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Abstract 

In Ancient Egypt, names were very important, in this life and the next. Gods had a multitude of 
names, and kings were usually given five names, but also private individuals could have several 
names, given at birth or later. One of these names was called rn nfr (the good name), and it was 
especially prevalent during the Old Kingdom. The term rn nfr slowly disappeared during the 
First Intermediate Period and the Middle Kingdom, but reappeared during the Late Period. 

The characteristics of all occurrences that could be found of rn nfr from the Old Kingdom 
and the First Intermediate Period and the Middle Kingdom were studied and compared to the 
occurrences of rn nfr in the Late Period. They were also compared to the first names of the 
individuals who wore these rn nfr.  

The results of this investigation show that there are great differences between the earlier 
periods and the Late Period, especially in that the names of gods and kings are often prevalent 
in the rather long rn nfr of the Late Period, possibly used for official and religious purposes. 
The rn nfr of earlier periods are often short names, which people were probably called, on an 
everyday basis. They sometimes constitute abbreviations of first names, with phonological 
changes taking place, in the majority of cases only consisting of three consonants without any 
apparent meaning, perhaps used from a very early age, and in a few cases taking on the 
characteristics of true nicknames. 
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1. Syfte 

Mitt namn är mig givet i Övre Egyptens helgedom, 

          mitt namn är ihågkommet i Nedre Egyptens helgedom, 

          denna natt när man räknar åren och fastställer månaderna.1 

 
Uppsatsen syftar till att undersöka namnskicket i det forntida Egypten, särskilt vad gäller 
binamn2. Projektet utgör en empirisk undersökning av hur binamn utformades under två 
perioder av det forntida Egypten och syftar till en genomgripande kartläggning av området. Den 
anknyter till tidigare forskning inom området, och ett antal påståenden från denna forskning 
prövas. 

I projektet undersöks användningen av skicket med flera namn, dels under Gamla riket (c. 
2686–2160 f.v.t.3), Första intermediet (c. 2160–2055 f.v.t.) och Mellersta riket (c. 2055–1650 
f.v.t.), dels under Senperioden (664–332 f.v.t.), då ett slags egyptisk renässans med gamla bruk 
uppträdde. Under dessa perioder kunde en person ha flera namn, och detta bruk varierade med 
tiden4, vilket undersöks i projektet, där likheter och skillnader i namnbruk mellan perioderna 
belyses. 

Det goda namnet, rn=f nfr eller i kvinnors fall rn=s nfr, var ett tilläggsnamn utöver rn ˁȝ 
(det stora namnet), det vill säga det givna förstanamnet, och också under begränsad tid under 
Gamla riket även utöver ett andranamn, rn nḏs (det lilla namnet). I vissa fall kunde en individ 
även ha ett fadersnamn eller ett modersnamn. Som jämförelse kan nämnas att romarna först bar 
endast ett namn, medan männen under sjunde århundradet före vår tideräkning bar fem namn, 
som sedermera minskade, tills åter endast ett namn bars5. Uppsatsen fokuserar på hur rn nfr6 är 
utformat, främst fonologiskt och semantiskt, samt under vilka tidsperioder och i vilka 
geografiska områden det förekom. Även namnbärarnas status och kön undersöks, liksom även 
förändringar i namnens utformning och användning, till exempel hur användningen av guda- 
respektive kunganamn som namnelement varierar7, eftersom rn nfr förekom under cirka 700 år 
av Egyptens tidiga historia8 och därefter åter efter ett uppehåll på cirka 800 år.  
  

                                                      
1 Inledningen till Formel för att se till att NN kommer ihåg sitt namn i nekropolen, Billing 2016, 117. 
2 ”Nomen proprio additum”, enligt Svenska Akademiens ordbok. 
3 Alla tidsangivelser enligt Shaw 2000. F.v.t. = före vår tideräkning. 
4 Helck & Otto 1982, 321–22. 
5 Solin 1998, 192-93. 
6 Rn nfr kommer genomgående att användas i uppsatsen i stället för den fullständiga formen rn=f nfr eller rn=s 

nfr. 
7 Helck & Otto 1982, 322; de Meulenaere 1996, 1, 35–39; Scheele-Schweitzer 2014, 29–30. 
8 Hannig 2003, 2006. 
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2. Bakgrund 

What’s in a name? that which we call a rose  

By any other name would smell as sweet9.  

2.1. Egenskaper hos namn 

Citatet ovan antyder att namnet är godtyckligt i förhållande till föremålet som betecknas, men 
detta gäller främst allmänord, appellativer, inte egennamn. Diskussionen om skillnaden mellan 
dessa två typer av ord har pågått under mycket lång tid, och bland annat har deras extension 
respektive intension, deras referens respektive betydelse använts i definitionen av dem10. Namn 
sägs ha extension men ingen intension.11 Ett enkelt svar på frågan vad som är skillnaden mellan 
dem är att appellativer är beskrivande beteckningar som definierar och klassificerar de begrepp 
de står för, medan egennamn däremot är beteckningar som varken definierar eller 
klassificerar12. ”Namn har ingen semantik eller lexikalisk betydelse utan denoterar bara ett 
objekt, som en etikett. De säger inget om referensobjektet utom vad det heter.”13 Man kan alltså 
inte dra slutsatser om egenskaper hos det som egennamnet betecknar. Svenska Akademiens 
svar på frågan är att ”Egennamnen skiljer sig från de egentliga substantiven genom att de är 
namn på enstaka individer eller företeelser.”14 De sägs alltså inte vara ”egentliga” substantiv. 
Vidare sägs de sakna betydelse, eller snarare har de ”fragment av betydelse”, ”klang” eller 
”associationer”15. Namnen befinner sig i spänningsfältet mellan språkinterna och språkexterna 
faktorer16. Personnamnen är ju till exempel ofta olika för män och kvinnor, och ibland olika för 
olika tidsperioder och geografiska områden, och de kan också skilja mellan olika yrkes- och 
statusgrupper. Personnamnen uttrycker individualitet och identitet samtidigt som de placerar 
individen i ett särskilt sammanhang i samhället17. 

I det forntida Egypten hade namnen ofta en klar betydelse, vilken naturligtvis inte sade 
något om innehavarens egenskaper, utöver det som sagts ovan, alltså att det rörde sig om en 
man eller kvinna, från en viss tidsperiod och ett visst geografiskt område, med ett visst yrke och 
en viss social status och roll. Personer kunde heta sådant som špss-ptḥ, (Guden) Ptah är upphöjd, 
ḥḳȝ-ib, Hjärtat är en härskare, och nfr-ib-rˁ-sȝ-nt, Psammetikus är älskad av Neith.  

