidare och har satt sin prägel på läkarkonsten genom 
senantiken och även medeltiden (Galen on the natural faculties 1916, Introduction). I en av 
hans böcker, Galen’s commentary on Hippocrates’ Epidemics, vol. III, återberättar han en 
historia från en tidigare bok, av Zeuxis, en bok som var svår att få tag på redan på Galenus’ 
tid och senare har försvunnit helt. Denna Zeuxis berättade i alla fall några historier om hur 
nyförvärv skaffades till biblioteket, särskilt under Ptolemaios III Euergetes (Fraser 1972, 
s.325f.). 
 
I den lilla byn Oxyrhynchus tjugo mil söder om Kairo upptäckte arkeologer på 1800-talet en 
stor skatt. Det var en stor mängd papyrusrullar, som hade bevarats här tack vare det torra 
klimatet, alldeles i kanten av den stora libyska öknen. Två specialister på grekisk litteratur och 
språk arbetade med att sammanställa och översätta texterna. Det blev ett verk om 50 band. 
Här fanns texter från olika tider och med blandat innehåll. Många texter var administrativa, 
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till exempel kvitton, kontrakt, förteckningar över varor och liknande. Men här fanns också 
litterära texter, skolbarns övningsböcker, och mycket annat. Den värld dessa texter speglar är 
en grekisk värld i sen ptolemeisk och romersk tid. Språket är grekiska, och den litteratur som 
finns representerad är grekisk (Parsons 1952, s. 153). Bland dessa texter fanns också en kort 
lista över bibliotekschefer vid biblioteket i Alexandria, text nr. 1241. Denna papyrusrulle 
mäter 22 x 43 cm och på den har det funnits sex kolumner med text, bredvid varandra. Nu 
finns de fyra mittersta kolumnerna kvar. Texten är delvis fragmentarisk. Detta är en del av ett 
större verk av historisk/mytologisk natur. Texten består av olika listor. Den första listar upp 
kända skulptörer och målare, den andre listar upp bibliotekschefer vid biblioteket i 
Alexandria, abrupt avbrutet av beskrivningar av krigföring och kända slag i den tredje 
kolumnen. Den sista kolumnen består av en lista över vapen. Texten har skrivits någon gång 
under en av de sista ptoleméerna eller under Augustus (Grenfell & Hunt 1914, part X, s. 100). 
 
Den sista källan är den yngsta, från europeisk medeltid. Johannes Tzetzes var en bysantinsk 
kopist och textkritiker som levde på 1100-talet. Han arbetade med en bok med femton pjäser 
av Aristophanes och i kanterna av texten skrev han in en scholia, en anmärkning. I 
anmärkningen fanns en beskrivning av biblioteket i Alexandria, som Parsons tror bygger på 
källor från 300-talet f. Kr. Kanske hade Tzetzes tillgång till den bok som Callimachus skrev 
om Mouseion, eller någon annan motsvarande bok. Samma text, med några små variationer, 
finns bevarad i marginalen på tre olika kopior på Aristophanes’ pjäser. De två längsta och 
mest kompletta är den som jag har använt här, samt en som kallas Plautine Scholium (Parsons 
1952, s. 106ff). Texten beskriver verksamheten vid biblioteket och ger namnen på 
bibliotekscheferna fram till ca 145 f. Kr.  
 
4.3.3 Vad som skrevs om biblioteket och staden 
 
Jag kommer här att berätta kort om vad de författare jag beskrev i föregående avsnitt skrev. 
Det som följer här är en sammanfattning av texterna på svenska. En stor grupp av texterna 
handlar om Caesars krig mot Alexandriaborna och vilka konsekvenser detta fick för 
biblioteket. Jag har därför skilt ut dessa och redovisar dem för sig. Texterna är tagna ur Loeb 
Classical Library, med fem undantag, som inte fanns med i denna serie. Aristeas’ brev finns 
översatt och kommenterat av Hadas i Aristeas to Philocrates, Suda finns översatt i Blum, 
Galenus’ berättelser är översatta av Fraser och Parsons, Tzetzes scholium finns översatt i 
Parsons, och även Livius’ text återberättat av Seneca finns översatt i Parsons. Samtliga texter 
finns att läsa i engelsk översättning för den intresserade i bilagan. 
 
4.3.3.1 Om biblioteket och staden 
 
Både Diodorus och Strabo beskrev staden Alexandria, dess storlek, form, gator och torg. 
Diodorus nämnde inte speciellt vare sig Mouseion eller biblioteket, men skrev mer allmänt att 
staden är full av praktfulla byggnader och att staden antagligen var den största i hela världen 
med sina 300 000 skattskrivna medborgare (Diodorus of Cicily 1933, vol.8, s. 267f.). 
 
Strabo beskrev staden mer i detalj än vad Diodorus gjorde. Han beskrev hamnområdet, 
palatsområdet och huvudgatan samt stadens största tempel och parker. Han beskrev också 
Mouseion, på följande sätt:  
 

Mouseion är en del av palatsområdet. Där finns en kolonnad, en stor sal med sittplatser 
(föreläsningssal?) och ett stort hus med gemensam matsal för medlemmarna i Mouseion. Dessa män 
lever här tillsammans och har en egen präst som ansvarar för kulten till Muserna. 
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Strabo beskrev staden såsom han upplevde den, mellan åren 25 och 20 f. Kr. Han nämnde 
inget om att biblioteket skulle ha brunnit upp 20 år tidigare, under det Alexandrinska kriget 
(The Geography of Strabo 1917 Vol.8, s. 33ff). Han nämnde detta krig helt kort när han 
beskrev ön Pharos, som nu låg öde efter Caesars härjningar i år 48/47 f. Kr. På ett annat ställe 
berättade han historien om Aristoteles’ boksamling från Lyceum. Han skrev att dessa böcker, 
tillsammans med de böcker som Theophrastus, efterträdaren som ledare för skolan, hade 
samlat, ärvdes av Neleus som tog med sig dem till sin hemstad. Där grävdes de ner i marken 
under huset av Neleus arvingar efter dennes död. Långt senare hamnade de i Rom. Han skrev 
också att Aristoteles var den första som samlade böcker och att han lärde (läs: inspirerade) de 
egyptiska kungarna att skapa bibliotek (The Geography of Strabo 1917, vol.6, s. 109ff.). 
 
Aristeasbrevet handlar om hur det gick till när Gamla Testamentet översattes från hebreiska 
till grekiska, något som enligt texten skedde under Ptolemaios I Soters tid. Det var Aristeas 
och Demetrius av Phalerum som ordnade det hela. Översättare, visa män, hämtades från 
Jerusalem och placerades på ön Pharos där de kunde arbeta i lugn och ro. När texten, 
Septuagint, var klar lästes den upp inför kungen och Demetrius och också vid ett annat 
tillfälle, inför den judiska församlingen i staden. Alla var nöjda med texten och en kopia 
införlivades i bibliotekets samlingar. I början av texten refererades ett samtal mellan kungen 
och Demetrius, där kungen klart uttryckte sin önskan om att samla all världens litteratur i sitt 
bibliotek. Han frågade sedan hur många böcker som nu fanns i samlingarna, varpå Demetrius 
svarade att det fanns mer än 200 000 böcker (Letter to Philocrates 1951, s. 92-227). 
 
Athenaeus berättade i några anekdoter om boksamlande män han känner till och skrev i det 
sammanhanget att Neleus sålde Aristoteles’ och Theophrastus’ samlingar till Ptolemaios II 
Philadelphus. Kungen skall ha köpt dessa böcker tillsammans med många andra, som köptes 
på bokmarknaderna i Athen och på Rhodos, för sedan att införlivas i samlingarna i Alexandria 
(Athenaeus. The Deipnosophists 1961, vol.1, s. 11). På ett annat ställe skrev han, om 
biblioteket i Alexandria: ”Vad gäller antalet böcker, grundandet av bibliotek och samlingarna 
i Musernas hall, ja vad behöver jag säga, eftersom alla redan känner till detta?” (Athenaeus . 
The Deipnosophists 1961, vol. 2, s., 421). 
 
Diogenes Lartius skrev sina biografier nästan 100 år efter Athenaeus. Han skrev bland annat 
om Demetrius, som levde på 300-talet f. Kr. alltså drygt 500 år innan Diogenes egen tid. Han 
beskrev hur Demetrius kom till Ptolemaios I Soters hov och blev välkomnad där. Han stod 
kungen nära, fungerade som rådgivare till honom. Demetrius skrev själv ett stort antal böcker. 
Kungen frågade honom till råds bland annat i frågan om vilken av de tre sönerna som skulle 
bli kronprins och ärva tronen. Diogenes skrev att Demetrius rådde kungen att låta äldsta sonen 
bli tronarvinge, men kungen valde i stället att låta den yngsta sonen bli kronprins. Diogenes 
återberättar så en historia han har läst i en bok av Heraclides, där denne berättade att efter att 
kungen dött blev den yngsta prinsen kung, (alltså Ptolemaios II Philadelphus). Den nya 
kungen skulle enligt Heraclides fortfarande ha varit arg på Demetrius för att denne inte hade 
tyckt att han skulle få ärva tronen. Därför skulle ha ha satt Demetrius i karantän på 
landsbygden, som straff, och Demetrius dog kort efter detta. (Diogenes Laertius. Lives of 
eminent philosophers 1925, vol.2, s. 531). 
 
Plutarchus skrev om Demetrius av Phalerum att han rekommenderade kungen att samla 
böcker som handlade om kungarollen och om konsten att regera. Det skulle han göra för att 
dessa böcker kunde låta kungen förstå vad hans rådgivare inte kunde, eller vågade, säga 
honom (Plutarch’s Moralia, vol. 3, s. 119). 
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I Suda, en annan samling av biografiska texter, står det skrivet om Callimachus att han var 
både poet och filolog. Sammantaget skall han ha skrivit ”mer än 800 böcker”. Det står vidare 
där att han levde under de två första ptoleméerna och att han arbetade som skollärare i en 
förort till Alexandria innan han blev hovpoet i Alexandria och medlem i Mouseion. 
Bibliotekskatalogen Pinakes nämns inte här (Blum 1991, s. 124). 
 
Galenus berättade i en kommentar vad han hade läst om hur det gick till på Ptolemaios III 
Euergetes’ tid när fler böcker skulle införskaffas till biblioteket. Man får anta att de största 
bokmarknaderna vid denna tid, i Athen och på Rhodos, inte hade mycket mer att ge. Därför 
gick kungen och hans bokinköpare mer drastiskt till väga. Han berättade tre historier. Den 
första handlade om hur det gick till när kungen ville ha originaltexterna till Aeschylus’, 
Sophocles’ och Euripides’ berömda pjäser, som fanns i Athen. Ledaren i Athen, Lycurgus, 
ville inte låna ut texterna för kopiering. Efter ett tag gick han med på att låna ut dem mot en 
stor summa i silvermynt som pant. Men kungen i Alexandria tyckte att dessa texter var så 
viktiga att han skickade de nygjorda kopiorna tillbaka till Athen och behöll själv originalen. 
Detta trots att han då gick miste om panten, som Lycurgus alltså fick behålla (Parsons 1952, s. 
165). 
 
Den andra historien är berättelsen om böckerna från skeppen. I sin strävan efter att införskaffa 
alla världens böcker gick kungens män så långt att de genomsökte alla skepp som kom in till 
Alexandrias hamnar. Hittades några böcker så konfiskerades de. Ägarna kunde få tilbaka 
kopior, i bästa fall. Dessa böcker märktes på ett speciellt sätt i samlingarna, så de kunde 
skiljas från böcker införskaffade på mer vanliga sätt, de märktes med orden ”från skeppen” 
(Fraser 1972, s. 325).  
 
Den tredje historien handlar om arbetet med nyförvärven. Galenus skrev att nya böcker till 
biblioteket märktes med namnet på den person som hade kommit med dem. Så lades de på 
hög i några magasinsbyggningar. För bibliotekarierna brukade inte införliva nya böcker i 
samlingarna på en gång utan de placerades först huller om buller i magasinen (Ibid., s. 326). 
 
Johannes Tzetzes, som alltså skrev sin text så sent som på 1100-talet, är den som berättar mest 
om det textkritiska arbetet vid Mouseion. Han skrev tyvärr inte vilka källor han har använt. I 
alla fall så började han med att beskriva det textkritiska arbetet som anses vara centralt för 
biblioteket och Mouseion. Han namngav flera av forskarna som arbetade med detta. Han 
skrev att det var Ptolemaios II Philadelphus som grundade biblioteket med Demetrius’ hjälp 
och att samlingarna bestod av totalt 490 000 rullar, 400 000 blandade rullar och 90 000 
oblandade. Han är också en av de få som nämner det andra biblioteket, dotterbiblioteket Där 
fanns det 42 800 böcker. Vidare skrev han om Callimachus och arbetet med att katalogisera 
böckerna. Enligt Tzetzes så var Eratoshenes den första bibliotekschefen. Vidare skrev han att 
många böcker på andra språk skaffades till biblioteket och översattes till grekiska, bland andra 
den hebreiska heliga texten, den som vi idag kallar för Gamla Testamentet (Parsons 1952, s. 
112f.). 
 
4.3.3.2 Om det Alexandrinska kriget 
 
Ett antal författare har skrivit om det Alexandrinska kriget och om Caesar. Vad Caesar själv 
skrev om händelserna i palatsområdet var att han gjorde vad som var nödvändigt för att vinna 
tid, han kämpade i underläge och väntade på förstärkningar. Han var belägrad i ett palats vid 
hamnen. Han satte då eld på Alexandrinernas krigsskepp i hamnen för att få en möjlighet att 
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ta sig ut från palatset, bakom elden. Han tog sig till ön Pharos för att vänta på hjälp. Både 
skeppen och annat som fanns i hamnen brann upp. Branden var alltså en avledningsmanöver, 
och den fungerade också som sådan. Annars hade Caesar och hans män blivit tillfångatagna 
eller dödade inne i palatset (Caesar. The civil wars 1966, s. 355). 
 
Seneca återberättade vad historikern Livius skall ha sagt om denna händelse. Han berättade att 
40 000 böcker brann upp i Alexandria. Han fortsatte med att prisa biblioteket i Alexandria 
som ett av de ädlaste monument som kungar har byggt, ett strålande resultat av kungars goda 
smak och rikedomar (Parsons 1952, s. 292). 
 
Senecas brorson Lucanus berättade också om det Alexandrinska kriget. Han använde 
betydligt fler ord än vad Caesar gjorde, och eftersom han aldrig var i Alexandria har han väl 
använt både sin inlevelseförmåga och fantasi när han skrev. Han berättade på ett mycket 
dramatiskt sätt hur Caesar försvarade sig mot övermakten, Alexandrinerna var många flera än 
romarna och brännande pilar skickades mot fiendens skepp. Dessa började brinna, och drev in 
mot land där branden spred sig från dem till byggnaderna vid hamnen (Lucan. The civil war 
1957, s. 627ff.). 
 
Plutarchus skrev om samma händelse, även han med mer inlevelse och detaljrikedom än vad 
Caesar hade. Det är denne man som är den första att nedteckna att biblioteket brann upp och 
förstördes. Han skrev att Caesar var tvungen att använda eld mot fienden och att det var 
mycket nära att han hade blivit dödad när han flydde mot Pharos. Branden spred sig, berättade 
Plutarchus, med vinden från skeppen till hamnen och förstörde det stora biblioteket 
(Plutarch’s lives 1959, vol. 7, s. 559f). 
 
I en annan bok, den om Markus Antonius och hans förhållande med Cleopatra, berättade 
Plutarchus en historia som han hade hört. Han skrev att Markus Antonius anklagades av sina 
motståndare i Rom för att ha plundrat biblioteket i Pergamon, för det var han som införlivade 
Pergamon i det romerska riket. Han skulle så ha gett de 200 000 volymerna från Pergamon till 
Cleopatra som ersättning för de böcker som brann upp under Caesars härjningar i Alexandria 
några år tidigare. Plutarchus fortsatte med att detta antagligen inte var sant (Plutarch’s lives 
1959, vol. 9, s. 271). 
 
Nästan 200 år efter att det hände skrev Aulus Gellius att de 700 000 böcker som de 
ptolemeiska kungarna hade samlat på sig alla brann upp när Caesar förstörde Alexandria 
under det Alexandrinska kriget. Branden var en olyckshändelse, startad av misstag av 
stödtrupper (The Attic nights of Aulus Gellius 1927, vol.2, s. 139). 
 
Lite senare, också på 200-talet e. Kr., skrev Dio Cassius om två bränder under detta krig. Han 
skrev att det krigades på flera ställen, att trupperna kämpade både natt och dag och att flera 
ställen i staden sattes i brand under krigets gång. Bland annat så brann det i hamnområdet, där 
flera magasinsbyggnader brann upp och också biblioteket med ett stort antal böcker. Därefter, 
när Alexandrinerna trodde sig ha vunnit, seglade Caesar in i hamnen, satte eld på skeppen 
som låg där och seglade så mot Pharos där invånarna dödades (Dio’s Roman history 1914, 
vol. 4, s. 175). 
 
På 300-talet skrev Ammianus Marcellinus om biblioteket, att det hade haft 700 000 böcker 
samlade av de ptoleméiska kungarna, men alla brann upp under det Alexandrinska kriget då 
Caesar förstörde staden. Han beskrev också Serapeum, där det andra biblioteket fanns, som ett 
av de största, vackraste och mest påkostade tempel som fanns. Han berättade också om 
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tillfällen av social oro i staden, med rena uppror mot kejsarmakten. Kejsar Aurelianus svarade 
med att inte bara slå tillbaka men även med att ödelägga palatsområdet (Ammianus 
Marcellinus 1956, vol. 2, s. 301ff.). 
 

