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Kanaans land , fastan israe litiska stammar de facto tidvis bodde har (1 Mos 
13: 12; 33: 18; 4 Mos 32:32; 35: 14). Det tyder pa att de traditioner som vi har 
anfert raknar med alt Kanaans land ratt och sllilt ar det "utlovade landet". Men 
det finns ocksa be lligg fer att tva uppfattni ngar statt s ida vid s ida: landet 
vaster om Jordan ar det som Herren utlovat, Israe l (5 Mos 4:2 1; 9: 1-5; Jos 
23 :4f.), medan Ostjordanlandet ar nagot som Mose tillde lade fo lket (4 Mos 

32:33; Jos 1: 15; 12:6; 13:8; 14:3; 18:7). Det ar moj ligt att Jordan som 
vastg rans fe r "det utlovade landet" ar en teologisk konstruktion, e ll er snarare 

ett resultat av en bestamd tolkning av de aldre traditione rna. Bako m den kan 
ligga en o nskan om naturliga e ller stabila granser: i vaste r havet, i aster 
Jordan, i nordost Eufrat, i soder oknen [Ohle r 1979, 32-37]. 

Israels Land. Denna beteckni ng kom i bruk i och med att israeliterna fak ti skt 
bebodde ett bestamt landomrade. I borj an har termen angett endast det 
landomrade dar de israelitiska stammarna bodde . Det var ett annat omrade an 
de fi li ste iska och kanaane iska omradena (1 Sam 13: 19). Under kungatiden 

vidgades termen ( 1 Kron 22:2; 2 Kron 2: 17 - jfr Jos 11 :22). Men under det 
delade kungari kets tid (92 1-722) omnamns de bada kungadomena Israel och 
Juda sida vid s ida (t.ex . 1 Kung 4:20). 

Beskri vningar av "Israels land" aterfinns t.ex. i 5 Mos 34: 1-3 
[ . . . ] G ilead anda till Dan, he la Naftali, vidare Efraims och Manasses 
land och hela Judas land, anda till havet i vaster, Negevoknen och Jor
danslatten, da len dar Jeriko, Palmstaden, ligger och anda ne r till Soar. 

Termen "fran Dan till Beer Sheva" (2 Sam 24 :2; l Kun g 4:25) belyser 
o mradets ungefarl iga nord-sydstrac kni ng och anger omradets no rd I igaste och 
sydl igaste centrum. Att ocksa Ostjordanlandet horde till delta o mrade 
fe rutsatts i 5 Mos och i andra tex te r (se t.ex. Ps 60:8- 10) [Weinfe ld i S trecker 
1983, 66-69]. For detta omrade fi nns en motsvarande ang ivelse "fran Am ons 
fl oddal ti II Hermonberget" (Jos 12: l ). 

Vi har all tsa i Bibeln tva viktiga o mradesbeskri vningar: 
l ) Kanaans land, dvs. Syrien-Pa lestina utan Ostjordanlandet; 
2) Israels land , "fran Dan till Beer Sheva" med Ostjordanlandet. 

Man kunde saga att de har lando mradena ferholl sig till varandra pa 
fe lj ande salt: Is raels land ar li ka med Kaanans land minus det land som in te 
e rovrades, plus de omraden som ockuperades aster o m Jordan [Kallai i 
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Karta 1: Kanaans land och Israels land (Thu re Strandstrom- modell: Aharoni 
1979) 
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