Namnens natur och roll i det forntida Egypten och deras uttryck för identitet samt 
namngivning, vid födseln respektive senare under livet, liksom namnbildning ur fonologisk och 
semantisk synvinkel tas upp i Helck och Otto18. Källor till forntida egyptiska namn är Ranke19 
och Scheele-Schweitzer20. Det sistnämnda verket är inte bara en genomgång av namn och deras 
form och innehåll i det forntida Egypten utan ger också information om deras socio-kulturella 

                                                      
9 Shakespeare 1597, Romeo and Juliet, 2:2. 
10 Van Langendonck 1997, 39–40. 
11 Nübling et al. 2012, 34. 
12 Zilliacus 1997, 14. 
13 Nübling et al. 2012, 29. 
14 Hultman 2003, 70. 
15 Hultman 2003, 71. 
16 Nübling et al. 2012, 65. 
17 Broux 2015, 1–2. 
18 Band 4, 1982, 319-37. 
19 1935. 
20 2014. 
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aspekter21. 
I det forntida Egypten uppfattades en människas namn, rn, som en del av hennes väsen, och 

det utgjorde en manifestation av henne, liksom de kroppsliga sidorna – kroppen ḥˁ.w, lemmarna 
ˁ.wt och hjärtat ḥȝty - och de immateriella sidorna – hjärtat ib, Ka kȝ, Ba bȝ, Skuggan schut šwyt 
och Akh ˁḫ22. Å ena sidan gav namnet prestige och bekräftade individen socialt; å andra sidan 
var en människa mycket sårbar genom sitt namn, och magi kunde användas för att skada 
henne23. Att känna namnet på ett föremål, en företeelse eller en person betraktades under det 
forntida Egypten som att ha kunskap om denna eller detta, vilket fick uttryck i till exempel 
onomastica, rena listor med namn på företeelser.  

Även efter döden var namnet viktigt i det forntida Egypten, så att om graven blev förstörd 
gick det ändå att överleva om namnet bevarades i texter eller människors minne. Fiendens namn 
utplånades till exempel på gravar, kistor och obelisker, eftersom namnet var en central del av 
människans personlighet och både identifierade henne i detta livet och garanterade hennes 
minne hos de efterlevande i nästa24. De goda associationerna till namnet sägs vara ett resultat 
av ett exemplariskt jordiskt liv, och det öppnade det underjordiska kungadömet för den döde 
och bistod honom eller henne vid den yttersta domen25. Genom att uttala namnen på offergåvor 
och den döde blev dessa till i efterlivet26. 

2.2. Antal och typer av namn 

Varje gud hade flera namn och epitet, bland annat var Ra känd under inte mindre än 75 namn 
eller uppenbarelser i sin litania27. Ett annat exempel är gudinnan Hathor, vars namn betyder 
”Horus hus”, det vill säga det himmelska valv som skyddar falken28. Utöver det har hon ett otal 
andra namn och epitet, såsom “Vulvans härskarinna” 29, ofta epitet med lokal anknytning, såsom 
”Punts härskarinna”30 och även sju olika manifestationer och namn i Dödsboken31. Även 
kungarna hade flera namn; under Mellersta riket hade de fem, av vilka tre betonade kungens 
roll som gud, och två betonade vikten av att förena Egyptens två delar32. Dessa var namnen av 
Horus, De båda härskarinnorna, Den gyllene Horus, Kungen av Övre och Nedre Egypten samt 
Ras son. Utöver dessa fem huvudnamn, rn ˁȝ ”stora namn”, tillkom från 12:e dynastin (1985–
1773 f.v.t.) fem binamn33. 

Inte bara gudar och kungar hade flera namn. Redan under 3:e dynastin (2686–2613 f.v.t.) 
kunde en vanlig person få ett förstanamn, rn ˁȝ, och ett andranamn, rn nḏs34. Ett exempel är en 
person med förstanamnet ”(Guden) Sokers ära strålar” och binamnet ”Springråttan”35. Rn ˁȝ, 
det stora namnet, gavs vid födseln av modern, enligt Henck och Otto36. Därav kommer uttrycket 
rn=f n mw.t=f  (hans namn av hans mor). Både omedelbara omständigheter, som själva födseln, 
och mer avlägsna, som religiösa och politiska omständigheter samt släktskapsförhållanden 

                                                      
21 Frood 2010, 477. 
22 Englund 2007, 16. 
23 Helck & Otto 1982, 321. 
24 Billing 2016, 376. 
25 Helck & Otto 1982, 321–322. 
26 Teeter 2011, 131. 
27 Wilkinson 2003, 32. 
28 Cauville 1990, 7. 
29 Bleeker 1973, 39. 
30 Roth 2005, 149. 
31 Wilkinson 2003, 77, 141; Billing 2016, 271. 
32 Shaw 2000, 8. 
33 Erman & Ranke 1923, 58–62. 
34 Olika termer för första-, andra- och tredjenamn används i litteraturen, men här används de termer som 

förekommer i de egyptiska texterna. 
35 Ranke 1952, 6. 
36 1982, 326-27. 
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liksom barnets egen personlighet kunde inverka på namnvalet37. Enligt Kees38 var det dock 
omöjligt att ge ett namn som innehöll ett kunganamn som element vid födseln. Ett sådant namn 
erhölls nämligen senare under karriären. Ett annat namn, rn nḏs, det lilla namnet, som ibland 
gavs vid födseln, ibland senare, kunde visa på släktskap och innehöll ofta ett gudanamn39. 
Ibland gavs barnet två namn som innehöll gudanamn för att erhålla beskydd från båda 
gudarna40. Ett exempel på ett sådant namn är rˁ-mȝˁt, där inte bara solguden Ra utan också 
sanningsgudinnan Maat åkallas41. Även andra typer av namn förekom under de tidiga epokerna, 
till exempel rn mȝˁt, det sanna namnet. Rn nḏs försvann under senare delen av Gamla riket och 
kom att ersättas av rn nfr. de Meulenaere42 anser att rn nfr under de tidiga epokerna antagligen 
gavs vid låg ålder, och med säkerhet aldrig efter döden. Detta namn sägs varken innehålla guda- 
eller kunganamn som element, men vara en förkortning av det föregående namnet eller ett 
smeknamn43. Huruvida detta är en korrekt beskrivning av fenomenet undersöks i projektet.  