5. Analys och diskussion  
 
Jag kommer här att först sammanfatta vad källorna, som redovisades i kapitel fyra, berättade, 
och sedan kommer jag att analysera texterna och diskutera dem i enlighet med Thuréns 
kriterier. Detta som svar på min första fråga i frågeställningen, Vad berättar antikens källor 
om biblioteket? Så går jag vidare till den andra frågan, Hur har dessa källor använts av 
moderna författare? Där diskuterar jag de olika teorier och uppfattningar som källorna har gett 
upphov till. Därefter kommer jag att diskutera den tredje frågan, Varför byggdes detta 
bibliotek? Denna fråga kommer jag att dela i två. Först tar jag upp frågan om vilka traditioner 
som kan ha funnits på 300-talet f. Kr. för att bygga bibliotek. Därefter undersöker jag vilka 
historiska, sociala, kulturella eller andra skäl som kungen, Ptolemaios I Soter, kan ha haft för 
att grunda biblioteket. Till sist i kapitlet ger jag min egen förståelse och tolkning av 
källmaterialet och samtidigt sammanfattar jag också vad som sagts i kapitel fem. 
 
5.1 Vad berättade källorna? 
 
Först gör jag en sammanfattning av det som både de arkeologiska källorna och texterna 
berättade. Sedan gör jag en källkritisk analys av de texter som presenterades i kapitel fyra. 
Detta alltså som svar på den första frågan i frågeställningen, Vad berättar antikens källor om 
biblioteket? 
 
5.1.1. Sammanfattning av vad källorna berättade 
 
Texterna ger små glimtar av det bibliotek och den biblioteksverksamhet som engång fanns i 
Alexandria. Texterna berättade också något om vilket anseende detta bibliotek hade för 
antikens människor. Historier berättades och böcker skrevs om det. Galenus som skrev om 
Hippocrates’ lära och sin egen erfarenhet i medicinska frågor, tyckte att de historier han hade 
läst om förvärvspolitiken i Alexandria var viktiga nog för att återberättas i ett medicinskt verk. 
Också andra berättade om hur det kunde gå till när nya böcker skulle införlivas med 
samlingarna i Alexandria, som till exempel Aristoteles’ bibliotek. De historier som berättades 
handlade inte så mycket om det dagliga arbetet eller vanliga rutiner. Det var det exceptionella 
samt innovativa metoder som historierna i första hand handlade om. 
 
Flera av de män som arbetade och forskade vid Mouseion och i biblioteket blev berömda för 
sitt arbete, som Callimachus, Zenodotus och Eratosthenes. Textkritik och redigering uppstod 
här som vetenskap för första gången åtminstone i den grekiska kultursfären. Demetrius av 
Phalerum spelade en viktig roll i bibliotekets tidigaste historia men exakt villken roll han 
spelade är oklart. Var det hans idé att grunda biblioteket, eller var hans roll snarare att 
administrera den nybildade institutionen och kanske framförallt att skaffa böcker till den? 
Aristeas gav honom en viktig roll i arbetet att förvärva även utländsk litteratur och det 
uttrycktes tydligt att biblioteket skulle samla in all världens kunskap, inte enbart alla grekiska 
böcker. Texterna understryker betydelsen av Aristoteles och hans skola Lyceum som 
förebilder för Mouseion och biblioteket. Atheneaus’ kommentar om biblioteket, ”Vad gäller 
antalet böcker, grundandet av bibliotek och samlingarna i Musernas hall, ja vad behöver jag 
säga, eftersom alla redan känner till detta?” visar på dess storhet och betydelse, sagt långt 
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efter dess storhetstid. Men man skulle väl i alla fall önska att han kunde ha berättat något av 
det han visste! 
  

Sju författare har skrivit om det Alexandrinska kriget och historien om vad som hände då blev 
bara mer dramatisk med tiden. Alla sju beskrev händelserna olika. Caesar som var mitt i detta 
krig nämnde inget om att vare sig biblioteket eller böcker brann. Tjugo år efter kriget var 
Strabo i Alexandria men inte hellre han nämnde något om brinnande böcker eller bibliotek. 
Det gjorde inte Livius heller. Han berättade om händelserna i Alexandria men hade inte själv 
besökt staden. Det var Plutarchus, som skrev sin bok ca 80 år efter det att händelserna ägde 
rum, som först berättade den dramatiska historien om hur det gick till när biblioteket brann 
och totalförstördes. Plutarchus hade antagligen inte själv besökt Alexandria Två av författarna 
nämnde alltså inget om att vare sig böcker eller bibliotek brann, två skrev att böcker brann 
upp och tre skrev att biblioteket brann upp och förstördes. Mer om detta nedan.  
 
De arkeologiska undersökningarna i Alexandria och speciellt i det som en gång var 
palatsområdet visade att de texter som beskrev staden under antiken berättade en trovärdig 
historia. 
 
Som Ammianus Marcellinus berättade, se här ovan, s. 45, skall kejsar Aurelian ha ödelagt 
palatsområdet i år 272 e. Kr. Det ser ut till att området förblev obebott efter detta. 
Arkeologerna hittade tecken på att palatsområdet hade använts som ”stenbrott”, alltså att man 
hade plockat ner och bearbetat om de stenblock och andra byggnadselement som hade utgjort 
de stora palatsen (se ovan, s. 33). Inga nya hus verkar ha byggts ovanpå de gamla (se s. 31) 
Området där de ptoleméiska kungarna hade sina palats, sin teater, sina trädgårdar och sin 
administration och där överklassen hade sina palatsliknande hus var därför kanske obebott 
och övergivet redan innan Aurelians härjningar. 
 
Mouseion och biblioteket kan ha funnits kvar på 200-talet e. Kr. men under romersk ledning 
minskade anslagen och verksamheten påverkades negativt. De arkeologiska fynden tyder på 
att den romerska kejsarens representant och övrig stab hade sitt residens på ön Antirhodos, där 
också resterna av ett Apollontempel från romersk tid fanns. Caesarion, det stora temple t med 
kejsarkult, låg nära Heptastadion och nära den stora marknaden och det fick stor betydelse i 
romersk tid. Det kan se ut till att det östra området, det gamla palatsområdet, minskade i 
betydelse och att den grekiska överklassen under romersk tid försvann helt och hållet. Det var 
väl praktiskt för de nya herrarna i staden att ta byggnadsmaterial till sina byggen (ett nytt eller 
ombyggt palats på Antirhodos, Apollontemplet, Caesarion bland annat) från förlorarnas hus 
som då också fanns på bekvämt avstånd.  
 
Det stämmer också med bristen på texter eller skrivna referenser till biblioteket eller 
Mouseion efter år 200 e. Kr. att palatsområdet var förstört och frånflyttat redan på 200-250-
talet. sedan följde naturkatastrofer, som jordbävningen och flodvågen i år 365, (se ovan s. 30) 
som förstörde området helt och gjorde att en del av det sjönk i havet. 
 
De texter som skrevs från mitten av 200-talet och senare, det vill säga Athenaeus, Dio 
Cassius, Diogenes Laertius och Ammianus Marcellinus, har skrivits av författare som 
berättade om ett känt bibliotek. Det dessa författare skrev kan möjligen relateras till ett 
fungerande, ”levande” bibliotek, men kan lika gärna handla om ett som inte längre fanns. 
Ammianus Marcellinus, som skrev på 300-talet e. Kr., nämnde inte Mouseion eller biblioteket 
alls, han nämnde inte heller palatsområdet. Det bibliotek som var kvar sedan hellenistisk tid 
och som han kände till, det var biblioteket vid Serapeum, dotterbiblioteket. 
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Detta innebär att det är sannolikt att både Mouseion och biblioteket har blivit totalt förstörda 
och/eller demonterade, innan naturkrafterna gjorde resten. Det går alltså med all sannolikhet 
inte nu att hitta biblioteket. Det finns inga ruiner som man kan gå omkring i och som kan ge 
en bild av hur det en gång var. 
 
Det andra biblioteket, dotterbiblioteket vid Serapeum, förstördes år 391 på patriarken 
Theophilos’ order. Detta stora tempel, ett av de sista i staden med aktiv hednisk kult, skulle 
förstöras (se ovan, s. 27). Templets bibliotek kallas dotterbiblioteket eller det yttre biblioteket, 
i motsats till det stora biblioteket i palatsområdet. Beståndet här skall ha varit ungefär en 
fjärdedel så stort som det i huvudbiblioteket. I övrigt så vet man nästan inget om det. 
 
Enligt Strabos beskrivning fanns mouseion, och då också biblioteket, i palatsområdet. Men 
det fanns inte bara ett palats. Det gör det onekligen svårt att avgöra var mouseion och 
biblioteket i Alexandria kan ha varit placerat. Det man kan säga är att det borde ha varit 
beläget i det område som undersöktes arkeologiskt på 1990-talet och som ligger under vatten 
idag. Det kan ha funnits på halvön Cape Lochias, nära den kungliga hamnen. Men det kan 
också ha legat någon annan stans längs med kustlinjen, vid en av de tre hamnarna som fanns 
här under ant iken. Det fanns palats hela vägen från Cape Lochias, längs med hamnområdet, 
nästan fram till Antirhodos. På ön fanns också ett kungligt palats. Inget i källorna tyder dock 
på att biblioteket fanns på ön.  
 
Antikens författare har alla vissa drag gemensamma. Som jag skrev ovan, s. 13, så har alla 
tillhört den läs - och skrivkunniga överklassen, i en kultur och ett samhälle där det inte var 
vanligt att människor kunde läsa eller alls hade tillgång till böcker. Fortfarande under romersk 
tid var det muntliga framförandet vanligt, av alla sorters texter. Det var även så att man oftast 
behövde recitera en bok offentligt för att få den publicerad (Iddeng 2000, s. 62). Författarna 
var välutbildade män och de hade alla genomgått ungefär lika eller likvärdig utbildning. 
Författarnas målgrupp, de potentiella läsarna, var de andra medlemmarna av samma elit. De 
var ekonomiskt oberoende och kunde sysselsätta sig med forskning, resor och författarskap på 
heltid. Den värld de beskriver och den världsbild de ger uttryck för är elitens, och den har inte 
mycket gemensamt med den värld som majoriteten av befolkningen levde i. Man får därför 
inga inblickar i vanliga människors vardagsliv genom texterna. 
 
5.1.2 Analys av texterna enligt Thuréns kriterier 
 
Jag kommer i detta avsnitt att diskutera texterna enligt Thuréns kriterier, i samma 
ordningsföljd som de presenterades i kapitel 1.3 ovan, sidan 7. Men eftersom källorna är ca 
2000 år gamla och är av ett mycket begränsat antal, så har man en speciell situation. Man kan 
inte arbeta på samma sätt som man gör om man till exempel skriver 1900-tals historia. 
Mängden av källor går inte att jämföra. I mer modern historieforskning finns det kanske även 
informanter, människor som själva var med och som kan ge ögonvittnesskildringar av 
händelser. När man forskar i modern historia så måste man först sålla bland källorna och sålla 
kritiskt. I mitt fall så är källorna så få så att jag får använda de som finns. Det blir en helt 
annan utgångspunkt. Det är vanligt i forskning om antiken eller forntiden att göra så.  
 
Texterna är som bitar i en stor mosaik, en mosaik där de flesta bitarna saknas. Man har en bit 
här, och en bit där. Några bitar passar ihop, medan andra inte verkar tillhöra samma bild över 
huvud taget. Endast ett fåtal av de texter som en gång fanns under antiken har bevarats och av 
de som har bevarats är många endast fragmentariskt bevarade. Det blir därför i det närmaste 
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omöjligt att rekonstruera mosaiken och få fram den ursprungliga bilden. Även om man 
använder sin fantasi i kombination med kunskap om hur det har varit på andra, jämförbara 
ställen, så kan man aldrig, som nämnts på s. 8, veta säkert i vilken grad den bild man skapar 
överensstämmer med den verklighet som man försöker återskapa. Men man kan inte göra 
annat än att undersöka de källor som finns och se vad man kan få dessa att berätta.  
 
De texter som jag har använt som källor är alla, som Iddeng säger, ”overleverte antikke 
skrifter” (2000, s. 59). En sak till som är speciell för antiken är att de inte skilde mellan fakta 
och fiktion, allt var litteratur (ibid.). Ett undantag är Tzetzes text, som skrevs på medeltiden. 
Texterna är alltså inte originaltexter direkt ur författarens hand. De är kopior av kopior av 
kopior. Nästan alla moderna versioner av antikens textmaterial är kopior från 800-900-talen 
(Vidén 2000, s. 82). De texter från antiken som vi har kvar idag har överlevt just för att de har 
kopierats gång efter annan.  
 
Med dessa klargöranden kan jag börja med att konstatera att texterna, som jag använder dem, 
är berättande källor. Några kvarlevor efter biblioteket finns inte, som jag visat här ovan, s.47.  
 
5.1.2.1 Äkthetskriteriet 
 
Det första kriteriet, äkthetskriteriet, går ut på att fastställa huruvida en källa är äkta eller inte. 
Alltså att den är vad den utger sig för att vara. Det finns förfalskningar och många gånger är 
källor ”friserade”, bearbetade för at bättre passa ett bestämt syfte (Thurén 1997, s. 12). Ju 
äldre en källa är, desto svårare blir det att avgöra om den är äkta eller inte. De texter som jag 
har använt i denna uppsats är alla som nämnts kopior av kopior, många av dem har traderats 
och kopierats om och om igen genom 2000 år. Men om frågan är om de källor jag har 
verkligen är texter som härstammar från antiken, så blir svaret att det är de. Texterna anses 
allmänt av experter vara antika texter och jag går därför inte vidare med denna fråga.  
 
Aristeas och Tzetzes är emellertid undantag här. Aristeas text utger sig för att vara ett 
autentiskt brev från 300-talet f. Kr.. Detta är det, som visat på s. 37, ingen modern forskare 
som tror på. Både Hadas och Collins som har analyserat denna text noga daterar den till ca. 
130-150 f. Kr. och de är överens om att det rör sig om en litterär text med trovärdiga 
historiska inslag, en text som bygger på äldre källor. Däremot vet man inte vem som har 
skrivit den. (Aristeas to Philocrates 1951, s. 54: Collins 2000, s. 81). Men texten är äkta på så 
sätt att den skrevs i antiken.  
 
Vad gäller Tzetzes, så skrevs texten så sent som på 1100-talet. Parsons anser, som nämnts på 
s.41, att författaren måste ha haft tillgång till en mycket god källa, som till exempel 
Callimachus’ egen bok Om Mouseion. Tzetzes berättar om människor och händelser som går 
att kontrollera mot andra källor, som Oxyrhynchus papyrus nr. 1241, Galenus, Suda och 
Aristeas. Det är därför osannolikt att Tzetzes bara har hittat på alltihop själv. Men tyvärr så 
nämner han inte vilken källa han har haft och vilken det än har varit så verkar det som om 
Tzetzes’ exemplar var det sista. Denna text verkar därför vara en text som verkligen har ett 
ursprung i antiken, men som texten ser ut idag dateras den till medeltiden. Det blir då en 
tolkningsfråga om man anser att det är en äkta källa från antiken eller inte. Jag väljer att tolka 
den så att innehållet är äkta, från antiken, även om den text som finns nu är en kopia gjord av 
Tzetzes på 1100-talet. 
 
Den enda text som har hittats och som inte är en kopia av en kopia av en kopia är 
Oxyrhynchus papyrus text nr. 1241, med listan över bibliotekschefer under 300-och 200-talen 
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f. Kr. Denna text skrevs ner vid tiden för vår tideräknings början och den bevarades i byn. På 
1800-talet hittades den, samma papyrusbit som någon skrev 1800 år tidigare. Denna källa är 
bekräftar till viss del Tzetzes’ text, och är därför en viktig källa. Det är den enda av texterna 
som faktiskt skrevs i antiken. Texten är i alla fall inte en primärkälla i ordets snävaste 
betydelse, eftersom den är en sammanställning av namn, föremål och händelser från en 
förfluten tid och den måste därför i sin tur bygga på andra, äldre, källor. 
 
Jag har alltså kommit fram till att texterna borde vara äkta, även om alla inte är 
oproblematiska.  
 
5.1.2.2 Tidskriteriet 
 
En riktigt bra källa borde vara, enligt Thurén, samtida med den händelse den berättar om 
(1997, s. 26). Ju mer samtida källan och händelsen är desto mer trovärdig blir källan. Helst 
vill man ha ögonvittnesskildringar. Människor som själva har upplevt något och som snabbt 
skriver ner det. Det finns fem texter bland mina källor som har skrivits av män som har varit i 
Alexandria. Diodorus, Strabo och Caesar, Aristeas och Ammianus Marcellinus har alla levt i 
Alexandria en tid, eller har i alla fall besökt staden. Forskarna är oense om huruvida 
Plutarchus och Athenaeus någonsin besökte staden, men det är inte omöjligt att de gjorde det. 
Det är också oklart om Athenaeus själv kände till biblioteket i Alexandria. Han var född i en 
annan grekisk stad i Egypten och levde senare i Rom. Det är väl då sannolikt att han har 
besökt Alexandria också, om inte annat så på vägen till Rom. Men om jag frågar mig hur 
många av texterna vars författare inte bara har varit i Alexandria utan också skriver om något 
som hände medan de var där, så står jag kvar med fyra namn.  
 