De fornegyptiska namnen var av två slag, nämligen de som främst hade affektivt värde och 
de som hade mer semantiskt innehåll44. De förra består till exempel av onomatopoetiska ord, 
interjektioner, utrop, önskningar, hyllningar och liknande bildningar, såsom iii (ljud utan 
semantisk betydelse), i-ȝst (O, Isis!), ḥkn.w-ẖnm.w (Lovprisa Khnum!), mr.(i)-nb-mˁȝ.t (Må 
herren älska Maat!).  Den senare gruppen innehåller referentiella element, och kan vara såväl 
basilofora45, teofora46 som profana. Exempel på sådana namn är nfr-ib-rˁ-nb-pḥti (Psammetikus 
II äger kraften), sbk-m-mr=i (Sobek är i min kanal) och mw.t(=i)-sn.t(=i) (Min mor är min 
syster). 

Inga stam- eller släktnamn, det vill säga ”efternamn”, fanns i det forntida Egypten47. 
Fadersnamn förekom men sägs inte uppträda förrän under Mellersta riket (c. 2055–1650 
f.v.t.)48. Ett exempel på en person med fadersnamn från 11:e dynastin (2125–1985 f.v.t.) är en 
vars namn är ḥnii, med titeln ”Den förste under Kungen”, som kallas ”son till ḫwiit”. Ett annat 
exempel kommer från Luxor, där det bland annat står: ”Jag var son till npri, make till tȝyt”49. 
Ytterligare ett exempel, från Senperioden, ges av Vittmann50, nämligen en person som hade 
huvudnamnet pȝ-n-ptḥ-mn, var son till ḥr-m-ȝḫ-bit och hade wȝḥ-ib-rˁ-sȝ-nt (Psammetikus är 
Neiths son) som binamn. 

2.2.1. Binamn, särskilt rn nfr 

En typ av binamn är rn nfr och olika förklaringar till dess utformning, uppkomst och funktion 

har givits. Om nfr här betyder ”vacker”, ”god”, ”lycklig” eller något annat har diskuterats51. 

Hodjash och Berlev52 hävdar att nfr ska tolkas som ”vacker”, vilket skulle vara en eufemism 

för ”liten” i betydelsen ”ung”, i motsats till ”stor” i huvudnamnet, rn ˁȝ. Det går ju nämligen 

inte att kalla en gud ”liten”, så betydelsen av uttrycket nṯr nfr kan inte vara ”liten gud”, och 

samma resonemang skulle gälla även för rn nfr. Även Peréz Vázques53 diskuterar förbindelsen 

                                                      
37 Kemp & Otto 1952, 327–333. 
38 1929, 92-93. 
39 Helck & Otto 1982, 322. 
40 Lambertz 1913, 100. 
41 Staty från Giza, 5:e dynastin, Martin-Pardey 1977–1978, 420. 
42 1966, 26. 
43 Helck & Otto 1982, 322. 
44 Kemp & Otto 1982, 333–337. 
45 Med kunganamn som element. 
46 Med gudanamn som element. 
47 Erman & Ranke 1923, 186. 
48 Scheele-Schweitzer 2014, 128. 
49 Goedicke 1962, 25: Stela för Mentuhetep, son till Hepy, PSBA 18 (18969, 195ff. 
50 1977, 71–73. 
51 Döden ges till exempel rn nfr av sin mor, och där kanske nfr bör tolkas primärt som ”god/vacker”. Se Schott 

1965, 83–84; Posener 1970, 204–205. 
52 1982, 44. 
53 2009, 149. 
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med nṯr nfr, men han hävdar att uttrycket inte ska tolkas som ”den gode guden”, utan som 

”den lilla guden” i förhållande till andra ”stora” gudar. Rn nfr blir enligt Hodjash och Berlev 

ett ”barnsligt”, ”inofficiellt” namn till skillnad från rn ˁȝ. Även de Meulenaere54 anser att rn 

nfr under de tidiga epokerna var ett förtroligt namn som användes i vardagliga sammanhang. 

Peréz Vázques55 tar upp att Gardiner56 anser att nfr kan vara ett negativt ord som betecknar 

något slutgiltigt, ”färdigt”. Kampp-Seyfried57 hävdar att det är svårt att översätta gamla 

egyptiska namn, och diskuterar därvid pȝ-rn-nfr. Det är möjligt att betydelsen hos rn nfr skiljer 

sig mellan olika epoker, men här har genomgående översättningen ”det goda namnet” använts 

för rn nfr. Detta uttryck kan betraktas som en term eller en etikett. 

Vad gäller uppkomsten av rn nfr har Junker framfört åsikten att användningen av 

dubbelnamn kan ha kunglig förebild58, och även Scheele-Schweitzer59 hävdar att bruket av två 

namn uppkom på grund av att kungar använde två eller flera namn under Gamla riket, och att 

visirer och senare andra också antog två namn. Helck och Otto60 poängterar att rn nfr var det 

namn individen var känd under i samhället och att det betecknade hans/hennes goda anseende, 

och ger alternativa förklaringar till uppkomsten av det, till exempel att det var ett 

ungdomsnamn, användes i Osiris-riter eller var associerat med nṯr nfr. 

Redan under 6:e dynastin (c. 2345–2181 f.v.t.) började rn nfr även beteckna individens 
förstanamn, enligt Helck och Otto61. Beteckningen rn nfr blev ovanlig under Mellersta riket 
och försvann under Nya riket för att återuppstå under Tredje intermediet (1069-–664 f.v.t.) och 
Senperioden62. Hannig63 hänvisar till texter med förekomster av rn nfr från 6:e dynastin till 13:e 
dynastin (sammanlagt c. 2345–1685 f.v.t.). När rn nfr försvunnit användes närmast 
regelmässigt formuleringen ḏd.tw n=f (också kallad) före det andra namnet. Det kan antas att 
individer även fortsättningsvis hade binamn, men dessa betecknades inte längre som rn nfr. 

Under Mellersta riket användes alltså ofta formuleringen ḏd.tw –n=f/s (han/hon kallas) där 
rn nfr tidigare förekommit, men andra utryck användes också, såsom rn=f n mw.t=f (hans namn 
av hans mor) eller rn mˁȝ (det sanna namnet)6465. Uttrycket rn nfr återuppstod under senare tid 
med ett första belägg under Osorkon II:s regeringstid (874–850 f.v.t.), nämligen Nekhtefmout 
rn nfr Djed-Thot-Iouf-Ankh66. Det kan tyckas märkligt att en företeelse som dog ut minst 800 
år tidigare dyker upp på nytt, men detta kan ses som en manifestation av det man kan kalla ”den 
egyptiska renässansen”. Ett intresse att återvända till Egyptens storhetstid, kanske främst Gamla 
riket, uppstod under 25:e dynastin (747–664 f.v.t.) och varade ända in i romersk tid (30 f.v.t. – 
395 e.v.t.67), enligt Kemp68. Sentida skrivare var experter och hade kännedom om arkaiska 
språkformer69, och det förekom olika arkaiserande grammatiska70  och lexikala uttryck, särskilt 
under saitisk tid, det vill säga under 26:e dynastin, vilket bland annat visar sig i att olika uttryck 

                                                      
54 1966, 26. 
55 2009, 148. 
56 1957, 266-67. 
57 1998, 313. 
58 1928, 60. 
59 2014, 51. 
60 1982, 323. 
61 1982, 323. 
62 de Meulenaere 1966, ix; Helck & Otto 1982, 323; Scheele-Schweitzer 2014, 132. 
63 2003, 2006. 
64 Helck & Otto 1982, 323. 
65 Dessa undersöks inte här, men vore mycket intressanta att studera i ett senare projekt. 
66 de Meulenaere 1966, 15, 24. 
67 e.v.t. = enligt vår tideräkning. 
68 2006, 372. 
69 Kemp 2006, 69. 
70 Loprieno 1995, 98-99, 108, 233. 
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kopierades från äldre texter71. I fråga om stavning förekom också ett slags falskt arkaiserande72. 
Under 26:e dynastin (664-525 f.v.t.) dekorerades gravar i gammalegyptisk stil73, och såväl 
ptolemaier som romare ägnade sig också åt intensiv byggnadsverksamhet i egyptisk stil74.  

I en undersökning av alla rn nfr under tiden från slutet av Ny riket och framåt har de 
Meulenaere75 funnit att rn nfr ofta förekommer under den etiopiska epoken men är särskilt 
utmärkande för epoken under Psammetikus I, Psammetikus II, Apries och Amais, alltså 26:e 
dynastin, samt under persisk tid. Ett enda av hans 78 exempel härstammar från 30:e dynastin 
och tre från ptolemaisk tid. De allra flesta namnen tillhör män, men det finns sex kvinnliga 
namn från saitisk tid och ett från 30:e dynastin. Materialet från detta projekt undersöks även 
här, med särskild inriktning på att jämföra det med materialet från de tidiga epokerna. 

2.2.2. Kortnamn och smeknamn 

Kortnamn och smeknamn är två typer av binamn. Bland kortnamnen tar Sethe76 upp ett antal 
rn nfr som förkortas genom att början eller slutet av det fulla namnet bibehålls och får en -i-
ändelse, såsom när iri-n-ȝḫ.ti blir iri, kȝ-i-pw-n-sw.t blir kȝi, och ẖnm-ḥtp blir ḥpi. Enligt 
Scheele-Schweitzer77 kan dessa kortnamn också bildas genom att två eller fler ord från antingen 
början eller slutet av förstanamnet används i bildningen, som till exempel när wsr-kȝ.w-rˁ.w-
ḫˁ(i)=f (Chefrens Ka är starka) förkortas till wsr-kȝ.w, respektive när pr(i)-ḥr-nfr.t  (Den godes 
anlete kom fram) förkortas till ḥr-nfr.t.  

Smeknamn, vilka kallas Kosenamen av Ranke78, bildar en mer svårdefinierad grupp. Enligt 
Scheele-Schweitzer79 innehåller de en känslomässig komponent, och de egyptiska smeknamnen 
kan bildas genom att en ändelse ges till (delar av) det fullständiga namnet eller kortnamnet 
enligt olika mönster. Två konsonanter från namnet kan användas, så att mḥ-n=s (Den som har 
fyllt henne) blir mḥ.i, alltså med ändelsen -i.  Ibland utgår smeknamnet från endast en konsonant 
i namnet, som när s:šm-nfr (Ledningen är bra) blir if.i. Här har alltså f tagits från nfr, och i lags 
till både före och efter denna konsonant. I ytterligare andra fall kan inte någon del av 
ursprungsnamnet anses vara ett element i smeknamnet. De olika typer av smeknamn som 
Scheele-Schweitzer80 ger exempel på är de som innehåller två, tre respektive fyra konsonanter 
plus en smeknamnsändelse, som till exempel ht.i, bnḏ.it respektive nzḥw.t.  Olika ändelser hos 
smeknamn är -i, -w, -y, -ti, -wi, -ȝ, -wy och -ty.  Vad gäller kvinnliga smeknamn används ofta -
ti, .i+-t eller .w+-t för att bilda dem, enligt henne. 

Frågan om rn nfr kan betraktas är smek- eller öknamn, nicknames, det vill säga namn som 
ofta ges informellt av en kamratgrupp och inte formellt av till exempel föräldrar81, behandlas 
alltså i projektet. Smeknamn kan uppkomma tidigt, kanske på grund av att ett barn har 
svårigheter att uttala vissa ljud och förkortar och förändrar uttalet av sitt eget namn. Dessa namn 
kan sedan bäras in i vuxenlivet82. Sådana smeknamn bildade av inre orsaker kan till exempel 
formas med hjälp av rim, sammandragningar, fonologisk likhet, omkastningar av ljud och 
tillägg av suffix. När smeknamn har yttre orsaker utgår de bland annat från egenskaper hos 
individen men de kan också bero på att vissa smeknamn ges traditionellt till individer med ett 
visst förstanamn, på grund av familjetraditioner eller kulturella stereotyper eller på grund av att 

                                                      
71 Bomhard 2012, 113. 
72 Gardiner 1957, 28. 
73 Kemp 2006, 372. 
74 Bjerre Finnestad 1998. 
75 1966, 24. 
76 1922, 77–78. 
77 2014, 72–83. 
78 1952, 128-71. 
79 2014, 75. 
80 2014, 80–82. 
81 Morgan et al. 1979, 9. 
82 Junker 1928, 61, vilken även kallar detta bruk av namn bildade med hjälp av reduplikation för ”dekadent”. 
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någon speciell händelse uppmärksammas, såsom en olycka eller ett misstag individen begått83. 
Utvecklingen av smeknamn kan också ske i flera steg, så att ett namn kanske associeras med 
ett annat på grund av ljudlikhet, och därefter används en verbal analogi för att bilda 
smeknamnet84. 