Diodorus beskrev staden och antalet invånare när han var där, år 59 f. Kr. Strabo beskrev 
staden som han såg den under de fem år han levde där. Caesar skrev själv om händelserna 
under det Alexandrinska kriget, så som han hade upplevt det. Ammianus Marcellinus beskrev 
staden och Serapeum som han hade sett det, kort innan templet förstördes. 
 
Aristeas beskrev händelser som hände långt innan han levde. Om Plutarchus var i Alexandria 
och själv såg vad han berättade om, nämligen att biblioteket hade förstörts, då måste det 
betyda att både Caesar och Strabo förtiger det som hände. Caesar nämnde inget om förstörda 
byggnader. Strabo nämnde inte biblioteket alls, men beskrev Mouseion som ett levande och 
aktivt forskningssamhälle. Kunde ett sådant fungera utan bibliotek? Strabo skrev vidare att 
Pharos förstördes av Caesars män. Underförstått att endast Pharos förstördes. Han bodde i 
staden tjugo år efter kriget och borde veta. Bägge dessa källor var mycket närmare den 
aktuella händelsen i tid och som sagt så är det till och med osäkert om Plutarchus alls var i 
Alexandria. Han förlorar på så sätt i trovärdighet gentemot de andra två, Caesar och Strabo. 
De övriga texterna som berättade om branden är ännu senare än Plutarchus och ingen av 
författarna besökte Alexandria. De byggde med all sannolikhet sina berättelser på andras 
texter. Detta gäller Seneca, Lucanus, Dio Cassius och Aulus Gellius.  
 
Ammianus Marcellinus nämnde inte alls vare sig Mouseion eller biblioteket, vilket stämmer 
med teorin om att dessa institutioner redan var förstörda då han var i staden på 300-talet e. Kr. 
Jag kommer att fortsätta diskutera frågan om bibliotekets förstörelse här nedan. Det är i alla 
fall klart att källorna inte är överens. 
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Enligt tidskriteriet är de bästa av källorna Diodorus, Strabo, Caesar och Ammianus 
Marcellinus. Endast dessa fyra har beskrivit vad de själva har sett och upplevt i Alexandria. 
Men ingen av dem nämner biblioteket. 
 
5.1.2.3 Beroendekriteriet 
 
Beroendekriteriet handlar om källans trovärdighet. En källa skall, för att vara oberoende, inte 
vara påverkad av någon annan källa. Man kan också skilja mellan primärkällor och 
sekundärkällor (Thurén 1997, s. 34). En sekundärkälla bygger ofta på en primärkälla.  
 
Strabos text om hur det såg ut i Alexandria är en primärkälla. Han har skrivit den själv, det 
han skrev om är vad han själv såg och han var inte beroende av någon källa när han skrev. I 
alle fall inte om just detta. Strabos verk är omfattande och i stora delar av det så använde han 
sig av andras böcker. Men just avsnittet om Alexandria kan sägas vara oberoende. När 
Diodorus berättar om invånarantalet, så refererar han till en administrativ källa. Hans 
uppgifter om detta är alltså inte förstahandsuppgifter. Caesars beskrivning av striderna i 
Alexandrias hamn, däremot, är förstahandsuppgifter och primärkälla för dessa händelser. Han 
var där, deltog själv i striderna och skrev sedan ned vad som hände. Även Ammianus 
Marcellinus’ beskrivning av staden som den var på 300-talet e. Kr., som han själv såg den, är 
en oberoende berättelse. Andra delar av hans verk kan inte användas som primärkälla, utan 
enbart den delen där han beskriver vad han själv har sett och upplevt.  
 
Alla de andra författarnas texter blir sekundärkällor eftersom de bygger på någon annan text 
eller andra typer av källor. Flera av dem bygger på texter som i sin tur bygger på tidigare 
källor. Några refererar till en annan författare, men lika ofta så finns ingen referens till källan. 
Galenus skrev att han ville berätta vad Zeuxis hade skrivit, Diogenes Laertius uppgav två 
källor, den ena hette Hermippus och den andre var Heraclides. Denna sistnämnda byggde i sin 
tur sin berättelse på Sotions bok. Seneca refererade till Livius då han beskrev biblioteket. Men 
de flesta uppgav inga källor, även om det är uppenbart att de måste ha använt sig av minst en 
tidigare källa. Så till exempel Aristeas, som verkar ha haft mycket goda kunskaper om 
händelser vid hovet som tilldrog sig ca. 150 år innan han levde. Texten ger dock ingen 
mening, om man inte förutsätter tidigare källor.  
 
Iddeng säger så här om källhänvisning under antiken:  
”Forfattere i antikken brydde seg i liten grad om å navngi sine kilder eller referanser. Dette 
betyr selvfølgelig ikke att de ikke flittig studerte og brukte opplysninger fra andre forfattere” 
(2000, s. 67). Det var snarare så att det inte ansågs vara viktigt. Antikens lärde hade en annan 
syn på forskning och vetenskaplighet än vad vi har idag.  
 
En annan typ av beroende är det som Thurén kallar normativt beroende. Det innebär att en 
text utformades på ett bestämt sätt utifrån de normer och regler som gällde vid tiden då den 
skrevs. Dessa normer kan sedan ändras över tid, så att de inte längre är så enkla att identifiera 
som normer (Thurén 1997, s. 59). Man behöver alltså veta något om antikens konventioner 
och regler gällande författande för att kunna identifiera dessa aspekter vid texterna. Det gäller 
t. ex. beskrivningar av kungar och härförare, som ofta framställs på ett chablonartat sätt. Bara 
de ädla, starka och modiga dragen understryks i till exempel Caesars personlighet. En hjälte 
skulle vara stark både fysisk och psykisk, och karaktärsfast i alla lägen. Han skulle visa god 
moral, vara snäll mot de svaga och hård mot fiender. Men om Caesar beskrivs enligt denna 
chablonbild, så betyder inte detta att han faktiskt var sådan som person. I de berättelser där 
Ptolemaios I Soter eller Ptolemaios II Philadelphos beskrivs finns inte hellre några negativa 
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drag med. Man bör därför vara försiktig med tolkningar som bygger på personbeskrivningar 
från antiken.  
 
De minst beroende källorna blir enligt denna analys Diodorus, Strabo, Caesar och Ammianus 
Marcellinus.  
 
5.1.2.4 Tendenskriteriet 
 
Det sista kriteriet är tendenskriteriet. Tendens är partiskhet och innebär att en falsk eller 
snedvriden bild ges i stället för en sann bild. En författare är tendensiös när han har personligt 
intresse i att ge en falsk bild av verkligheten (Thurén 1997, s. 63). Det är alltid svårt att 
avslöja tendens, och ännu svårare blir det i texter som är bortåt 2000 år gamla. Man måste 
alltid förutsätta att texten kan vara tendensiös och försöka tänka kritiskt när man läser. Det 
bästa är om man har två olika källor som berättar om samma händelse. De skall bägge vara 
oberoende, både av varandra och av andra källor. Då kan man lättare avslöja en eventuell 
tendens, i den ena eller i bägge, texterna.  
 
Tendens kan vara till exempel att Aristeas, som jude i Alexandria, vill prisa den kung som 
ansvarade för att få judarnas heliga skrift översatt till grekiska. Judarna i Alexandria var 
grekisktalande, åtminstone på 200-talet f. Kr. och många hade problem att förstå hebreiska. 
Det judiska samhället hade därför stor nytta av den grekiska översättningen. 
 
Då Caesar beskrev händelserna i Alexandrias hamn så nämnde han lite om förstörelser. Det 
låg inte i hans intresse att förklara vad han hade förstört. En del forskare har tolkat hans 
tystnad om biblioteket och även Strabos tystnad, som tendens. Caesar och Strabo har inte 
nämnt biblioteket för att de inte ville det. De ville inte att det skulle stå svart på vitt att Caesar 
hade förstört biblioteket i Alexandria. Men det går emellertid en hårfin gräns mellan möjlig 
tendens i antikens texter och rena spekulationer. Det finns ingen annan text, samtida med och 
oberoende av Caesars text som skulle kunna avslöja sanningen om detta. Det man kan säga är 
att Caesars text säkert är tendensiös, han har haft ett klart intresse av att framställa sig själv i 
så bra dager som möjligt inför sina samtida.  
 
Vad gäller Strabo, Diodorus och Ammianus Marcellinus, som har visat sig vara bra källor 
enligt tidskriteriet och beroendekriteriet så är det svårt att avgöra om deras texter är 
tendensiösa eller inte. Annars är väl ett genomgående drag i texterna att de berättar om 
berömda händelser, återberättar historier som många i antiken har känt till.  
 
Aristeas, Tzetzes, Suda och Oxyrhynchus papyrus nr. 41 berättar delvis om samma saker, och 
kan därför sägas bekräfta varandra. Suda bekräftar Tzetzes’ uppgifter om att Callimachus 
arbetade med samlingarna i biblioteket och att han levde på Ptolemaios II Philadelphus’ tid. 
Tzetzes text bekräftar Aristeas på två punkter. Det ena är att Demetrius av Phalerum spelade 
en central roll i bibliotekets tidigaste historia och det andra är att böcker på andra språk, även 
hebreiska, översattes till grekiska för att införlivas i samlingarna i Alexandria. Vidare så 
bekräftar Tzetzes text några av namnen som nämndes i Oxyrhynchus papyrus nr. 41. När 
olika texter bekräftar varandra så ökar deras trovärdighet som källor. Man kan dock inte helt 
utesluta att dessa fyra texter, eller några av dem, kan bygga på en och samma ursprungstext, 
eftersom alla bygger på andra, tidigare källor, vilka nu är okända.  
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5.1.2.5 Sannolikhet och frågan om bibliotekets förstörelse under det 
Alexandrinska kriget 
 
Till slut skall jag fråga mig om texterna är sannolika. Är det som texterna berättar om 
sannolikt, verkar det förnuftigt? Hur är det med historierna som Galenus berättade, t. ex. om 
de ovanliga metoder som kungens män tog till för att skaffa nya böcker till biblioteket under 
Ptolemaios III Euergetes? Det är svårt att avgöra. Dessa historier har berättats så många 
gånger så att de har blivit etablerade ”sanningar”, precis som Plutarchus berättelse om att 
biblioteket brann upp. Dessa historier berättas i praktiskt taget alla böcker om Alexandria, och 
i åtskilliga böcker om bibliotekshistoria också. Många erkända historieförfattare under 1800- 
och 1900-talen har accepterat dessa berättelser utan att ifrågasätta dem, men mer om detta i 
nästa delkapitel.  
 
Vad gäller Galenus, så kan det mycket väl ligga någon sanning bakom historierna. Kungen 
hade den makt och de ekonomiska resurser som krävdes för sådana insatser och om man 
förutsätter att de vanliga lagliga bokmarknaderna i Athen och på Rhodos med flera, var 
uttömda, så är det inte omöjligt att kungen har beordrat ”lån” av böcker för kopiering. Målet 
var att samla all världens kunskap och detta mål var oerhört viktigt för kungen och hans två 
föregångare. Mer om detta nedan, i delkapitel 5.3.2. 
 
Om jag skall analysera frågan om huruvida biblioteket brann upp eller inte i år 48/47 f. Kr. så 
blir detta utifrån frågan om sannolikhet. Caesars text är, naturligt nog, den första källan om 
detta. Han skrev inget om en omfattande brand, inget om förstörelser i staden och inget om att 
biblioteket eller böcker brann upp. Det kan dock finnas tendens här, som nämnts här ovan. 
Han kan ha haft skäl för att hålla tyst om detta. Men i så fall så skulle det finnas så många 
ögonvittnen, så många som skulle känna till sanningen, att det verkar ändå inte riktigt troligt. 
Nästa källa i kronologisk ordning är Strabo. Han borde ha känt till eventuella förstörda 
byggnader och om biblioteket brann tjugo år innan han bodde i staden, så borde han ha hört 
talas om detta, kanske också sett ruinerna. Han nämnde inget sådant. Han skrev att byn på 
Pharos förstördes av Caesar under det Alexandrinska kriget och nämnde inte biblioteket alls. 
Men han beskrev Mouseion. Antingen så brann inget bibliotek, eller så höll även Strabo tyst, 
oklart av vilken anledning.  
 
Nästa källa som tar upp frågan är Seneca genom att refe rera Livius. Enligt Livius så brann   
40 000 böcker upp under det Alexandrinska kriget. Livius’ böcker om denna tidsperiod finns 
inte kvar och Seneca utvecklade inte frågan. Lucanus skrev så, ca 100 år efter att händelserna 
ägde rum, en mycket livfull och mångordig berättelse om hur det gick till då branden spreds 
från skeppen till hustaken vid hamnen. Han nämnde inte vare sig bibliotek eller böcker i detta 
sammanhang. Han besökte inte själv Alexandria och byggde sin historia enbart på andras 
källor.  
 
Kort efter Lucanus skrev Plutarchus så sin välkända berättelse om hur det gick till när branden 
spred sig från varvet vid hamnen till biblioteket och förstörde det. Han är alltså den första att 
tala om brinnande bibliotek. Han skrev nästan 100 år efter att det skall ha hänt och händelsen 
har inte nämnts i någon annan källa under den tiden. Det verkar inte sannolikt. Men 
Plutarchus historier har varit populära ända från antiken till idag och de fortsätter fortfarande 
att upprepas. Det var också han som berättade historien, som många har hört, om Markus 
Antonius’ och Cleopatras dramatiska död. Denna dramatiska historia har inspirerat till 
åtskilliga böcker och filmer. Plutarchus var en skicklig berättare och den bild av ett brinnande 
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bibliotek som hans text skapar är mycket effektfull. Det är all världens kunskap, samlad under 
ett tak, som brinner upp i Alexandria. Om man väljer att tro Plutarchus. 
 
Aulus Gellius och Ammianus Marcellinus skrev bägge att biblioteket brann upp då Caesar 
förstörde staden. Detta är inte bara osannolikt, det är osant. Staden förstördes inte. Dio 
Cassius har delat upp Caesars berättelse om branden i två delar, en där hamnområdet brinner 
och först senare sätter Caesar eld på skeppen. Under den första branden skrev han att en del 
byggnader vid hamnen brann upp, bland annat kornlagren i magasinsbyggnader. Hans 
berättelse om hur krigandet gick till stämmer inte med vad Caesar själv berättade. Man skulle 
utan vidare kunna avfärda hans text som en dålig källa, om det inte var för magasinen. En del 
forskare har tagit fasta på detta, sammanfört det med Galenus’ berättelse om att nyförvärv 
först förvarades i magasin vid hamnen och även med Livius’ kommentar om de 40 000 
böckerna som brann upp. J Staquet var en av de första, i 1928, att föreslå denna teori 
(återberättad i Parsons 1952, s. 301ff.). Staquet fick då en förklaring som kunde passa med 
alla källorna. Biblioteket brann inte upp, men böcker som skulle till biblioteket, eller 
eventuellt kom från biblioteket, brann upp. 
 
Min slutsats blir alltså att biblioteket inte brann upp under det Alexandrinska kriget. 
 
5.1.2.6 Sammanfattning av analysen 
 
De källor som blir mest pålitliga efter en källkritisk analys är Caesar, Strabo, Diodorus och 
Ammianus Marcellinus. Även Aristeas, som omedelbart kan verka osannolik och Tzetzes, 
som är en väldigt sen källa, Oxyrhynchuspapyren och Suda måste alla tas på allvar, eftersom 
de bekräftar varandra. Galenus berättelser är svårtolkade och de övriga bygger på andras 
texter.  
 
De fyra texter som alltså kom bäst ut av analysen, Diodorus, Strabo, Caesar och Ammianus 
Marcellinus, beskrev staden Alexandria och det Alexandrinska kriget. Strabo beskrev 
visserligen Mouseion, men ingen av dessa texter handlade om biblioteket. De mest trovärdiga 
källorna av de som vanligen används i modern litteratur om biblioteket i Alexandria nämner 
alltså inte alls biblioteket. 
 
Den grupp texter som bekräftar varandra, som nämnts på s. 51, handlar däremot om 
biblioteket och verksamheten där. Det är Aristeas, Oxyrhynchus papyrus nr. 41, Suda och 
Tzetzes. Dessa texter kan tolkas som trovärdiga källor, i och med att de bekräftar varandra. 
Det verkar inte vara sannolikt att de bygger på varandra men det går alltså inte heller att 
utesluta möjligheten.  
 
Galenus’ texter står för sig själva och är svåra att analysera.  
 
Strabo och Athenaeus berättade helt olika historier gällande Aristoteles’ boksamling och detta 
gör en analys svår. Utan någon ytterligare källa om samma ämne blir det omöjligt att säga 
vilken av dessa två texter som är mest trovärdig. 
 
Diogenes Laertius berättade om Demetrius av Phalerum, men hans berättelse handlar inte om 
samma frågor som de andra två texter som nämnde Demetrius, nämligen Aristeas och 
Tzetzes. Därför blir även Diogenes Laertius en svårtolkad källa. 
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Livius genom Seneca, Lucanus, Plutarchus, Aulus Gellius och Dio Cassius byggde alla på 
tidigare texter och blir efter en källkritisk analys inte lika trovärdiga källor som Caesar, 
Strabo, Diodorus och Ammianus Marcellinus. 
 