Peréz Vázques85 inför en indelning av rn nfr i två grupper. Den första gruppen förefaller ha 
bildats av fonologiska orsaker och den andra av semantiska. Den första gruppen indelas vidare 
(synbart med utgångspunkt i spanska språket) i förkortningar, såsom ḫwi av ḫw-n-ḥrw (alltså 
kortnamn enligt ovan), infantila former, såsom ifi av sšm-nfr, och diminutiver. De semantiskt 
bildade smeknamnen (spanska apodos) kan exemplifieras av sådana som anger yrke, till 
exempel ḫnw (Musikern) och ṯp-m-kȝ.w (Överste Ka-präst), och ursprung, till exempel inti (Han 
från dalen) och msnt (Hon från landet Mesen) enligt honom86. 

Reduplikation87 i rn nfr tas upp av Sethe88, och han ger som exempel tti, mmi och šši. Enligt 
Scheele-Schweitzer89 kan detta ske med en ensam konsonant som i bb, med ett suffix som i 
pp.i, med ett prefix som i i:gg, eller med båda typerna av affix som i i:ḫḫ.i. Ännu mer 
komplicerade formationer finns, såsom iwšnn.i och ḥnbȝbȝ.9091 Denna redogörelse av 
smeknamn ska inte uppfattas som att rn nfr är samma sak som smeknamn; däremot kan vissa 
rn nfr vara sådana namn, vilket undersöks i projektet. 

2.3. Faktorer som påverkar namnskicket 

Namn skiljer sig ofta mellan män och kvinnor, och även mellan personer från olika geografiska 
områden samt mellan olika yrkes- och statusgrupper92. Till exempel redovisar Scheele-
Schweitzer93 en undersökning av personer i Gamla riket med titeln ”visir” tȝ.iti zȝb ṯȝ.ti och 
”överstepräst” im.i-rˁ ḥm.w-nṯr, vilka jämfördes med personer med lägre social status, nämligen 
personer med titeln ”slaktare” s:šm.ti och ”munskänk” wdp.w. Andelen namn som var 
basilofora och teofora jämfördes mellan de två grupperna. I gruppen med högre social status 
var namnen i 10 respektive 16 procent basilofora, medan detta över huvud taget inte förekom i 
gruppen med lägre social status. Vidare var namnen i gruppen med visirer och överstepräster 
teofora i 49 respektive 20 procent, medan den var 15 procent i gruppen av slaktare och 
munskänkar. Detta ger anledning att undersöka sambandet mellan titlar och rn nfr i projektet. 

Vad gäller skillnader i namnskick hos personer från olika geografiska områden kan bland 
annat nämnas att förstanamn från det forntida Egypten ofta innehåller gudanamn, som till 
exempel špss-ptḥ (Ptah är upphöjd), nḫt-ḫns.w-irw (Khonsu är stark mot er) och nfr-ib-rˁ-sȝ-n.t 
(Psammetikus II är Neiths son); det sista namnet innehåller inte bara guden Neiths namn utan 
även guden Ras namn i det ingående kunganamnet. Landet var uppdelat i olika spȝ.wt eller 
nomer, som hade olika huvudgudar och olika emblem, ofta med en särskild gud på94. Om 
namnskicket, särskilt utformningen av rn nfr, påverkades av detta, och även av andra 
geografiska skillnader, undersöks i projektet.       

                                                      
83 Morgan et al. 1979, 36-38. 
84 Morgan et al. 1979, 38 ger det engelska exemplet Jackie Amos som övergår i A mosquito och sedan associativt 

till Flea.  
85 2009, 150–151. 
86 2009, 152. 
87 Reduplikation = upprepning av en konsonant. Sjögren 1978, 100. 
88 1922, 77-78. 
89 2014. 79-80. 
90 Scheele-Schweitzer 2014, 75–83. 
91 Detta kan jämföras med smeknamn i svenskan, Riad 2016 4, 18–26. Dessa består av en enstavig rot plus en 

enstavig ändelse, med betoningen på första stavelsen, och de bildas ofta med tonlösa konsonanter och med enkla 

konsonanter i stället för flera, men ofta med reduplikation. 
92 Hultman 2003, 71. 
93 2014, 29–33. 
94 Wilkinson 2003, 84–87.  
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3. Metod och material 

3.1. Val av och beskrivning av material 

Hannig95 har utarbetat två lexikon med dels enstaka ord, dels sammansatta uttryck, som till 
exempel pri.ti n=k ḫrw (må offer föras till dig), n štȝw pt (den som är invigd i himlens mysterier) 
och även rn nfr. Dessa verk är mycket omfattande, och för Gamla riket och Första intermediet 
hävdas att 80 % av alla relevanta referenser har behandlats. Det ansågs inte möjligt att söka 
efter ytterligare belägg för rn nfr till detta projekt utan referenserna i Hannig utgör materialet 
för undersökningen. Alla de 215 förekomsterna av rn nfr, samt några av rn nḏs och rn ˁȝ, från 
Gamla riket och Första intermediet samt Mellersta riket96 undersöktes. De förekommer 
tillsammans i Hannig med hänvisningar till källor i sekundärlitteraturen, och dessa källor har 
uppsökts97. Alla rn nfr från Hannig listades, varefter de kontrollerades i Ranke98 i första hand, 
där förekomst och eventuell betydelse undersöktes, och i andra hand i Scheele-Schweitzer99, 
som i många fall kompletterar Ranke. Föreliggande studie är en undersökning av vanliga 
personnamn, varför gudanamn inte behandlas och inte heller kunganamn. Det visade sig 
emellertid att många högre ämbetsmän och -kvinnor var av kunglig börd, och deras namn ingår 
i undersökningen. 

Vad gäller namnen från Gamla riket, Första intermediet och Mellersta riket visas i vissa fall 
originaltexten i sekundärlitteraturen i form av fotografier eller figurer; ibland visas exemplen 
endast i form av hieroglyfer och/eller translitereringar, ibland ”översatt” till franska, tyska, 
engelska och så vidare. Inte alla hänvisningar från Hannig kunde lokaliseras, utan endast 179 
exempel på rn nfr från de tidiga epokerna kunde undersökas. I den litteratur som Hannig 
hänvisar till återges ibland två namn som bara ställts intill varandra. En person har till exempel 
namnen išṯi och ṯṯi, men även ˁnḫi och inṯi100.  När originalmaterialet inte är tillgänglig är det 
då omöjligt att avgöra om det andra namnet åtföljs av beteckningen rn nfr eller inte. Ibland 
förekommer det också att en person omnämns med två namn, och framför det andra namnet 
står ”kallad” i sekundärlitteraturen. Ett exempel är en person, hnḳw, som kallas ẖtt.i101. Sådana 
fall tas upp i analysen om de angetts som exempel på rn nfr av Hannig. Vidare saknas i 
sekundärlitteraturen rn nfr i fem fall, men dessa har ändå inkluderats.  

För senperioden är situationen annorlunda. I de Meulenaere102 förekommer alla fall 
presenterade i form av både hieroglyfer och translitereringar men inga fotografier eller figurer. 
Detta material av 78 förekomster av rn nfr ingår också i undersökningen, men endast vart tredje 
fall, 26 stycken, har studerats mer ingående. Även dessa exempel kontrollerades i Ranke men 
inga försök gjordes att läsa texterna dessa belägg kommer ifrån. 

Uppgifter om samtliga dessa förekomster i Hannig och i de Meulenaere enligt ovan 
presenteras i Tabell 1, med angivande av vilken tidsperiod och i vilken del av (eller utanför) 
Egypten materialet kommer från. Som framgår av Tabell 1 förekommer rn nfr oftare i Gamla 
riket än under Första intermediet och Mellersta riket. Under Gamla riket är förekomsten störst 

                                                      
95 2003, 2006. 
96 Självklart kan fler instanser av dessa namn finnas i annat material från det forntida Egypten, men här har en 

praktisk begränsning genomförts till de exempel som listas i ovanstående verk. 
97 Sekundärkällorna redovisas inte under Litteratur, utan läsaren hänvisas för dessa till Hannig 2003, 2006. 
98 1935. 
99 2014. 
100 Profet vid Unis och Tetis pyramider, Nedre Egypten, 6:e dynastin,  
101 Nomark från nome 12 i Övre Egypten, troligen från 6:e till 8:e dynastin. 
102 1966. 
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i Nedre Egypten, medan den är främst lokaliserad till Övre Egypten under Första intermediet. 
Några slutsatser om geografisk fördelning under Senperioden är svåra att dra. I detta 
sammanhang bör påpekas att indelningen av materialet som kommande från Övre respektive 
Nedre Egypten sker enligt Hannig103.  

Tabell 1. Regional förekomst av rn nfr under olika tidsperioder enligt Hannig respektive de Meulenaere 

Område/Tidsperiod Gamla riket Första 

intermediet 

Mellersta 

riket 

Senperioden Summa 

Nedre Egypten 91 10 0 31 132 

Övre Egypten 59 35 1 22 117 

Egypten ospecificerat    7  2 0 24   33 

Utanför Egypten 10  0 0   1   11 

Summa          167 47 1 78 293 

Fördelningen av exempel i materialet inom landet är något skev. I Nedre Egypten är förekomsten 

mycket starkt koncentrerad till nomen 1 (52 exempel) och 2 (17 exempel) men i övrigt finns bara 

två exempel från nomen 13. Bilden i Övre Egypten är annorlunda, med en jämnare fördelning 

och en högsta koncentration till nomerna 8 (18 exempel), 9 (16 exempel), 14 (11 exempel) och 

6 (8 exempel). Detta skulle kunna ha betydelse för namnbildningen, eftersom lokala traditioner 

kan finnas, då till exempel vissa gudars namn oftare än andras kan förekomma i namnen. 

Förekomsten av belägg med rn nfr varierar inte bara över plats utan också över tid. I Tabell 

2 visas förekomsten av rn nfr indelat efter dynasti och område. 

Tabell 2. Tidsmässig förekomst av rn nfr i olika områden indelat efter dynasti 

Tidsperiod/Område Övre Egypten Nedre Egypten Egypten 

ospecifierat 

Utanför 

Egypten 

Summa 

5:e dynastin  8 2   10 

5-6:e dynastin  6     6 

6:e dynastin 38 60 1  9 108 

6-8:e dynastin 21 10 3   34 

6-10:e, 6-11:e dynastin  2      2 

8:e dynastin  3  1     4 

10:e, 10-11:e dynastin  4  1     5 

11:e, 11-12:e dynastin  2  1    3 

Utan datum 24 15 3  1  43 

Summa            94            101            10 10 215 

Det är under 6:e dynastin som bruket av rn nfr är som mest utbrett. Hälften av alla fall, 108 av 
215 från Gamla riket, Första intermediet och Mellersta riket hänförs av Hannig till 6:e dynastin 
och ytterligare 34 till 6-8:e dynastin. Anmärkningsvärt många, 15 belägg, kommer från Tetis 
regeringstid (2345-2323 f.v.t.), och ytterligare åtta belägg hänförs till Tetis, Userkaras eller Pepi 
I:s regeringstid (2345-2287 f.v.t.). 

Som en jämförelse med förekomsten av rn nfr presenteras i Tabell 3 de 32 beläggen av rn 
ˁȝ enligt Hannig. Detta är alltså de fall där det uttryckligen nämns att ett förstanamn är ett rn ˁȝ, 
vilket i andra fall kan antas vara underförstått. Dessa uppgifter tas endast med som en illustration 
av hur stora olikheterna är mellan omnämnandet av rn nfr i källorna jämfört med omnämnandet 
av rn ˁȝ. Det förefaller alltså som om förstanamnet, det officiella namnet, inte behöver någon 

                                                      
103 2003, 2006. 
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speciell etikett medan däremot förekomsten av rn nfr måste pekas ut.  

Tabell 3. Regional förekomst av rn ˁȝ under olika tidsperioder enligt Hannig 
 

Område/Tidsperiod Gamla riket Första 

intermediet 

Mellersta 

riket 

Summa 

Nedre Egypten 27 0 0 27 

Övre Egypten  3 1 1  5 

Egypten ospecificerat  2 0 2  4 

Utanför Egypten  0 0 0  0 

Summa  32 1 3 36 

De flesta fallen av rn ˁȝ, 27 stycken, kommer från Nedre Egypten och endast tre från Övre 
Egypten under Gamla riket, och två kommer från Egypten ospecificerat. Endast ett fall av rn ˁȝ 
redovisas från Första intermediet och det kommer från Övre Egypten. rn nḏs är ännu mer 
sällsynt och det förekommer i sju fall från Gamla riket, varav ett från Övre Egypten och sex 
från Nedre. Inga fall redovisas av Hannig från Första intermediet eller Mellersta riket. Dessa 
namn tas över huvud taget inte upp i de Meulenaere. Varken rn ˁȝ eller rn nḏs kommer att 
behandlas vidare i uppsatsen. 

Typerna av texter där exemplen på rn nfr återfunnits varierar över tid. En mängd olika sorters 
källor förekommer, men eftersom kategoriseringen följer den respektive författare gjort, är den 
inte direkt jämförbar mellan perioderna. Generellt sett speglar naturligtvis förekomsten av rn nfr 
i detta material inte någon ”verklig” förekomst utan betingas av vilka gravar, artefakter och så 
vidare som bevarats, upptäckts och beskrivits av olika forskare. Med detta i minnet kan 
emellertid följande sägas: gravar, stelor, sarkofager och olika konstruktionselement är oftast 
källan till rn nfr under Gamla riket, medan den är stelor under Första intermediet, och statyer, 
stelor och andra artefakter under Senperioden. 