Det är viktigt att räkna in i analysen att antikens texter skrevs av män som inte tänkte på 
samma sätt som vi gör idag. De levde i en annorlunda värld och deras syn på texters värde var 
en annan än vår. De var inte så noga med referenserna, vilket vi idag tycker är viktigt. Och så 
är det ofta så att även när det finns en referens så har inte den text som det refereras till 
bevarats till vår tid, så vi kan i alla fall inte kontrollera uppgifterna. Ett stort antal författare 
från antiken finns omnämnda i olika texter, men bara en bråkdel av deras verk har bevarats. 
Athenaeus, till exempel, nämner namnen på 800 författare (Parsons 1952, s. 304). Nästan alla 
dessa är okända. Detta gör det också svårt att bedöma värdet på de texter som nu finns. Har de 
bästa källorna försvunnit, eller är det de som finns kvar?  
 
5.2 Hur har källorna använts av moderna forskare? 
 
När man läser modern litteratur, som Parsons, Fraser, El-Abbadi, Canfora , Casson, Harris, 
Delia, med flera, så verkar det vara så att alla använder sig av samma källor och att källorna 
oftast inte blivit ifrågasatta. Det kanske är så att eftersom det finns så få källor så används helt 
enkelt de som finns. Man väljer en mer pragmatisk praxis, och problematiserar inte gärna. Om 
man skulle vara lika hård i den källkritiska analysen med texter från antiken som man är med 
texter från t. ex. 1800-talet, så skulle det inte bli många kvar. Man skulle inte kunna säga 
något om hur det var under antiken och man skulle inte kunna dra några slutsatser. De texter 
som jag har analyserat här ovan förekommer alla i modern litteratur om ämnet. 
 
Samtliga författare accepterar det texterna (Aristeas och Tzetzes) berättar om att Demetrius av 
Phalerum spelar en nyckelroll i grundandet av både Mouseion och biblioteket. Det stämmer 
också med tiden då Demetrius levde. Demetrius är länken till Athen, till Aristoteles och till 
Lyceum, som allmänt anses vara förebild för Mouseion. 
 
Andra frågor som diskuteras i böckerna är frågan om biblioteket bestod av en egen byggnad 
eller om det var en integrerad del av Mouseion. Vidare diskuteras var exakt i staden det var 
beläget. Men den fråga som har fått mest utrymme är frågan om bibliotekets slutliga 
förstörelse. Flera olika teorier presenteras, allt från att biblioteket brann upp under Caesars 
härjningar, tills att det långsamt tynade bort under romersk tid och förstördes år 273 e. Kr, till 
att det fanns kvar i bästa skick när muslimerna tog makten i Egypten år 642, och att det var då 
böckerna brändes. Biblioteket sägs alltså ha funnits i antingen knappt 300 år, alternativt drygt 
500 år, eller i 900 år. 
 
5.2.1 Källor som har diskuterats 
 
Några texter har alltså problematiserats, medan andra inte diskuterats. Det är särskilt 
artikelförfattare som har diskuterat enskilda källors trovärdighet, medan bokförfattarna sällan 
gör det. Det är främst Aristeas som har diskuterats, både för att den har flera avsnitt av 
sagokaraktär och för att uppgifter förekommer om årtal som inte verkar stämma med andra 
källor. Dessutom så kopplas Demetrius av Phalerum ihop med Ptolemaios II Philadelphos, 
som sades hata honom. (Se Diogenes Laertius, ovan, s.42). Man måste då välja vem man skall 
tro på och de flesta verkar tro på Diogenes snarare än Aristeas. Den historia som Diogenes 
berättar, om att Demetrius rådde kungen att installera sin äldste son som kronprins och inte 
den yngste, som kungen själv ville, ifrågasätts inte av någon, utom en. Historien slutar med att 
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det antyds att den nya kungen är så arg på Demetrius fortfarande, flera år senare, att han låter 
döda honom.  
 
Collins är den som ifrågasätter denna historia. Hon säger att för det första var Demetrius 
närmare 80 år gammal vid den tidpunkt då han skall ha satts i husarrest på landet. Det är 
därför kanske lika sannolikt att han var så gammal att han inte längre kunde arbeta, som att 
han blev straffad (2000, s. 71). För det andra så skrev inte Diogenes rent ut att kungen inte 
skulle installera den yngste sonen som kronprins. Han skrev att Demetrius sade: ” om du ger 
den (makten; min anm.) ifrån dig, så har du den inte kvar”. Det kanske handlade om att 
kungen ville ta sin son till medregent, för det gjorde han, de sista åren av sitt liv. Det ligger 
inget i det som Diogenes faktiskt berättade, som skulle förklara att Ptolemaios II Philadelphus 
hatade Demetrius, om man inte tolkar Demetrius’ ord som att han var rädd att kronprinsen 
skulle ta all makt ifrån sin far.  
 
Collins visar också att när man jämför alla de olika dateringssystem som fanns parallellt under 
antiken med judiska källor och med Aristeas, så stämmer det som Aristeas säger. Nämligen 
att den grekiska översättningen av Gamla Testamentet blev till under tiden 281-280 f. Kr., d v 
s under Ptolemaios I Soters sista år och sonens första år som kung (Ibid., s. 56f.). Collins ger 
en djupgående analys av Aristeas där olika aspekter diskuteras och jämförs med andra källor. 
Hennes slutsats är att det mesta som Aristeas berättar om stämmer.  
 
Samma historia från Diogenes Laertius (se s. 42) har använts för att bevisa att det var 
Ptolemaios I Soter och inte sonen som grundade biblioteket. Flera av texterna uttryckte att det 
var sonen, den andre kungen, som grundade biblioteket. Men eftersom sonen lät fängsla och 
antagligen också döda Demetrius så fort han blev kung, så kan det inte stämma! Demetrius 
var med om att grunda biblioteket och han kan inte ha arbetat för någon annan än Ptolemaios I 
Soter. Han var som sagt ca. 80 år gammal då Ptolemaios II Philadelphus blev kung, och dog 
snart efter. Det finns därför ingen anledning att tro att han kunde ha arbetat för någon annan 
än den första kungen, Ptolemaios I Soter. Men det är alltså inte det argumentet som framträder 
i böckerna (Parsons 1952, s. 92; Fraser 1972, s. 321; Canfora 1989, s. 19; El-Abbadi 1990, s. 
81).  
 
Det finns andra skäl till att antikens lärde män kan ha förväxlat dessa två kungar. Den förste 
kungen började bli gammal när han etablerade Mouseion och biblioteket. När Mouseion och 
biblioteket började bli etablerade institutioner och forskare kom för att arbeta där, så hade inte 
kungen långt kvar. Nästa kung, Ptolemaios II Philadelphus förknippas ofta med historier om 
biblioteket. Det gällde även den tredje kungen, Ptolemaios III Euergetes. Den andra och den 
tredje kungen fortsatte den första kungens ansträngningar med att skapa världens största 
bibliotek och de verkar ha varit personligt engagerade i detta. Bibliotekets storhetstid, den tid 
då det var som störst och hade aktuell litteratur och då de flesta historierna om detsamma 
uppstod började under Ptolemaios II Philadelphos. Det är detta som speglas i texterna, när de 
förknippar bibliotekets tidiga historia med den andre kungen i det ptoleméiska kungahuset. 
 
Det är anmärkningsvärt att en man som Bagnall, som i sin artikel går in för att hitta brister i 
alla antikens källor, och även i resonemangen i moderna böcker, att just han bygger hela sitt 
eget resonemang på ovan beskrivna text av Diogenes Laertius. Han vill visa att Demetrius 
omöjligen kunde ha arbetat för Ptolemaios II Philadelphos. Eftersom källorna är oense om 
vilken av kungarna som grundade biblioteket, så kan man inte få något svar på den frågan 
alls, anser Bagnall. Han ser inte vare sig Aristeas eller Tzetzes som trovärdiga källor, eftersom 
de inte stämmer med Diogenes Laertius. Hela artikeln är mycket kritisk hållen, och detta gör 
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det desto mer märkligt att att han inte alls ifrågasätter Diogenes, en författare från början av 
300-talet e. Kr. som man vet ytterst lite om annat än att han använde sig av andras böcker i sitt 
skrivande (Bagnall 2002, s. 49ff).  
 
5.2.2 Bibliotekets bestånd 
 
Bagnall fortsätter med en diskussion om storleken på beståndet i biblioteket. Antikens källor 
uppger olika siffror, från 40 000 till 700 000 rullar skall ha funnits där. Han gör beräkningar 
över hur många böcker det kan ha funnits, totalt, i den hellenistiska världen under ptoleméisk 
tid och kommer fram till att även den lägsta siffran, 40 000 rullar, antagligen är för hög. Han 
säger vidare så här: ”In sum, the ancient figures for the size of the library or the number lost 
in the Alexandrine War do not deserve any credence.” Han jämför så med British Library, 
som 1830 hade ett bestånd på 200 000 volymer. Det är helt enkelt inte troligt att det skulle ha 
funnits hundratusentals böcker under antiken, anser Bagnall (ibid, s. 354). 
 
Andra författare är inte lika kritiska. Om man nu alls kan tro Diogenes Laertius och andra 
texter, så skrevs det ett mycket stort antal böcker under hellenistisk tid. Aristoteles, och hans 
efterträdare som ledare för Lyceum, Teophrastus, skall ha skrivit över 300 böcker 
tillsammans. Aulus Gellius referar till 275 andra författare i sin bok, Athenaeus refererar till 
800 andra författare och Suda berättar att Callimachus skrev flera hundra böcker. Sedan 
skrevs ett stort antal böcker av Mouseions forskare, böcker om textkritik, med kommentarer 
till Homeros texter t. ex. Blum anser att endast en procent av antikens böcker har bevarats till 
vår tid (1991, s. 8). Det innebär att 99 procent av alla texter som engång fanns under antiken 
har försvunnit. 
 
Övriga moderna författare nämner källornas siffror för antal böcker i biblioteket och flera för 
någon form av resonemang kring det, men de flesta tror ändå att texterna berättar någon form 
av sanning. El-Abbadi presenterar Aristeas och Tzetzes siffror utan att problematisera (1990, 
s. 95). Canfora gör på samma sätt (1989, s. 187f.). Fraser accepterar Tze tzes siffror och 
resonerar kring vad hans begrepp ”blandade rullar” och ”oblandade rullar” kan innebära. Det 
var så att en bok kunde bestå av flera rullar, men det kunde också vara tvärt om. Han menar 
att blandade rullar var rullar med flera verk på samma rulle, medan oblandade var endast en 
författares verk. Korta verk och poesi av olika författare kunde rymmas på en och samma 
rulle. Till dessa svårigheter kommer ännu en. Det var nämligen så att papyrusrullar kunde 
vara olika stora och olika långa (1972, s. 329f.). Även Parsons accepterar slutligen Tzetzes 
siffror för beståndet i biblioteket, alltså nästan 500 000 rullar (Parsons 1952, s. 204f.). 
 
Det är komplicerat att försöka beräkna storleken på beståndet i biblioteket. Svårigheterna gör 
väl att inte så många har försökt. Man måste inte bara beräkna hur många böcker som troligen 
funnits, utan också räkna på storlek på rullarna samt antal rullar per bok, för längre verk. Det 
kan skilja mycket på antal rullar och antal böcker också. Man måste därför först bestämma sig 
för om man skall räkna rullar eller böcker. 
 
5.2.3 Mouseion och biblioteket 
 
Fraser menar att biblioteket och Mouseion byggdes med Lyceum (Aristoteles skola i Athen) 
som förebild (Fraser 1972, s. 320). Lyceum var den största och mest ryktbara skolan i 
Medelhavsområdet före Mouseion och flera av de män som hade verkat vid Lyceum kom 
senare till Alexandria. Ingen annan författare bestrider detta. 
 



 58 

Fraser tror vidare att biblioteket var integrerat i Mouseion och att det bestod av några rum i 
denna byggnad. Det var inte en separat biblioteksbyggnad. Så var det inte heller i Pergamon. 
Detta skulle i så fall kunna förklara varför ingen av antikens författare nämner biblioteket 
specifikt som t. ex. Strabo (1972, s. 324). Fraser förklarar att ordet bibliotek, så som det 
användes under antiken, hade dubbel betydelse. Det kunde betyda antingen den byggnad som 
innehöll en boksamling (så som vi använder ordet idag), men det kunde också användas för 
att beteckna en samling bokrullar på hyllor och alltså avse på bokhyllorna som sådana i första 
hand (ibid.).  
 
Canfora tror liksom Fraser att biblioteket var integrerat i Mouseion (1990, s. 138). Dessa två 
forskare tror mer på Caesar och Strabo än på Plutarchus när det gäller branden år 48/47 f. Kr. 
och de tror inte att biblioteket förstördes då.  
 
El-Abbadi (1990, s. 156) får representera dem som tror att biblioteket bestod av en egen 
byggnad. Han tror på Plutarchus och menar att biblioteket, som var beläget vid hamnen, brann 
upp när branden från skeppen spreds med vinden. Denna teori var den vanliga, fram till mitten 
på 1900-talet och som synes så finns den kvar 1990.  
 
Parsons var bland de första att ifrågasätta denna teori och presentera en egen. Han beskriver 
biblioteket som en egen byggnad, men sammankopplad med Mouseion med en överbyggd 
gång. Det låg alltså i palatsområdet (1952, s. 71). När han kommer till det Alexandrinska 
kriget för han ett långt resonemang om att Caesar, innan kriget bröt ut, besökte biblioteket och 
blev mycket imponerad. Han skall ha bestämt sig för att en stor del av böckerna där skulle 
skickas till Rom så de packades och placerades i magasinsbyggnader vid hamnen i väntan på 
att skeppas över Medelhavet. När kriget så bröt ut brann dessa böcker upp. 
 
Det blir tydligt att resonemangen hänger ihop. Strabo skrev uttryckligen att Mouseion fanns i 
palatsområdet och om man tror att biblioteket ingick i Mouseion, så kan det inte ha brunnit 
upp under det Alexandrinska kriget. Men om man förutsätter att biblioteket var en 
självständig institution, som våra moderna bibliotek och att det var beläget vid hamnen, så blir 
det mer troligt att det brann upp. Parsons användning av källorna komplicerar bilden 
ytterligare, men alla tre varianterna bygger på samma källmaterial. Det handlar om hur man 
väljer att tolka texterna och vilken källa man väljer att ge mest trovärdighet. 
 
Moderna författare vill också gärna placera biblioteket på kartan. Det finns här tre olika 
teorier. Den vanligaste är att man tar Strabo på orden och menar att Mouseion och biblioteket 
fanns i palatsområdet, utan att specificera platsen närmare. Denna teori stöds av till exempel 
Fraser (1972, s. 15); Parsons (1952, s. 317); Canfora (1989, s. 75f); Casson (2001, s. 33) och 
Harris (1995, s. 43). 
 
Några tror att den boklåda som hittades vid korsningen Kanopusgatan/Somagatan (se ovan s. 
31), tyder på att biblioteket fanns där. Delia får representera denna teori, där hon ”tänjer ut” 
palatsområdet ända hit bort, så att teorin går ihop med Strabos text.  
 
Till sist den äldre teorin, som stöds av El-Abbadi. Han placerar, som tidigare nämnts 
biblioteket i hamnområdet. Biblioteket brann upp och det andra biblioteket, vid Serapeum, 
blev nu Mouseions bibliotek, fram till dess att Mouseion förstördes på 300-talet (1990, s. 
160). 
 
Även Blum tror att biblioteket brann upp under det Alexandrinska kriget (1991, s. 99). 
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5.2.4 Hypoteser om bibliotekets slutliga förstörelse 
 
Det finns som nämnts tre olika teorier om hur bibliotekets historia slutade. Jag har redan 
diskuterat branden år 48/47 f. Kr., under det Alexandrinska kriget, som är den första teorin, se 
s. 52.  
 
Den andra teorin är mindre dramatisk. Den stöds av de arkeologiska undersökningarna, av 
historien och av den prosaiska anledningen att papyrus är ett skört material som inte tål fukt. I 
Alexandrias fuktiga klimat skulle rullarna i alla fall ha förstörts efter en viss tid, av fukten. 
Som Bagnall uttrycker det, så har inte en enda papyrusrulle av alla som en gång har funnits i 
Alexandria bevarats till vår tid. Detta beror just på klimatet. Sedan fanns det även andra 
faktorer, som möss och insekter, som kunde ha bidragit till förstörelse. Bagnall skriver att en 
papyrusrulle kunde finnas i läsbart skick i mer än 100 år, kanske som mest, 300 år (2002, s. 
357). Om man inte ständigt gjorde nya kopior av de befintliga texterna, så skulle de ruttna 
bort. Bagnall tror därför inte att det var mycket kvar av biblioteket under romersk tid, 
eftersom inga speciella insatser då gjordes för samlingarna (ibid.).  
 
Fraser nämner kort att källorna berättade olika om huruvida biblioteket brann eller inte på 
Caesars tid, och säger: ”This difficult question is ultimately a matter of individual judgement 
regarding the value of sources” (1972, s. 334). Han fortsätter med att konkludera med att 
samlingarna kan ha blivit förstörda vid denna tid, eller så var det romarnas ointresse som var 
orsaken, men i vilket fall så fortsatte biblioteket att finnas ännu en tid, men i mindre 
omfattning än tidigare (Ibid., s. 335). Han ger ingen slutgiltig tidpunkt för när biblioteket 
försvann. 
 
Casson uppger Aurelians förstörelse av palatsområdet år 273, som slutet för biblioteket. 
(2002, s.47) Delia tror att om det fanns några hela böcker kvar efter Aurelians och Diocletians 
härjningar i palatsområdet på 270-talet, så flyttades dessa till biblioteket vid Serapeum (1992, 
s. 1464). Men också hon tror att Mouseion och biblioteket förstördes vid denna tid.  
 
Parsons tror att biblioteket förvisso skadades under Aurelians och andra romerska kejsares 
härjningar i Alexandria, men att det ändå fanns kvar efter detta. Det finns texter som refererar 
till böcker och bibliotek i Alexandria efter år 273 och det tar Parsons som tecken på att 
biblioteket alltså inte förstördes helt och hållet (1952, s. 341ff.). Han stödjer med andra ord 
den tredje teorin som även Canfora tror på. 
 
Den tredje teorin går ut på att biblioteket fanns kvar då muslimerna erövrade Egypten, på 600-
talet, och att det var de som slutligen förstörde det. Emiren Amrou erövrade Alexandria för 
kalifen Omar, år 642 (Canfora 1990, s. 83). Det finns en arabisk tradition, som Canfora 
beskriver, enligt vilken en vis man i Alexandria berättade för Amrou om biblioteket och även 
visade honom flera böcker som skulle härstamma från hellenistisk tid. Sedan kom kalifens 
order om att förstöra alla böcker och de brändes i badhusens ugnar, för att värma upp vattnet i 
baden. Det tog 6 månader innan böckerna tog slut (Ibid., s. 88ff.). 
 
Även om antalet texter från antiken som handlar om biblioteket är litet, så kan de alltså ge 
upphov till flera olika teorier. Källmaterialet är svårtolkat och det är frestande att lägga in mer 
i tolkningen än vad texten ger utrymme för. Det gäller att vara medveten om detta när man 
läser och bedömer andras skrifter.  
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5.3 Varför byggdes detta bibliotek? 
 
I detta delkapitel kommer jag att först beskriva några olika teorier om vilka 
bibliotekstraditioner som fanns vid tidpunkten för grundandet av biblioteket i Alexandria. 
Sedan kommer jag att titta närmare på några av de faktorer som kan ha influerat och påverkat 
Ptolemaios I Soter när han tog beslutet att grunda Mouseion och biblioteket. 
 
5.3.1 Vilka bibliotekstraditioner fanns på 300-talet f. Kr? 
 
Jag har tidigare visat (se kap. tre) att det den grekiska kulturen inte värderade det skrivna 
ordet lika högt som det talade, och att der därför inte heller fanns något utbyggt 
bibliotekssystem i antikens Grekland före hellenismen. Deremot så fanns det i Mellersta 
Östern en bibliotekstradition som går tillbaka till ca. 3000 f. Kr. I modern litteratur om 
biblioteket i Alexandria betonas vanligen Aristoteles’ bibliotek såsom förebild för det i 
Alexandria. Den vanligaste teorin är alltså den som jag här nedan kallar för den grekiska 
teorin. Men det finns andra teorier också, och här nedan kommer jag att beskriva både vad jag 
kallar den grekiska, den orientaliska och den egyptiska teorin. 
 
5.3.1.1 Den grekiska teorin 
 
I Grekland fanns antagligen ingen egentlig bibliotekstradition på 300-talet f. Kr. Som nämnts 
på s. 20 så räknas Aristoteles bibliotek vid Lyceum som det första grekiska biblioteket. 
Aristoteles var, enligt Parsons, den första som aktivt samlade in och bevarade texter – andras 
och sina egna. Han hade själv författat ett avsevärt antal böcker. Han undervisade och skrev 
böcker inom alla ämnen och var intresserad av att samla kunskap. Böckerna användes i 
undervisning vid Lyceum (1952, s. 12). Andra boksamlingar fanns också, men det var mindre 
boksamlingar tillhörande privatpersoner. Platon och hans skola, Akademia, var antagligen 
förebilder för Aristoteles och även här fanns en boksamling. Den var dock inte lika 
omfattande som den sistnämndes. Som Casson skriver, så var det först under 400-talet f. Kr. 
som läs- och skrivkunnigheten blev någorlunda vanlig, åtminstone i överklassen. Det var 
också vid ungefär samma tid vanligt med skolor för pojkar och då, på 400-talet f. Kr., fanns 
även en bokmarknad (2001, s. 18ff).  
 
Den grekiska kulturen var i huvudsak en muntlig kultur, och många var skeptiska till det 
skrivna ordet. (se ovan, s.13). De populära berättelserna, pjäserna och myterna berättades och 
framfördes inför publik. Man var därför inte så benägen att grunda bibliotek.  
 
I en del böcker kan man läsa om ett mycket tidigt och stort bibliotek i Athen. Peisistratus skall 
ha samlat Homerosiska skrifter bland annat och grundat ett bibliotek. El-Abbadi t. ex. berättar 
om detta (1990, s. 75). Parsons har ett kapitel om grekiska bibliotek före Alexandria, där han 
skriver om boklärda män som har haft en större eller mindre boksamling. Men han nämner 
inte alls de tidigare, långt äldre biblioteken i Mellersta Östern (1952, kap. 11). Parsons 
nämner däremot Peisistratus, som var ”tyrann”, ledare i Athen på 500-talet f. Kr. Han var 
intresserad av kultur och litteratur och hade en egen boksamling som med grekiska mått mätt 
var stor (Ibid, s. 8). Senare skrev Aulus Gellius om Peisistratus’ bibliotek, som han säger var 
ett stort, offentligt bibliotek i Athen och vars innehåll perserkungen Xerxes stal när han intog 
staden och förstörde den (Canfora 1990, s. 124). 
 
Ett antal moderna författare har okritiskt citerat Aulus Gellius som berättar om Peisistratus’ 
bibliotek. Det finns dock inga uppgifter om biblioteket i någon källa tidigare än Aulus 
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Gellius. Canfora säger att Peisistratus säkerligen har haft en boksamling, men att det inte 
fanns något stort bibliotek i Athen vid denna tid. Det är snarare så att senare författare och 
även en del moderna, har tyckt att en så betydelsefull stad som Athen måste ha haft ett 
bibliotek och de har därför inte ifrågasatt källorna (Ibid, s. 183f.). Fraser nämner Peisistratus 
som en bokman som skapade ett centrum för litterära aktiviteter i Athen men nämner inte 
något bibliotek i det sammanhanget (1972, s. 305). Han säger vidare om grundandet av 
Mouseion och biblioteket att den intellektuella verksamhet som växte fram i Alexandria 
skapades av de ptoleméiska kungarna och deras stöd, inte minst finansiellt, men även deras 
personliga intresse för kultur och litteratur (ibid.). 
 
Det är alltså inte mycket som tyder på att grekerna hade några traditioner för att bilda 
bibliotek. Ändå är texterna mycket tydliga med att biblioteket i Alexandria var grundat av 
greker, för greker, i en grekisk (hellenistisk) värld. Strabo skrev uttryckligen att detta 
bibliotek grundades med Lyceum som förebild, se ovan, s.42.  
 
Flera andra bibliotek bildades sedan i hellenistiska städer, så från och med 300-talet f. Kr. så 
fanns det en grekisk bibliotekstradition. Det är vanligt i moderna böcker att författarna tar 
Strabo på orden och ger Aristoteles och Lyceum äran av att ha inspirerat till biblioteket i 
Alexandria. Det finns också klara likheter mellan Lyceum och Mouseion. Bägge dessa 
institutioner var inriktade på forskning och bägge hade ett bibliotek till stöd för forskarna. 
Många ämnen fanns representerade, med ett undantag. Vid Lyceum var filosofi ett centralt 
ämne och forskarna där var filosofer i första hand. Men i Alexandria under hellenistisk tid 
spelade filosofi en mycket liten roll. Mouseion var också större och hade bättre finansiering. 
Institutionen stod dessutom under kungligt beskydd. Kungen hade stora ambitioner, han ville 
skapa ett universellt bibliotek. Biblioteket blev snabbt så stort att det blev nödvändigt att 
organisera beståndet. Även utländska böcker var intressanta att köpa in. Detta var något nytt i 
den grekiska världen, några av de nyheter som kom med den hellenistiska kulturen.  
 
5.3.1.2 Den orientaliska teorin 
 
Men det finns andra teorier också. Några forskare, som H. J de Vleeschauer och Steven Blake 
Shubert, menar att den grekiska teorin inte riktigt håller. Vad fanns det, i den grekiska 
kulturen, som kunde ha gett kungen, eller Demetrius, idén om att samla all världens kunskap? 
Ett stort bibliotek kräver organisation av ett slag som inte tidigare setts i Grekland. Har man 
en samling böcker på tiotusentals titlar, så kan man inte komma ihåg alla, ej heller deras 
placering. Man måste organisera, klassificera och katalogisera. Det finns många exempel på 
biblioteksorganisation från bibliotek äldre än det i Alexandria, men dessa är från Mellersta 
Östern och inte från den grekiska världen. Frågan är om det finns något samband här, eller om 
det rör sig om sammanträffanden. Det är ju naturligtvis fullt möjligt att behovet har styrt 
utvecklingen, på så sätt att varhelst en stor boksamling skapas, kan biblioteksorganisation 
uppfinnas. Det behöver inte finnas någon annan förklaring. Det ger sig självt att man måste 
organisera böckerna på ett logiskt sätt så det blir möjligt att återfinna dem. Men det skulle 
också kunna finnas ett samband. 
 
Som beskrivet i kap. tre här ovan, så skilde sig de tidiga kulturerna i Mesopotamien och i 
Egypten avsevärt från den grekiska. Vad gäller synen på det skrivna ordet, så hade 
människorna i Egypten, Sumér, Babylon Assyrien och i de olika småstaterna i det nuvarande 
Syrien stor respekt för texter. De hade också en annan tradition för att bevara det förflutna i 
form av skrivna berättelser i bibliotek. I dessa områden fanns inte bara privatbibliotek, vilket 
var den form för boksamling som också fanns i Grekland före Aristoteles, men också stora 
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palats- och tempelbibliotek. Åtminstone några av de bibliotek som Pedersén berättar om 
borde ha funnits kvar på 300-talet f. Kr. när Alexander den store erövrade området. Se s. 16 
ovan.  
 
de Vleeschauer skriver, och detta är känt från flera källor (som till exempel Pomeroy et al. 
1999, s. 398) att Alexander den store hade med sig vetenskapsmän på sina krigståg och inte 
bara soldater. En historiker fanns också med som skulle skriva om resorna och krigen. 
Alexander var välutbildad och intellektuell och flera andra i hans följe skall också ha varit det. 
På resorna kom följet till alla de stora kända städerna, som Tyre, Niniveh, Babylon, Susa och 
till perserkungens residensstad, Persepolis  
(de Vleeschauer 1973, s. 92). 
 
Alexander och hans armé är inte kända för att ha bränt och förstört städerna de erövrade, 
tvärtom så var det i deras intresse att städerna fanns kvar. Det Alexander den store gjorde var, 
som perserna hade gjort före honom, att byta ut den högsta ledningen i de olika städerna och 
småstaterna med män trogna mot honom själv. Hans följe av vetenskapsmän och kanske han 
själv också, skulle sedan ha utforskat de nyerövrade städerna och deras byggnader. De såg 
både arkiv och bibliotek, och i mån av intresse så har några kunnat lära sig hur samlingarna 
var organiserade. Detta utgjorde ett inflytande och en påverkan på Ptolemaios, som tillhörde 
Alexanders följe, menar de Vleeschauer. Alexander och hans närmaste män ville lära sig om 
de erövrade folkens kultur, religion och vanor för att kunna förstå dem, och kunna styra över 
dem på ett bra sätt. De skall i synnerhet ha blivit imponerade av den skriftkultur de mötte 
(ibid., s. 93).  
 
Om Ptolemaios tog intryck av de bibliotek han såg och lärde sig lite om hur man kunde 
klassificera och katalogisera, så kan detta ha inspirerat honom till att skapa ett bibliotek. Han 
kan ha fått idén om ett bibliotek minst lika stort som något som fanns eller hade funnits i 
Mellersta Östern. Vid de stora templen i städerna fanns också skolor. I Babylon t. ex., som var 
känt för sitt ”universitet”. Forskning bedrevs där också och grekerna sägs ha blivit 
imponerade av vad de såg. Ptolemaios själv var den som tog initiativet till Moiseion och 
biblioteket, men förebilden var snarare vad han hade sett och lärt i Mellersta Östern än 
Aristoteles och hans skola (Ibid., s. 95). 
 
Det sätt på vilket bibliotekarierna i Alexandria klassificerade och katalogiserade böckerna är 
nästan identiskt med det som moderna arkeologer har visat fanns i Mellersta Österns 
bibliotek. Flera kataloger har hittats och sättet att dela in böckerna ämnesvis både i 
uppställning och i katalogen är känt från bland andra Ebla, Niniveh, Babylon och Hattushash. 
de Vleeschauer tror också att verksamheten vid Mouseion var inriktad mot forskning snarare 
än undervisning. Även detta stämmer överens med arbetssättet vid forskningsinstitutionerna i 
Mellersta Östern.  
 
5.3.1.3 Den egyptiska teorin 
 
Shubert (1993) har studerat eventuella likheter mellan Mouseion och den fornegyptiska 
institution som kallas Livets Hus. Han ser likheter mellan forskningsinstitutioner med 
bibliotek både från Mellersta Östern och i Egypten med Mouseion och biblioteket i 
Alexandria. Han tycker att det sistnämnda har mer gemensamt med Assurbanipals bibliotek i 
Niniveh än vad det har med Aristoteles’ bibliotek vid Lyceum. Men han tycker det finns fler 
likheter ändå mellan Mouseion och det egyptiska Livets Hus.  
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Shubert börjar med att beskriva den grekiska teorin och fortsätter så med den orientaliska 
teorin som främst de Vleeschauer är talesman för. Han stödjer den till stor del, men påpekar 
att det bibliotek som har störst likheter med det i Alexandria var Assurbanipals bibliotek i 
Niniveh och det förstördes år 612 f. Kr. (Shubert 1993, s. 248). Det kan då inte ha varit någon 
direkt förebild för biblioteket i Alexandria, som grundades ca. år 295 f. Kr. 
 
Shubert anser att det är mer logiskt att en eventuell föregångare till biblioteket sökes i 
Egypten. Ett problem med denna teori är naturligtvis att det finns så få källor för det 
fornegyptiska biblioteksväsendet. Några finns dock. Det finns t. ex. texter som refererar till 
Livets Hus och till verksamheten där, både före och under ptoleméisk tid. Livets Hus var en 
del av ett tempel. Alla stora tempel hade ett Livets Hus. Denna institution var förknippad med 
mystik och hemligheter. Texterna som bevarades där var, de som man känner till, religiösa 
och hemliga. Men här fanns också annan litteratur och antagligen har undervisning på högre 
nivå bedrivits här. Ämnen som fanns representerade var utöver religion, filosofi och medicin. 
(ibid., s. 156). Prästerna i Livets Hus var de visaste och mest boklärda männen i Egypten och 
under ptoleméisk tid var det endast de som kunde läsa och skriva hieroglyfer.  
 
Ptolemaios I Soter verkar ha varit bekant med Livets Hus. Något av det första han gjorde i 
Egypten, redan innan han blev kung i landet, var att sätta upp en minnessten. På stenen 
förklarade han, som ett tecken på sin godhet och förmåga att regera landet väl, att han har 
hämtat tillbaka till Livets Hus (vid flera olika tempel) de texter som perserna hade stulit och 
tagit med till sitt land. Han skulle alltså ha tagit med från Persepolis, Susa eller Babylon de 
skatter från egyptiska tempel som perserna hade rövat bort och givit dem tillbaka till deras 
rättmätiga ägare i Egypten (ibid., s. 157). 
 
Ptolemaios borde då ha känt till Livets Hus, och dess funktioner både som bibliotek och som 
undervisningscentra vad gäller högre utbildning menar Shubert. Enligt Shubert så skall det 
också ha funnits aktiviteter som textkritiskt arbete, kopiering av texter och viss forskning i 
Livets Hus. Det finns alltså likheter mellan Livets Hus, en urgammal institution i Egypten, 
och Mouseion. Men det finns inga bevis för ett samband. En möjlighet är att Ptolemaios, som 
tidigt kände till institutionen, har låtit sig imponeras och påverkas av vad han såg. Han levde i 
fem års tid i Memphis, där det fanns ett Livets Hus vid det stora Ptahtemplet, innan han 
flyttade till Alexandria.  
 
Canfora vill också gärna se en koppling till det faraoniska Egypten. Han diskuterar Ramses 
II’s dödstempel utanför Thebe där det har funnits ett bibliotek. Hecateus från Abdera skrev 
om detta. Han beskriver hur arkeologer förgäves har sökt efter Ramses II’s bibliotek i 
tempelruinerna (1989, s. 147ff.) och drar själv slutsatsen att det beror på att detta bibliotek 
inte var något bibliotek, i modern mening, utan enbart bestod av en hylla på väggen i ett rum i 
templet med plats för 37 böcker (Ibid., s. 157). 
 