3.2. Analys- och presentationsmetod 

Exemplen från de tidiga epokerna analyseras enligt följande kriterier: 

 fonologiska förändringar i rn nfr av förstanamn, såsom förkortningar, reduplikation, 

assimilation104 

 semantiska komponenter hos tilläggsnamnet, särskilt guda- och kunganamn 

 funktion, såsom att identifiera, att beskriva, att utgöra ett smek- eller öknamn 

 kön 

 geografiskt ursprung 

 status, utifrån titel, begränsad till de/n första om flera angivits 

För Gamla riket presenteras förekomsterna i Bilaga 1 och för Första intermediet och Mellersta 
riket i Bilaga 2 nedan, med angivande av ursprung, förstanamn och rn nfr samt deras betydelse 
enligt Ranke105 och Scheele-Schweitzer106. Det visade sig att en del namn inte fanns upptagna 
i någon av dessa källor eller att de namn som fanns upptagna inte fick någon översättning. Av 
Scheele-Schweitzer107 betecknades en del som Hypokoristikon (smeknamn) eller Kurzname 
(kortnamn). Hon presenterar namnen de utgått från, och de anges vara former av dessa. Till 
exempel anges ḫw.ii vara smeknamn för former med (ffm) ḫw(.i)-, det vill säga namn som börjar 
med denna konsonantkombination. Betydelsen hos namnen har hämtats från de ovan nämnda 

                                                      
104 Assimilation = process där ett ljud övergår till större likhet med ett ljud i närheten. Sjögren 1978, 100.  
105 1935. 
106 2014. 
107 2014, 72–83. 
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källorna, och några ytterligare försök att översätta namnen har inte skett. För att underlätta 
läsningen har exemplen numrerats löpande. Numren skrivs ut inom parentes efter namnet 
tillsammans med en översättning när de tas upp i texten. 

Det visade sig att det i många fall var samma person som åsyftades när flera författare tog 
upp ett namn, och i dessa fall har namnet bara tagits upp en gång i Bilaga 1 och 2 samt i 
analysen. Därför kan 129 fall för Gamla riket och 33 för Första intermediet och Mellersta riket, 
alltså sammanlagt 162 fall presenteras. Av dessa har 11 endast rn nfr, vilket blev vanligt under 
senare delen av 6:e dynastin108.  

När titel eller titlar anges för en namngiven person presenteras också den eller dessa i Bilaga 
1  och 2, men på grund av utrymmesskäl endast den första och ibland den andra av titlarna, trots 
att de personer som undersökts ibland har ett stort antal titlar. 

 

  

                                                      
108 Fischer 1968, 117. 
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4. Resultat 

4.1. Resultat från de tidiga epokerna 

Det var under Gamla riket, särskilt under 6:e dynastin, och allra främst i Nedre Egypten som 
bruket av rn nfr var som mest utbrett (se 3. Metod och material). 

4.1.1. Resultat gällande fonologi 

Rn nfr är ofta mycket korta, i typfallet består de av tre konsonanter109, och de betecknas som 
”smeknamn” i 87 fall och som ”kortnamn” i tre fall av Scheele-Schweitzer110. (Vad gäller 
förstanamnen betecknas dessa i 32 fall som smeknamn och i nio fall som kortnamn i samma 
källa.) I 71 exempel av 129 (55 %) från Gamla riket innehåller rn nfr endast tre konsonanter 
och i ytterligare fyra fall två konsonanter. Från Första intermediet och Mellersta riket innehåller 
17 av 33 (52 %) exempel tre konsonanter och i ytterligare ett fall endast två konsonanter. Dessa 
siffror bör naturligtvis behandlas med försiktighet men visar ändå på en klar tendens: rn nfr är 
i många fall mycket korta. 

Enlig Scheele-Schweitzer111 förekommer ett antal smeknamnsändelser, såsom -i, -w, -y, 
och -ȝ. I detta material slutade rn nfr med -i i 84 fall, -y i 17 fall och med -w i 16 fall (varav -w 
betecknar plural ett par gånger). Ändelsen -ȝ förekom över huvud taget inte. Det är alltså helt 
klart att -i är den föredragna slutkonsonanten i rn nfr. Några av de korta rn nfr förefaller mer 
populära än andra, som bbi, vilket kan bäras av såväl män (2, 3, 49) som kvinnor (40, 62, 141). 
Någon betydelse för många av dessa namn anges inte i vare sig Ranke112 eller Scheele-
Schweitzer113. Dessa namn förefaller alltså inte ha haft någon semantisk betydelse men däremot 
en social, eftersom de användes som tilltalsnamn eller smeknamn. De kan alltså ha främst 
identifierande funktion.  

Att rn nfr är kortare än förstanamnet är emellertid inte alltid fallet. Sådama exempel är nsi.t 
respektive n(y)-s(y)-mr? (75), nw.t-wḏn.w(?) respektive ˁ wtt (133), och [ppii]-nfr respektive ḳȝr 
(119). Det senare exemplet kan dock gälla samma person, med det ovanliga namnet ḳȝr 
(Skrinet), som i en annan källa anges ha förstanamnet ˁnḫ-ḥȝ.f (29) samt i ytterligare ett annat 
fall anges ha förstanamnet mrii-nfr-rˁ, mrii-rˁ-nfr eller nfr-mrii-rˁ (48).114 Det kan därvid också 
påpekas att det i många fall är svårt att veta i vilken ordning de i namnen ingående elementen 
bör komma. I ett fåtal fall anges förstanamnet och rn nfr vara samma namn, till exempel iḥ.i 
(Hurra! 20) och ṯfw (124).  

Under de tidiga epokerna är förstanamnet alltså vanligen längre än rn nfr och kan innehålla 
gudanamn eller kunganamn. Ett exempel från nomen nummer 9 i Övre Egypten från Gamla 
riket är šps.i-pw-mnw (Min är upphöjd, 114) med ẖn-ˁnḫ.w som rn nfr. Det finns också fall där 
ett namn, idi, betecknas som förstanamn för en person (23, 24), medan det används som rn nfr 
för en annan person (123). Ett annat exempel är ẖtti som upptecknats som förstanamn med iti 
som rn nfr (97), medan det upptecknats som rn nfr för nb-šmˁ (63) och hnḳ.w (80). 