Det finns flera exempel på att ptoleméiska kungar har byggt eller renoverat tempel till 
egyptiska gudar, med allt som hörde till, också bibliotek och litteratur. Det finns exempelvis 
inskriptioner på tempelväggar som berättar om detta. Canfora visar med denna diskussion att 
de nya makedonsk/grekiska herrerna i Egypten kände till templens boksamlingar. Mouseion 
var ju också det byggt som ett tempel, till Musernas ära med en präst som stod för den dagliga 
kulten. Jag vill tillägga att Ramses II’s dödstempel inte var något särskilt bra exempel på 
egyptiska tempelbibliotek. Det var det som Hecateus skrev om, men det fanns andra tempel 
som var betydligt större och viktigare och som då borde ha haft avsevärt större textbestånd. 
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Alla tre teorierna är möjliga, även om de innehåller vissa brister. Den grekiska teorin brister i 
att det inte fanns någon tradition för bibliotek att bygga vidare på. Den förutsätter att många 
aspekter vid biblioteket i Alexandria var nya uppfinningar som grundas i en äldre grekisk - 
filosofisk tradition från Athen. Bibliotekets storlek, mål och organisationen av beståndet 
skulle ha varit uppfinningar gjorda i Alexandria, helt oberoende av de bibliotekstraditioner 
som fanns i Mellersta Östern och i Egypten. Den orientaliska teorin förefaller ha en del som 
talar till dess fördel, men den bygger på en osäker grund. Det finns inga bevis för någon direkt 
förbindelse mellan Mellersta Österns bibliotek och det i Alexandria. Den egyptiska teorin 
brister i att man vet för lite om Livets Hus. Det går inte att säga något säkert om beståndets 
storlek till exempel, eller om hur många ämnen som fanns representerade.  
 
Kungen kan ha sett andra bibliotek och fått kunskap om dessa. Han hade skäl att betona 
kopplingen till Athen, som jag strax skall berätta om. Det har sannolikt funnits många olika 
faktorer och aspekter som har spelat in när kungen bestämde sig för att skapa Mouseion och 
biblioteket. Det är på intet sätt omöjligt att Ptolemaios I Soter personligen har känt till 
bibliotek och biblioteksverksamhet antingen från Mellersta Östern, på Alexanders krigståg, 
eller från sin tid som regent i Egypten, eller både och. Han har med all sannolikhet känt till 
Lyceum och kanske varit bekant med Aristoteles också. Han kan ha fått idén om att skapa 
något i stil med Lyceum, eller någon annan kulturinstitution eller något helt nytt, som en 
kombination av de olika forsknings- och biblioteksinstitutioner han hade stött på i sitt liv. 
 
Det går inte att idag få veta exakt vad som inspirerade kungen, eller ens om initiativet 
verkligen togs av kungen själv. Flera texter ger Demetrius den äran. Men om man tar med de 
argument som tas upp i nästa delkapitel om vilka kulturella och politiska anledningar som 
antagligen låg bakom grundandet, så pekar det mesta på att det var Ptolemaios I Soter som tog 
initiativet.  
 
5.3.2 Varför byggdes så detta bibliotek? 
 
Hur det än var med var idéerna och var inspirationen än kom ifrån, så är det klart att 
Ptolemaios I Soter grundade Mouseion ca. år 295 f. Kr. Som nämnts på s. 21 ovan, så bjöd 
han in kända vetenskapsmän, filosofer och poeter att leva ett bekymmersfritt liv och att ägna 
sig åt forskning. Till detta behövdes ett bibliotek och därför etablerades biblioteket samtidigt 
med Mouseion (Blum 1991, s. 97). För att forskarna skulle ha bästa möjliga förutsättningar 
för sitt arbete och för att ge kungen ökad status, ville Ptolemaios I Soter köpa in så många 
böcker som möjligt till sitt nya bibliotek. Han hade stora ambitioner och pengar fanns. Men 
varför satsade Ptolemaios I Soter så mycket pengar, energi och prestige på att skapa 
Mouseion? Kungen hade makt och pengar och med en omfattande administration fanns det 
behov av någon form av arkiv eller bibliotek. Kan orsaken till grundandet av Mouseion och 
biblioteket vara en kombination av att behov av att organisera texter uppstod med en mer 
omfattande organisation och skriftkultur, samtidigt som landets ekonomi och maktförhållande 
medgav denna utveckling, eller kan även det ha funnits andra skäl? 
 
Shubert säger lakoniskt att:”Prestige, honor and glory are most likely the prime motivational 
factors behind the construction of the Alexandrian library” (Shubert 1993, s. 143). Han 
fortsätter med att säga att Ptolemaios I Soter behövde ha något att locka till sig folk från 
andra, grekiska, städer med. Han behövde greker i sin nya stad och i sitt nya kungarike. 
Egypten var ett rikt land, men det var bättre att locka med kulturinstitutioner än att locka med 
ekonomiska fördelar. 
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Både Erskine (se s. 18) och Bingen (se här nedan) tror att kulturen och nya kulturella behov i 
en förändrad värld, var viktiga faktorer i grundandet av Mouseion och biblioteket. Erskine 
säger att om man vill förstå varför biblioteket grundades så måste man se det i ett större 
sammanhang, med den hellenistiska kulturen som växte fram efter Alexander den stores död 
och hans rikes sönderfallande i kungadömen. Det nya kungadömet i Egypten hade speciella 
behov och var i en speciell situation som utländsk minoritet i eget rike. Det var viktigt då att 
snabbt utveckla en ideologi, en ny kulturell bas, som kunde fungera som sammanhållande 
faktor för greker och makedonier i ett nytt och för dem främmande land.  
 
Ptolemaios hörde egentligen inte hemma i Egypten och hade inga formella rättigheter där. 
Han betonade sitt nära förhållande till Alexander den store, som hade välkomnats att bli 
härskare i landet. Erskine ser grundandet av Mouseion som del i en ny ideologi. Alexanders 
kropp blev faktiskt stulen från begravningsföljet av Ptolemaios och fraktades till Alexandria 
för att bli begravd där. Den nära relationen mellan Ptolemaios och Alexander framhävs. 
Aristoteles var Alexanders lärare under några år, och den skola han grundade i Athen, 
Lyceum, blev förebild för Ptolemaios då han grundade Mouseion. Mouseion kan därför ses 
som en länk till Aristoteles, som var Alexanders lärare. Alla medel användes för att skapa 
länkar och kopplingar mellan Alexander och Ptolemaios. På så sätt kunde kungen legitimera 
sitt krav på tronen och makten (Erskine 1995, s. 41).  
 
De som kom till Alexandria för att stanna kom från hela Medelhavsområdet. De hade inte så 
mycket som kunde hålla ihop dem annat än att de alla var främlingar i Egypten. De pratade 
samma språk, men olika dialekter, de kom från olika sociala klasser och de kom av olika 
anledningar. De utgjorde endast ett fåtal i ett land befolkat av en underkuvad majoritet med ett 
eget språk och en egen kultur.  
 
Den nya grekiska befolkningen i Alexandria behövde en sammanhållande faktor som kunde 
få dem att känna samhörighet med varandra och med staden, om inte landet. En 
forskningsinstitution och ett bibliotek som skulle innehålla alla grekiska böcker som någonsin 
skrivits skulle kunna fungera som en bas för en gemensam kultur. Homeros skrifter blev tidigt 
föremål för textkritiskt arbete och Homeros historier kände alla greker till. Kopplingen mellan 
Mouseion och Lyceum skapade ett band tillbaka till Athen och de stora filosoferna där. På så 
sätt skapades en grekisk kultur som var gemensam för alla greker och makedonier, oavsett 
villken stad de kom ifrån (Erskine 1995, s. 42).  
 
Eftersom grekerna i Alexandria utgjorde en så liten grupp i landet var också känslan av ”vi – 
de” stark och också den formade känslan av att vara grek, i motsats till att vara en egyptisk 
bonde. Praktiskt taget alla greker i Egypten bodde i städer, så det var också en urban kultur, i 
motsats till egyptiernas lantliga.  
 
Erskine säger vidare att ptoleméerna hade ett ännu större mål. De sökte att bli den ledande 
hellenistiska nationen, inte bara en av dem. De ville bli ledande på kulturområdet. Det 
textkritiska arbetet vid biblioteket ser Erskine då som ett led i strävanden att bestämma över 
kulturarvet och att styra det (ibid., s. 44). Kultur var politik kan man säga. Då Pergamons 
bibliotek grundades och började tävla med Alexandria om litteraturen, så reagerade 
Ptolemaios III Euergetes, som var kung i Egypten då, med att göra allt vad han kunde för att 
hindra konkurrenterna. Det blev en maktkamp om kulturell prestige och betydelse i andras 
ögon. Erskine ser alltså biblioteket som något mer än en intellektuell skapelse. Det spelade 
också en viktig politisk roll.  
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Också Bingen betonar betydelsen av Ptolemaios länk till Alexander den store och bibliotekets 
roll som kulturbärare (1988, s. 42). Ptolemaios I Soter verkar ha varit en skicklig politiker 
eftersom han på det kulturella området helt utmanövrerade de andra hellenistiska kungarna. 
Han ”upptäckte” mycket lägligt att han var Alexanders halvbror och han fortsatte, skriver 
Bingen, en makedonsk tradition när han samlade kända intellektuella omkring sig. En annan 
koppling var att använda Aristoteles och hans Lyceum som förebilder och skapa ett eget 
forskningscentrum, Mouseion (ibid., s. 43). I Alexandria fick dock både Mouseion och 
biblioteket mycket större omfattning än Aristoteles’ Lyceum. Kungen använde sina 
rikedomar, sin makt och sitt inflytande till att öka sin egen och sin familjs prestige och goda 
rykte. Både Mouseion och biblioteket fungerade som en sammanhållande faktor för den 
grekiska kulturen, för litteratur och vetenskap, i mycket större omfattning än någon annan 
samtida institution (ibid., s. 46). 
 
Det var en oerhörd tanke detta att det skulle vara möjligt att samla all världens kunskap under 
ett tak. Men oavsett om ptoleméerna lyckades eller inte, så försökte de i alla fall och deras 
satsningar gjorde ett outplånligt intryck på samtiden. Det var något nytt, även om det fanns 
föregångare så var omfattningen av planerna något nytt. Bibliotekets ryktbarhet och 
anledningen till att det blev mytomspunnet tror jag finns här. Många bibliotek har grundats 
när behov har uppstått i samhället och det har funnits ekonomiska förutsättningar samt stabila 
politiska förhållanden. Många bibliotek har grundats av dessa skäl. Men för att ett bibliotek 
skall bli mytomspunnet krävs något mer. Det var en kombination av dess kulturella betydelse 
och omfattningen av kungarnas ambitioner för verksamheten som tillsammans ledde till att 
historier berättades om just detta bibliotek. Historierna växte till myter och sedan tillkom 
också myten om dess dramatiska förstörelse, som har kittlat många människors fantasi från 
antiken fram till idag. 
 
Bibliotekets betydelse ser man också i det att det utgjorde en förebild för andra, liknande 
institutioner i den hellenistiska världen. Det blev en myt redan under antiken, en myt om 
ambition, om intellektuella strävanden, om makt men också om betydelsen av kunskap.  
 
5.4 Slutord 
 
När jag började arbeta med denna uppsats hade jag en förhoppning om att kunna besvara vissa 
frågor. Jag ville gärna veta hur biblioteket har sett ut, var det låg i staden, hur forskarna i 
Mouseion levde och arbetade, vilka och hur många som hade tillgång till biblioteket. Jag ville 
också undersöka vilken plats detta bibliotek hade i bibliotekshistorien och så ville jag 
undersöka närmare om det kunde finnas någon länk från Mellersta Österns bibliotek till 
Alexandrias. Jag ville skapa mig en he lhetsbild av detta bibliotek och gärna också jämföra det 
med andra bibliotek från antiken.  
 
Jag började därför med att titta närmare på källorna. Mitt arbete präglas av källorna och av 
vad de berättade och problemen med att tolka dem rätt. Men texterna är vaga och några av 
dem är också motsägelsefulla. Så som jag tolkat resultaten av de arkeologiska 
undersökningarna så kommer jag aldrig att få veta exakt var i staden biblioteket var beläget 
och inte heller hur det såg ut. Efter att ha arbetat med både texter från antiken och moderna 
böcker om ämnet så har jag fortfarande många frågor kvar. Det är frustrerande att tänka på 
alla de böcker som en gång har funnits och som jag förstår borde kunnat besvara mina frågor, 
men som är förstörda och borta sedan länge. Ju mer jag läste och lärde mig, desto bättre 
förstod jag hur mycket som är borta och förlorat.  
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Arkeologiska fynd kunde inte bidra med särskilt mycket och de texter som finns bevarade till 
modern tid är få. Alexandria har en speciell historia och dess äldsta historia och lämningar 
faller lite mellan två stolar. Staden var grekisk i Egypten. Kulturen, arkitekturen, litteraturen – 
allt var grekiskt och senare romerskt. Grekerna intresserade sig inte mycket för det egyptiska 
och romarna ännu mindre. Egyptierna å sin sida har inte hellre visat något större intresse för 
det grekisk - romerska, vare sig förr eller nu. De hade och har, sin egen kultur och sina egna 
fornlämningar att vara stolta över. Den bild som framträder av det gamla Alexandria och dess 
institutioner är både komplicerad och mångfacetterad.  
 
Det finns flera sätt att tolka texterna, vilket visar sig i att de moderna böckerna om biblioteket 
beskriver olika teorier om detta trots att de alla bygger på samma källor. 
 
Jag vill i alla fall ge min bild av biblioteket, min tolkning av källmaterialet. Då jag lade ihop 
berättelserna framträdde en bild av en för tiden avancerad biblioteksverksamhet i en skala 
som världen aldrig tidigare sett. Den bild jag såg framför mig ser ut som följer: Böcker 
köptes, lånades eller stals och samlades i magasinsbyggnader vid hamnen. Där gjordes en 
första klassifikation och uppmärkning. Så fördes böckerna till biblioteket, där vidare arbete 
med dem väntade. Det kunde vara katalogisering, kopiering och/eller textkritiskt arbete. Så 
placerades böckerna på hyllan och gjordes tillgängliga för forskare. Både medlemmarna i 
Mouseion och tillresande intellektuella kunde använda biblioteket. En bibliotekskatalog 
sammanställdes av Callimachus. Huvuduppslag i katalogen var författarens namn, eventuellt 
titel och posterna var alfabetiskt ordnade.  
 
Bibliotekets samlingar bestod av en för samtiden ofantlig mängd böcker inom alla ämnen och 
intellektuella från hela medelhavsvärlden reste dit för att få möjlighet att använda sig av dess 
resurser eller för att bli medlemmar i Mouseion. Beståndet var mycket stort med antikens mått 
mätt, men exakt hur stort går inte att säga nu. Mängden böcker har i alla fall gjort stort intryck 
på samtidens intellektuella och medverkat till att skapa myter om biblioteket. Böckerna var 
organiserade på ett sätt som påminner mycket om det sätt på vilket vi i dag organiserar böcker 
i våra bibliotek. 
 
Bibliotekets storhetstid var under de första tre kungarna eftersom senare kungar satsade 
mindre på kulturen. Efter år 145 f. Kr. då alla forskare och också bibliotekschefen blev 
tvungna att fly landet blev det inte riktigt detsamma igen. Med romarnas maktövertagande 
minskade Mouseions betydelse i och med minskade anslag. Kejsarna investerade inte så 
mycket pengar i biblioteksverksamheten i Alexandria. De satsade hellre pengarna på nya 
bibliotek i Rom. Men verksamheten fortsatte, om än i mindre skala och bibliotekets rykte blev 
bara större med tiden. Även efter det att bibliotekets bestånd hade blivit omodernt och 
inaktuellt och till och med efter det att det ruttnat bort så levde berättelserna om ptoleméernas 
stora bibliotek vidare. Myterna om biblioteket utvecklades och berättades vidare från 
generation till generation. 
 
Jag tror att Mouseion byggdes efter förebild av Lyceum och att det därför såg ut ungefär som 
förebilden. Ptolemaios I Soter hade som jag visat här ovan starka skäl att skapa länkar tillbaka 
till Athen och Aristoteles. Att bygga Mouseion på samma sätt som Lyceum skulle understryka 
likheterna. Lyceum skall ha byggts i form av flera öppna gårdar omgärdade av kolonnader, 
övertäckta korridorer, mellan själva huset och gården, med kolonner in mot gården. Där 
kunde männen gå omkring, fläktade av vind och skuggade från sol och filosofera och 
diskutera. Innanför låg rum där bokrullarna fanns samt rum där man bearbetade papyrus, 
arbetade med kopiering av texter och gjorde i ordning de texter som skulle införlivas i 
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samlingarna. Där skall också ha funnits matsal, uppehållsrum och sovrum för forskarna. Både 
i Lyceum och i Mouseion var det så att forskarna bodde och arbetade inom institutionens eget 
område.  
 
Jag utesluter inte på något vis att Ptolemaios I Soter och Demetrius kan ha blivit inspirerade 
av andra bibliotek, antingen i Mellersta Östern eller i Egypten, eller både och. de 
Vleeschauers och Shuberts teorier är mycket intressanta men det går inte att bevisa något 
direkt samband. Det är emellertid sannolikt att Ptolemaios åtminstone har hört talas om 
bibliotek innan han blev kung i Egypten. Han borde ha känt till Lyceum och han har haft alla 
möjligheter att höra historier om biblioteken i Babylon, t. ex., även ifall han inte själv besökte 
några. Han levde en tid i Babylon före och efter Alexanders död. Man vet praktiskt taget inget 
om Ptolemaios innan han tog makten i Egypten så det går inte att säga om han var en 
intellektuell och kulturellt intresserad person egentligen. Han ger intryck av att vara det 
senare, som kung, när han satsar stort på kulturområdet, men var det mer politik än personligt 
intresse? Det är svårt att säga eftersom mannen dog för nästan 2300 år sedan.  
 
Biblioteket i Alexandria borde enligt min uppfattning ha funnits i eller nära stadens första 
kungapalats eftersom det var den första av ptoleméerkungarna som grundade det. Om jag 
skall våga mig på att spekulera så gissar jag på att det har legat i närheten av Cape Lochias i 
den östra delen av palatsområdet, för jag tror att Ptolemaios I Soter hade sitt palats där. Jag 
grundar det på att Goddio och hans team kunde datera murbruk i gatubeläggningen där från 
Ptolemaios I Soters tid. Detta är min personliga uppfattning. Men så mycket mer går inte att 
säga, utifrån de fynd som har gjorts fram till idag. 
 
Jag tror inte att biblioteket brann upp i en plötslig katastrof utan att det så att säga dog 
långsamt under 200-talet e. Kr. Många av texterna var förstörda redan tidigare. Minskande 
anslag gjorde att antalet nyförvärv reducerades samtidigt som man hade färre kopister 
anställda som kunde kopiera de gamla texterna. Nya bibliotek grundades i staden, bland annat 
så fick det kristna samhällets skolor och bibliotek stor betydelse från slutet av 100-talet e. Kr. 
och framåt. Mouseions biblioteks bestånd blev helt enkelt inaktuellt när tiderna förändrades. 
Biblioteket och Mouseion förstördes sedan slutgiltigt under Aurelian i år 272 e. Kr. Men detta 
bibliotek levde ändå vidare, i myter och berättelser, på ett sätt som inget annat bibliotek har 
gjort.  
 
De första kungarna, och kanske speciellt Ptolemaios I Soter, lyckades med ambitionen att 
skapa en institution som gav Alexandria monopol på det grekiska litterära arvet. Mouseion 
och dess bibliotek blev de främsta intellektuella institutionerna i Medelhavsvärlden under 
hellenistisk tid. Tack vare dessa institutioner blev Alexandria en stad som var känd för 
vetenskap, filologi och forskning, lika känd för detta som för den handel som gav staden dess 
välstånd.  
 
Athenaeus kommentar: ”Vad gäller antalet böcker, grundandet av bibliotek och samlingarna i 
Musernas hall, ja vad behöver jag säga, eftersom alla redan känner till detta?” (Athenaeus. 
The Deipnosophists 1961, vol. 2, s., 421), säger mycket om bibliotekets rykte och mytiska 
makt. Det har sannolikt inte varit mycket kvar av ptoleméernas bibliotek på Athenaeus’ tid, så 
det bibliotek han berättade om var snarare myten om det som en gång hade funnits, än det 
egentliga biblioteket.  
 
Det verkar som om man började berätta historier om detta bibliotek redan under dess 
storhetstid och sedan blev myterna bara starkare. Kungens ambitioner med biblioteket måste 
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ha imponerat på samtiden och beståndet har sannolikt varit mycket stort. Historierna som 
Galenus berättade är naturligtvis uppseendeväckande, det är också historierna om bibliotekets 
dramatiska förstörelse, även om det antagligen inte var sant att biblioteket brann. Men ett 
brinnande bibliotek utgör också en metafor, en bild av mänsklig kunskap som förstörs. Den 
visar på förgängligheten i den kunskap människor samlar, i byggnader och i städer, hur lätt 
det är att förstöra kulturskatter och människors kollektiva minne. Kraften i denna metafor är 
säkerligen en anledning till att historien om bibliotekets dramatiska förstörelse fortfarande 
idag berättas.  
 

6. Sammanfattning 
 
Mitt syfte med denna uppsats var dels att undersöka vad antikens källor kunde berätta om 
biblioteket i Alexandria dels att placera in detta bibliotek i sitt historiska sammanhang. Jag 
formulerade tre frågor, som det var min ambition att kunna besvara. Den första frågan var: 
Vad berättar antikens källor om biblioteket? Nästa fråga blev en naturlig följdfråga, nämligen: 
Hur har dessa källor använts av vår tids författare? Den tredje frågan var: Varför byggdes 
detta bibliotek? Jag ville undersöka vilka motiv som kunde ligga bakom grundandet av 
biblioteket. Här fanns också en möjlighet att se biblioteket i en större sammanhang, historiskt 
och kulturellt.  
 
Eftersom min undersökning byggde på vad källorna berättade så var det källornas innehåll 
som avgjorde vilka frågor som kom upp till diskussion i uppsatsen.  
 
Den metod jag har använt är källkritik. Denna metod ger ett antal frågor som man kan ställa 
till sitt material och på så sätt få fram hur bra källorna är som just källor. Man får en värdering 
av källorna som gör att man kan få fram ett resultat som är vetenskapligt hållbart. 
 
Jag har redovisat en del av den litteratur som finns om mitt ämne. Mycket lite har skrivits på 
svenska om detta bibliotek. Några kapitel i olika böcker och tre uppsatser, närmare bestämt. 
Av uppsatserna har två skrivits vid bibliotekshögskolan. Ett större antal böcker och artiklar 
om biblioteket har skrivits på engelska.  
 
Jag har också förklarat att antikens historiesyn skiljer sig mycket från den som vi har idag. 
Under antiken hade man en annan syn på världen, på historia, på forskning och på litteratur. 
Många var kluvna inför det skrivna ordet under antiken, man värderade inte texter lika högt 
som vi gör nu. Den hellenistiska kulturen var en muntlig kultur till stor del, där det skrivna 
kom i andra hand efter det talade ordet. Vidare så var det bara en liten del av befolkningen 
som kunde läsa och skriva under antiken. Det var samhällets elit som skrev böcker och som 
hade tillgång till andras verk. Det var vissa teman som återkom i böckerna. Under antiken 
skrev man gärna böcker om stora mäns agerande, om krig och om politik.  
 
Jag fortsatte med en kort beskrivning av de äldsta biblioteken, i Mesopotamien och i Egypten. 
Här fanns det bibliotek redan ca 3000 f. Kr. De tidiga biblioteken är av tre typer: 
Tempelbibliotek, palatsbibliotek eller privatbibliotek. Människor i dessa områden hade stor 
respekt för det skrivna ordet, i motsats till vad man finner i den senare grekiska kulturen.  
 
Så beskrev jag den hellenistiska och den romerska världen och de viktigaste händelserna samt 
centrala personer. Detta som historisk bakgrund till mitt ämne. Så fortsatte jag med en kort 
överblick över grekiska och romerska bibliotek. Endast ett grekiskt bibliotek fanns före det i 
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Alexandria, det var Aristoteles bibliotek vid den skola som han grundade i Athen på 400-talet 
f. Kr., Lyceum.  
 
Efter denna genomgång fortsatte jag med ytterligare en, nu om Egyptens och Alexandrias 
historia. Denna översikt började med att Alexander den store erövrade Egypten och berättade 
så om den hellenistiska och även den romerska tiden i landet. Alexandria växte till en storstad 
på mycket kort tid och ett stort antal människor reste dit. Många intellektuella lockades till 
Alexandria och Mouseion, att leva och forska där på kungens bekostnad. Det var flera 
tillfällen av palatsintriger vid hovet, särskilt under de sista hundra åren f. Kr. Konflikt blev det 
också mellan kungahuset och Rom. År 48/47 f. Kr. utkämpades det Alexandrinska kriget, som 
slutade med att Octavianus (senare kejsar Augustus) vann och gjorde Egypten till en av Roms 
provinser. 
 
Det romerska maktövertagandet fick stora konsekvenser för Alexandria, med dess grekiska 
överklass och även för biblioteket. Kejsaren gav inte Mouseion och biblioteket lika stora 
anslag som de tidigare kungarna hade gjort och verksamheten påverkades därför negativt. För 
befolkningen i staden ledde de förändringar som romarna genomförde till större sociala 
spänningar och antiromerska stämningar. Under romersk tid har det antagligen bott ca.  
600 000 människor i staden. 
 
I kapitel fyra redovisade jag källmaterialet. Jag började med att slå fast att det finns relativt få 
källor och att de som finns är av olika slag och kommer från olika tider. En typ av källor är 
arkeologiska fynd. Det är unikt för Alexandria att de skriftliga källorna berättar mer om 
staden än vad de arkeologiska gör.  
 
Det är många problem som arkeologer i Alexandria måste förhålla sig till. Staden är nu större 
än vad den var under antiken och det finns inga öppna ytor att tillgå. Det är hus överallt. 
Staden har varit bebodd kontinuerligt sedan grundandet på 300-talet f. Kr., så man måste 
gräva sig ner ca tio meter i marken för att kunna hitta ruiner från ptoleméisk tid. Det har också 
varit ett antal jordbävningar och andra naturkatastrofer sedan antiken som har förstört de 
gamla byggnaderna. En del av staden, med hamnområdet och delar av palatsområdet, sjönk i 
havet efter en naturkatastrof år 365 e. Kr. Det var antagligen i detta området som biblioteket 
var beläget. Området ligger nu under vattenytan i den moderna hamnen. De fynd som 
arkeologer har åstadkommit visar i alla fall att texterna som berättar om staden ger en sann 
bild.  
 
De litterära källorna är alltså fler än de arkeologiska, men man märker snart om man läser in 
sig på ämnet att ett stort antal böcker från antiken har försvunnit. I texterna refereras till 
många böcker som nu är totalt okända. Jag berättade också kort om några av de böcker som 
har producerats vid Mouseion och de forskare som arbetade där.  
 
Så beskrev jag de författare som har skrivit om biblioteket i Alexandria och om staden. De 
texter som diskuterats i uppsatsen är de som finns med i moderna böcker om ämnet. 
Författarna kom från hela Medelhavsområdet och täckte en tidsperiod från 100-talet f. Kr. till 
300-talet e. Kr., samt en text från 1100-talet. Därefter beskrev jag innehållet i de texter som 
dessa män skrev. Tre texter beskrev staden, hur den såg ut med gator och byggnader. En text 
handlar om hur det gick till när Gamla Testamentet översattes från hebreiska till grekiska, och 
här berättades också att det fanns ca 200 000 böcker i biblioteket. Några texter beskrev hur 
böcker införskaffades till biblioteket och två ger bland annat namnen på bibliotekscheferna 
under de första ca 200 åren av bibliotekets historia. Flera av texterna nämner Demetrius av 
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Phalerum, som skall ha spelat en viktig roll i grundandet av biblioteket. Den yngsta texten 
berättar om det textkritiska arbete som utfördes i Mouseion och här nämns siffran 400 000 
titlar för bibliotekets bestånd. Här beskrivs också Callimachus och hans arbete med den första 
bibliotekskatalogen som kom att skrivas på grekiska. Sju texter beskrev Caesars agerande 
under det Alexandrinska kriget. Dessa texter förhöll sig olika till vad som hände då och 
huruvida biblioteket brann upp eller inte år 48/47 f. Kr. 
 
Efter att ha presenterat alla källor och sammanfattat vad de berättade gjorde jag en källkritisk 
analys av texterna. Jag visade med analysen att några av texterna är bra källor, även efter en 
kritisk granskning. Andra verkade inte vara pålitliga, men i flera fall fanns andra texter som 
berättade om samma sak, så det gick inte att avfärda dessa trots det. Några av texterna byggde 
klart på varandra. Jag undersökte speciellt frågan om biblioteket förstördes av brand eller inte 
år 48/47 f. Kr., och kom fram till att denna brand inte berörde biblioteket.  
 
Sedan gick jag vidare med källorna och undersökte hur moderna författare har använt dem. 
Det stod snabbt klart för mig att det är vanligt att man använder de källor som finns, utan att 
problematisera användandet av dem nämnvärt. Flera av texterna var svårtolkade och det visar 
sig bland annat i att modern litteratur berättar bitvis olika historier trots att författarna 
använder samma källmaterial. Det är varierar också vilka texter moderna forskare väljer att 
tro på framför andra. Detta påverkar naturligtvis de slutsatser som dras från texterna i 
moderna böcker. Det är särskilt tre faktorer som diskuteras i moderna litteratur om ämnet. 
Den första är hur Mouseion och biblioteket kan ha sett ut, den andra är var i staden det var 
beläget och den tredje är när och hur det gick till när detta bibliotek slutligen förstördes. 
 
Efter att ha besvarat de två första frågorna från frågeställningen gick jag vidare till den tredje 
frågan. Jag visade att det inte fanns någon grekisk tradition för att grunda bibliotek, däremot 
fanns det bibliotekstraditioner både i Mellersta Östern och i Egypten. Frågan är om 
Ptolemaios I Soter kan ha känt till dessa. Det är inte omöjligt, men något direkt samband 
mellan tidigare bibliotek och det i Alexandria kan inte bevisas. Denna första kung hade flera 
skäl till att skapa ett kulturellt centrum i sin nya stad. Hans ambitioner och den grekiska 
befolkningens behov av en gemensam kultur har sannolikt spelat roll. Kungen vann stor 
prestige, heder och berömmelse för Mouseion och biblioteket, och det var säkerligen inte 
oavsiktligt. Kungen skapade en ny ideologi, där en gemensam kulturell identitet för alla 
medborgare i den hellenistiska världen var central. Genom att samla alla grekiska böcker i det 
nya biblioteket fick kungahuset i Alexandria också makt över kulturarvet. Bibliotekets 
ryktbarhet grundade sig i de första kungarnas stora kulturella satsningar, deras ambitioner om 
att samla all världens kunskap och så den dramatiska berättelsen om en förstörande brand. 
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BILAGA 
TEXTERNA 
 
Om Alexandria: 
 
Diodorus Siculus beskriver Alexandria när han berättar om Alexander den store. Han skriver 
så här: ”He (Alexander den store, min anm.) decided to found a great city in Egypt, and gave 
orders to the men left behind with this mission to build the city between the marsh and the 
sea. He laid out the cite and traced the streets skilfully and ordered that the city should be 
called after him Alexandria. (…) In shape, it is similar to a chlamys, and it is approximately 
bisected by an avenue remarkable for its size and beauty. From gate to gate it runs a distance 
of forty furlongs; it is a plethron in width (one hundred feet, Oldfathers anm.) and is bordered 
throughout its length with rich facades of houses and temples. Alexander gave orders to build 
a palace notable for its size and massiveness. And not only Alexander, but those who after 
him ruled Egypt down to our own time, with few exceptions have enlarged this with lavish 
additions. The city in general has grown so much in later times that many reckon it to be the 
first city of the civilized world, and it is certainly far ahead of all the rest in elegance and 
extent and riches and luxury. The number of its inhabitants surpasses that of those in other 
cities. At the time when we were in Egypt, those who kept the census returns of the 
population said that its free residents were more than three hundred thousand, and that the 
kings received from the revenues of the country more than six thousand talents 
(Diodorus of Cicily 1933, vol.8, s. 267f). 
 
I The Geography of Strabo (1917, vol.8, s. 33-41) beskriver Strabo Alexandria på följande 
sätt: 
...Pharos is an oblong isle, is very close to the mainland and forms with it a harbour with two 
mouths, for the shore of the mainland forms a bay, since it thrusts two promontories into the 
open sea, and between these is situated the island, which closes the bay, for it lies lengthwise 
parallel to the shore. Of the extremities of Pharos, the eastern one lies closer to the mainland 
and to the promontory opposite it (the promontory called Lochias), and thus makes the 
harbour narrow at the mouth; (...) And it likewise forms a second harbour, that of Eunostus 
(‘harbour of the happy return’), as it is called, which lies in front of the closed harbour which 
was dug by the hand of man. For the harbour which affords the entrance on the side of the 
above-mentioned tower of Pharos is the Great Harbour, whereas these two lie continuous with 
that harbour in their innermost recess, being separated from it only by the embankment called 
the Heptastadium. (...) 
 
Now the earlier kings of the Aegyptians, being content with what they had and not wanting 
foreign imports at all, and being prejudiced against all who sailed the seas, and particularly 
against the Greeks (for owing to scarcity of land of their own the Greeks were ravagers and 
coveters of that of others), set a guard over this region and ordered it to keep away any who 
should approach; (...) But when Alexander visited the place and saw the advantages of the 
site, he resolved to fortify the city on the harbour. (...) 
 
The shape of the area of the city is like a chlamys; the long sides of it are those that are 
washed by the two waters, having a diameter of about thirty stadia, and the short sides are the 
isthmuses, each being seven or eight stadia wide and pinched in one side by the sea and on the 
other by the lake. The city as a whole is intersected by streets practicable for horse-riding and 
chariot-driving, and by two that are very broad, extending to more than a plethrum in breadth, 
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which cut one another into two sections and at right angles. And the city contains most 
beautiful public precincts and also royal palaces, which constitute one-fourth or even one-
third of the whole circuit of the city; for just as each of the kings, from love of splendour, was 
wont to add some adornment to the public monuments, so also he would invest himself at his 
own expense with a residence , in addition to those already built, so that now, to quote the 
word of the poet (Odyssey XVII, 266) ‘there is building upon building’ All, however, are 
connected with one another and the harbour, even those that lie outside the harbour. The 
Museum is also a part of the royal palaces; it has a public walk, an Exedra with seats, and a 
large house, in which the common mess-hall of the men learning who share the Museum. This 
group of men not only hold property in common, but also have a priest in charge of the 
Museum, who formerly was appointed by the kings, but is now appointed by Caesar. 
 
In the great harbour at the entrance, on the right hand, are the island and the tower Pharos, and 
on the other hand are the reefs and also the promontory Lochias, with a royal palace upon it; 
and on sailing into the harbour one comes, on the left, to the inner royal palaces, which are 
continuous with those on Lochias and have groves and numerous lodges painted in various 
colours. Below these lies the harbour that was dug by the hand of man and is hidden from 
view, the private property of the kings, as also antirhodos, an isle lying off the artificial 
harbour, which has both a royal palace and a small harbour. 
 
(...) In short, the city is full of public and sacred structures; but the most beautiful is the 
Gymnasium, which has porticoes more than a stadium in length. And in the middle are both 
the court of justice and the groves. Here, too, is the Paneum, a ‘height’, as it were, which was 
made by the hand of man; it has the shape of a fir-cone, resembles a rocky hill, and is 
ascended by a spiral road; and from the summit one can see the whole of the city lying below 
on all sides.  
 
Om biblioteket  
 
Strabo (The geography of Strabo 1917, vol.6, s. 109ff.) 
From Scepsis came the Socratic philosophers Erastus and Neleus the son of Coriscus, this last 
a man who not only was a pupil of Aristotle and Teophrastus, but also inherited the library of 
Teophrastus, which included that of Aristotle. At any rate, Aristotle bequeathed his own 
library to Teophrastus, to whom he also left his school; and he is the first man, so far as I 
know, to have collected books and to have taught the kings of Egypt how to arrange a library. 
Teophrastus bequeathed it to Neleus; and Neleus took it to Scepsis and bequeathed it to his 
heirs, ordinary people, who kept the books locked up and not even carefully stored.  
 
Utdrag ur Aristeas, (Aristeas to Philocrates 1951. s. 92-227) 
When Demetrius of Phalerum was put in charge of the king’s library he was assigned large 
sums of money with a view to collecting, if possible, all the books in the world; and by 
arranging the purchases and transcriptions he carried the king’s design to completion as far as 
he was able.  
 
When he was asked, in my presence, about how many thousands of books were already 
collected, he replied: “Above two hundred thousand, Your majesty; and in a short while I 
shall exert every effort for the remainder, to round out the number of half a million. I am 
informed that the laws of the Jews also are worthy of transcription and of being included in 
Your library.” “What is to prevent you from doing so?” the king replied; “all the necessary 
means are at your disposal.” But Demetrius said, “Translation is required; in the country of 
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the Jews they use a peculiar script, just as the Egyptians employ their arrangements of letters, 
and they have their own language. They are supposed to use Syrian, but that is not the case, 
for theirs is another dialect.” When the king learned these particulars he gave word that a 
letter should be addressed to the High Priest of the Jews, in order that the design above 
mentioned might be carried to completion. (…) he (kungen; min anm.) bade Demetrius to 
submit a statement concerning the transcription of the Jewish books. These kings used to 
administer all their business through decrees and with great precaution; nothing was done 
negligently or casually. I have therefore put on record copies of the memorial and the letters 
and also an inventory of the lavish gifts and a description of each, for each was outstanding in 
magnificence and artistic execution. Here is the copy of the memorial: 
 
And so Eleazar (judarnas överstepräst, i Judea, min anm.) after he had offered sacrifice and 
had chosen the men and prepared many gifts for the king, sent us on the way in great security. 
And so they proceeded to carry it out, making all details harmonize by mutual comparisons. 
The appropriate result of the harmonization was reduced to writing under the direction of 
Demetrius. When the work was concluded Demetrius assembled the community of the Jews 
at the place where the translation was executed, and read it out to the entire gathering, the 
translators too being present; these received a great ovation from the community also, in 
recognition of the great services for which they were responsible. And they accorded 
Demetrius a similar reception, and requested him to have a transcription of the entire law 
made and to present it to their rulers. 
 
When the rolls had been read the priests and the elders of the translators and some of the 
corporate body and the leaders of the people rose up and said, “Inasmuch as the translation 
has been well and piously made and is in every respect accurate, it is right that it should 
remain in its present form and that no revision of any sort take place.” When these 
proceedings were reported to the king he rejoiced greatly, for he thought that the purpose he 
cherished had been securely carried out. The whole work was read out to him also, and he 
marvelled exceedingly at the intellect of the lawgiver. 
 
Oxyrhynchus papyrus 1241 (Grenfell & Hunt 1914, part X, s. 99-112) 
De första 5 raderna saknas.  
’… .Apollonius son of Silleus, of Alexandria, called the Rhodian, the disciple of Callimachus; 
he was also the teacher of the third king. 
He was succeeded by Eratosthenes, after whom came Aristophanes son of Apelles of 
Byzantium, then Apollonius of Alexandria the so-called classifier, and after him Aristarchus 
son of Aristarchus, of Alexandria, but originally of Samotrace: he became also the teacher of 
the children of Philometor. He was followed by Cydas, of the spearmen; and under the ninth 
king there flourished Ammonius, Zenodotus, Diocles and Apollodorus the grammarians.’ 
(Grenfell, part X, 1914, s.107-108) 
 
Athenaeus. (Athenaeus the deipnosophists 1961, vol. 1, s. 11) 
Athenaeus says (om sin värd, Larensus?) that he owned so many ancient Greek books that he 
surpasses all who have been celebrated for their large libraries, including Polycrates of 
Samos, Peisistratus the tyrant of Athens, Eucleides, likewise an Athenian, Nicocrates of 
Cyprus, the kings of Pergamum, Euripides the poet, Aristotle the philosopher, Theophrastus, 
and Neleus, who preserved the books of the two last named. From Neleus, he says, our king 
Ptolemy, surnamed Philadelphus, purchased them all and transferred them with those which 
he had procured at Athens and at Rhodes to his beautiful capital, Alexandria. 
 



 80 

 
(Vol. 2, s.421) 
And concerning the number of books, the establishing of libraries, and the collection in the 
hall of the Muses, why need I even speak, since they are in all men’s memories? 
 
Plutarchus (Plutarch’s Moralia 1931, vol. 3, s.119) 
Sayings of kings and commanders 
Demetrius of Phalerum recommended to Ptolemy the king to buy and read the books dealing 
with the office of king and ruler. “For”, as he said, “those things which the king’s friends are 
not bold enough to recommend to them are written in the books.”  
 
Plutarchus, (Plutarch’s lives 1959, vol. 9, s.271) 
Life of Antony 
(…) Again, Calvisius, who was a companion of Caesar, brought forward against Antony the 
following charges also regarding his behaviour towards Cleopatra: He had bestowed upon her 
the libraries of Pergamum in which there were two hundred thousand volumes. (…) 
However, most of the charges thus brought by Calvisius were thought to be falsehoods; (…) 
 
Galenus 
Om “originalversionerna” av Aeschylus ’, Sophocles’ och Euripides’ pjäser:  
Lycurgus caused a new transcript or edition to be made by public authority, in many cases 
probably from the manuscripts of the authors and to be deposited in the State archives. The 
value of this edition was proved by its fate. It was soon afterwards borrowed by one of the 
Ptolemies to be copied for the Alexandrian library and fifteen talents were left at Athens as a 
pledge for its restitution. The king, however, sent back the copies instead of the original, and 
forfeited his pledge. (översatt av Connop Thirlwall, The History of Greece, från Parsons 1952, 
s.165) 
 
Om förvärv till biblioteket: 
“In the second part of his commentary of the third book of the epidemics Galen says that he 
will discuss the origins of these signs in detail, since the work of Zeuxis containing the 
discussion is no longer to be easily found. He proceeds to give a detailed account of how the 
copy of the epidemics belonging to the physician Mnemon of Side, marked with signs, 
reached Alexandria in the reign of Euergetes I. He records that ‘Ptolemy’ was so jealous for 
the reputation of his library that he issued an order that all books found on ships unloading in 
Alexandria were to be seized and copied, and the copies given to the owners. Books thus 
acquired received a special label, ‘from the ships’, presumably to distinguish them from books 
bought by the Crown agents in the two main book markets in the Aegean at that time, Athens 
and Rhodes.” (Fraser 1972, s.325) “The process of registration and copying which took place 
before the books were finally made available to readers is briefly described by Galen in the 
same passage as that in which he discusses the Hippocratic signs. He says that when books 
arrived in Alexandria destined, in the circumstances already described, for the Library they 
were labelled with the name of the person who had arrived with the books in his possession, 
and placed in the stores. ‘For’, he continues, ‘they were not in the habit of placing the books 
straightway in the bibliothekai; they were first placed in some warehouses all heaped 
together.’ (Ibid, s.326) 
 
Diogenes Laertius (Diogenes Laertius Lives of eminent philosophers 1925, vol.2, s. 531) 
Hermippus tells us that upon the death of Casander, being in fear of Antigonus, he fled to 
Ptolemy Soter. There he spent a considerable time and advised Ptolemy, among other things, 
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to invest with sovereign power his children by Eurydice. To this Ptolemy would not agree, but 
bestowed the diadem on his son by Berenice, who, after Ptolemy’s death, thought it fit to 
detain Demetrius as a prisoner in the country until some decision should be taken concerning 
him. There he lived in great dejection, and somehow, in his sleep, received an asp-bite on the 
hand which proved fatal. He is buried in the district of Busiris near Diospolis. (…) Heraclides 
in his epitome of Sotion’s Successions of philosophers says that Ptolemy himself wished to 
transfer the kingdom to Philadelphus, but that Demetrius tried to dissuade him, saying:”If you 
give it to another, you will not have it for yourself.” In the number of his works and their total 
length in lines he has surpassed almost all contemporary Peripatetics. For in learning and 
versatility he has no equal. Some of these works are historical and others political; there are 
some dealing with poets, others with rhetoric. Then there are public speeches and reports of 
embassies, besides collections of Aesop’s fables and much else. 
 
Suda 
Kallimachos: 
Kallimachos, son of Battos and Mesatma, from Kyrene, grammarian, pup il of the grammarian 
Hermokrates of Iasos, married the daughter of Euphrates of Syracuse. His sisters’ son was the 
younger Kallimachos who wrote about islands in verse. He was so zealous that he wrote 
Kallimachos, son of Battos and Mesatma, from Kyrene, grammarian, pupil of the grammarian 
Hermokrates of Iasos, married the daughter of Euphrates of Syracuse. His sisters’ son was the 
younger Kallimachos who wrote about islands in verse. He was so zealous that he wrote 
poems in every metre and many books in prose. And he wrote more than 800 books. He lived 
in the time of Ptolemaios Philadelphos. Before he was introduced to the king, he was a 
teacher in an elementary school in Eleusis, a suburb of Alexandria. And he lived until the time 
of Ptolemaios Euergetes, the 127th (133rd) Olympiad, in the second year of which Ptolemaios 
Euergetes began his reign. (Blum 1991, s. 124) 
 
Ammianus Marcellinus (1956, vol. 2, s. 301ff.) 
There are besides in the city temples pompous with lofty roofs, conspicuous among them the 
Serapeum, which, though feeble words merely belittle it, yet is so adorned with extensive 
columned halls, with almost breathing statues, and a great number of other works of art, that 
next to the Capitolium, with which revered Rome elevates herself to eternity, the whole world 
beholds nothing more magnificent. In this were invaluable libraries, and the unanimous 
testimony of ancient records declares that 700, 000 books, brought together by the unremitting 
energy of the Ptolemaïc kings, were burned in the Alexandrine war, when the city was sacked 
under the dictator Caesar. 
 
(…) But Alexandria herself, not gradually (like other cities), but at her very origin, attained 
her wide extent; and for a long time she was greviously troubled by internal dissensions, until 
at last, many years later, under the rule of Aurelian, the quarrels of the citizens turned into 
deadly strife; then her walls were destroyed and she lost the greater part of the district called 
Brouchion, which had long been the abode of distinguished men. (Ibid, s. 305) 
 
Aulus Gellius (The Attic nights of Aulus Gellius 1927, vol.2, s. 139) 
(…) At a later time an enormous quantity of books, nearly seven hundred thousand volumes, 
was either acquired or written in Egypt under the kings known as Ptolemies; (…) 
 
Tzetzes 
Under the royal patronage of Ptolemy Philadelphus, Alexander of Aetolia edited the books of 
tragedy, Lycophron of Chalcis those of comedy, and Zenodotus of Ephesus those of Homeros 
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and other poets. That Ptolemy, the king I spoke of, was really the most philosophic and divine 
soul, and desired everything fine – sights, deeds, and words. Through Demetrius of Phaleron 
and other councillors, he collected the books at royal expense from all over and housed them 
in Alexandria in two libraries. The public library had 48,800 books; the private library of the 
court and palace had 400,000 unsorted books, and 90,000 single, sorted, books, as 
Callimachus states, who was a young man of the court and catalogued the books after they 
were edited. His contemporary Eratosthenes was entrusted by the king with the important 
post of librarian. The work of Callimachus and Eratosthenes took place a short time after the 
collecting and editing of the books (as I said) – even within the lifetime of Ptolemy 
Philadelphus himself. Once all the Greek books and those of every foreign nation – Hebrew 
included – were collected, then that generous king, who was a river flowing with gold and 
emptying it through seven mouths, had the foreign books rendered into Greek script and 
language by scholars to whom the original language was native and who also spoke perfect 
Greek. For example, the Hebrew works were done by seventy-two Hebrew translators who 
were experts in both languages. Asides from translating the foreign books, he had the Greek 
books edited, as I said before: those of tragedy by Alexander of Aetolia, comedy by 
Lycophron, the other poets by Zenodotus of Ephesus and in particular the Homerosic books, 
which had at the instance of Pisistratus been put together by these four wise men – 
Epiconcylus, Onomacritus of Athens, Zopyrus of Heraclea, and Orpheus of Croton – 200 
years or more before Ptolemy Philadelphus and the edition of Zenodotus. So at the time of 
Pisistratus, the Homerosic writings, which circulated in separate pieces, were put together by 
these four wise men and became books. At the time of Philadelphus, as I said, they were 
edited. After Zenodotus, they were again edited by Aristarchus, who came fourth or fifth after 
Zenodotus. (The prolegomena to Aristophanes by Johnnes Tzetzes, översatt av Saul Levin, 
från Parsons 1952, s. 112f.) 
 
Om branden i år 47 f. Kr.: 
 
Caesar (Caesar The civil wars 1966, s. 355f) 
Achillas, (den unga kungens förmyndare/general, min anm.) trusting in these forces and 
despising the small number of Caesar’s troops, was trying to occupy Alexandria, except that 
part of the townwhich Caesar held with his troops, though at the first assault he had 
endeavoured to burst into his house; but Caesar, placing cohorts about the streets, held this 
attack in check. And at the same time a battle was fought at the port, and this affair produced 
by far the most serious fighting. For at one and the same time a battle was going on with 
scattered forces in several streets and the enemy were attempting in great numbers to seize the 
warships. (…) But Caesar gained his purpose. He burnt all those ships and the rest that were 
in the docks, because he could not protect so wide an extent with his small force, and at once 
he embarked his men and landed them on Pharos. 
 
Strabo (The Geography of Strabo 1917, vol. 8, s. 27) 
However, this work formed not only a bridge to the island (Pharos, min anm.) but also an 
aqueduct , at least when Pharos was inhabited. But in these present times it has been laid 
waste by the deified Caesar in his war against the Alexandrians, since it had sided with the 
kings. 
 
Livius, genom Seneca 
Forty thousand books were burned at Alexandria; let someone else praise this library as the 
most noble monument to the wealth of kings, as did Titus Livius, who says that it was the 
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most distinguished achievement of the good taste and solicitude of kings. (Parsons, 1952, s. 
292) 
 
Lucanus (Lucan the civil wars 1957, s. 627ff.) 
They assailed the palace also by means of ships, at the point where the splendid pile projected 
with bold frontage right over the water. But Caesar was present everywhere in defence, 
driving back some attacks with the sword, and others with fire; and such was his courage that 
while besieged he did the work of a besieger. He ordered brands steeped in resin to be hurled 
at the sails of the crowded ships; and the fire coursed swiftly along the ropes of tow and the 
decks running with wax, till the rower’s benches and the towering yards blazed up together. 
Soon the ships, almost half-consumed, sank beneath the surface, and soon the assailants and 
their weapons were swamped. Nor did the fire fall upon the vessels only: the houses near the 
sea caught fire from the spreading heat, and the winds fanned the conflagration, till the 
flames, smitten by the eddying gale, rushed over the roofs as fast as the meteors that often 
trace a furrow through the sky, though they have nothing solid to feed on and burn by means 
of air alone.  
 
Plutarchus (Plutarch’s lives 1959, vol. 7, s. 559f.) 
In this war, to begin with, Caesar encountered the peril of being shut off from water, since the 
canals were dammed up by the enemy; in the second place, when the enemy tried to cut off 
his fleet, he was forced to repel the danger by using fire, and this spread from the dockyards 
and destroyed the great library, and thirdly, when a battle arose at Pharos, he sprang from the 
mole into a small boat and tried to go to the aid of his men in their struggle, but the Egyptians 
sailed up against him from every side, so that he threw himself into the sea and with great 
difficulty escaped by swimming.  
 
Aulus Gellius (The Attic nights of Aulus Gellius 1927, vol.2, s. 139) 
At a later time an enormous quantity of books, nearly seven hundred thousand volumes, was 
either acquired or written in Egypt under the kings known as Ptolemies; but these were all 
burned during the sack of the city in our first war with Alexandria, not intentionally or by 
anyone’s order, but accidentally by the auxiliary soldiers. 
 
Dio Cassius (Dio’s Roman history 1914, vol. 4, s. 175) 
After this many battles occurred between the two forces both by day and by night, and many 
places were set on fire, with the result that the docks and the storehouses of grain among other 
buildings were burned, and also the library, whose volumes, it is said, were of the greatest 
number and excellence. (…) So Caesar, having waited for a time when they were acting 
carelessly by reason of their success, suddenly sailed into the harbour, burned a large number 
of vessels, and disembarking on Pharos, slew the inhabitants of the Island. 
 
Ammianus Marcellinus (Ammianus Marcellinus 1956, vol. 2, s. 301ff.) 
(…) In this were invaluable libraries, and the unanimous testimony of ancient records declares 
that 700, 000 books, brought together by the unremitting energy of the Ptolemaïc kings, were 
burned in the Alexandrine war, when the city was sacked under the dictator Caesar. 
 