Vissa fonologiska förändringar förekommer ofta, som förkortningar och reduplikationer. 
Rn nfr med dubbeltecknade konsonanter förekommer ofta, men det är inte alltid någon 

                                                      
109 ii har behandlats som en konsonant: y.  
110 2014. 
111 2014, 80–82. 
112 1935. 
113 2014. 
114 Detta exempel diskuteras även av Peréz Vázques 2009, 149. 
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konsonant i förstanamnet som fördubblas. zz.i är till exempel rn nfr för personer med 
förstanamnen ˁnḫ-m-ˁ-ḥr (31), ḥr-ˁnḫ-m-di (84) respektive dd.w (128). Däremot förefaller zz.i 
utgå från z i ḥz.y-mnw (Älskad av Min, 88). Reduplikation syns också ha givit upphov till bbi, 
bland annat från förstanamnet ni-ib.w-niswt (139), liksom mmi från förstanamnet k(ȝ)-gm-n (=i) 
(Min Ka är den som jag har funnit, 120), och znni från flera fall som alla innehåller elementet 
nfr, till exempel nfr-sšm-pp.ii (143).  

Pérez Vázquez115 anser att vissa rn nfr är infantila bildningar och bland dem som han tar 
upp finns ifi, iti, bbi, ffi, tti, ttit och ibbi, alltså vad som antingen är reduplikation och/eller 
bildningar om högst tre konsonanter med halv-vokalen i ingående. Utöver hans former finns i 
detta material ytterligare ett antal sådana bildningar, såsom idi, ipi, ibi, ini, imi, irri, izi, zzi och 
tit, samt kanske också šši och špi. Däremot förekommer inga fall av vad Pérez Vázques kallar 
diminutiver, om inte just ändelsen -i är en diminutiv-ändelse! 

Vad gäller förkortningar förekommer många fall bland rn nfr. Enligt Junker116 får ett namn 
som innehåller ḥtp förkortningen ḥpi, men så är inte fallet i denna undersökning. Här 
förekommer ḥtp i många namn, både förstanamn och rn nfr, bland annat i ptḥ-ḥtp, som ombildas 
till ip.i i ett fall (41) och till ṯf.i i ett annat (42), samt i ḥtp.t-mn.w som blir till nn.wt (Flickan, 
87). Exempel på förkortningar i materialet är bland andra iri från ir.i-n-ȝḫ.t(y) (Den som skapats 
av horisonten, 18), mni från mn-ˁnḫ(-ppi) eller (ppi)-mn-ˁnḫ (Låt Pepis liv bestå, 46), mri från 
mrr.w-kȝ (52), och ḥm.i från ḥm.t-rˁ (Ras tjänarinna, 81), vilka utgår från det första elementet i 
förstanamnet och där smeknamnsändelsen -i lagts till. 

Ett element kan också hämtas från mitten av förstanamnet, som i šši från nfr-sšm-rˁ (Det är 
bra att Ra leder, 68), eller också kan ordningsföljden mellan elementen ändras, som i ppii-nfr 
från nfr-ḳȝ-ppii (Pepis Ka är god, 70). Namnet ẖnm-ˁnḫ (Leve Khnum, 95) förefaller också 
förkortat till smeknamnet ˁnḫ.ii, bestående av sista elementet i förstanamnet med tillägg av en 
smeknamnsändelse. Hos en person med förstanamnet ppy-nˁnḫ-nḫkm (Livet tillhör den svarte, 
54), förkortas detta till ḥpi ḳm (ḥpi den svarte). ik.w uppvisar ljudlikhet med sista elementet i 
förstanamnet nfr.t-kȝ.w (69) och har också en typisk ändelse för rn nfr, nämligen -w. Också 
korta förstanamn kan omformas till ännu kortare rn nfr, såsom sbk.y till by (100), och ẖtt.i till 
it.i (97). 

Assimilation exemplifieras av Junker med att nfr-sšm-ptḥ blir šši, vilket motsvarar (67) i 
denna undersökning, där den assimilerade konsonanten är en frikativa (ett väsande ljud), vilket 
underlättar reduplikationen. Andra exempel från denna undersökning med šši från 
förstanamnen är nfr-sšm-rˁ (68) och ṯti-sšm-nfr (126). Ett annat möjligt utfall av denna process 
kan ses i nn.wt från ḥtp-mn.w (87), där m kan ha assimilerats, samt fall där rn nfr är znni, och 
förstanamnen nfr sšm ppy (66) och sšm (107), där två frikativer blivit en.  Andra fonologiska 
förändringar ses i idi som blir it.i (24), det vill säga att ett tonande ljud blir tonlöst. Även 
omkastning av konsonanter kan förekomma, som när idi blir dd.i (23), där även reduplikation 
ses. Ibland kan emellertid inte någon ljudlikhet alls upptäckas, som när en person med 
förstanamnet mr.w får bbi som rn nfr (49). En förklaring kan vara traditioner inom området 
eller familjen vid val av rn nfr. Inte heller Ranke117 finner alltid en förklaring till relationen 
mellan förstanamn och rn nfr. 
 Allra vanligast är namn där halv-vokalen i ingår, såsom i idi (23, 24, 123), it.i (24, 26-28, 
97, 99, 147), ip.i (41, 77, 150), ir.i (18, 19), iz.i (140, 151), zz.i (31, 84, 86, 128), bbi (2, 3, 49, 
62, 141), mmi (120), pn.i (127) samt mri/mrii (älska, älskad, 52, 81, 85), vilket kanske kan 
liknas vid ”älskling”. Dessa och liknande namn kan sägas vara ”internal formations”, enligt 
indelningen i Morgan et al.118 och kanske också kvardröjande smeknamn från barndomen.  

  

                                                      
115 2009, 150–152. 
116 1928, 61. 
117 1952, 7. 
118 1979, 36. 
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4.1.2. Resultat gällande semantik och funktion 

Smeknamn med yttre orsaker kan en identifierande eller karakteriserande funktion. Exempel på 
sådana är id(w/y) (Pojken, 39, 64, 130), nn.wt (Flickan, 87), ms.n=i (Den jag har fött, 5, 115, 
162), šp.ii (Den blinde, 58), dgm (Den stumme, 50), ḥni km (ḥni den svarte, 32), nis.n (Den jag 
ha åkallat, 60), ḥr.i-ib (Den mittersta, 131) och ḫn.w (Offerbäraren, 118). Andra namn vars 
betydelse inte är helt uppenbar är sådana som šd.w (Slangen, 22), ḳȝr (Skrinet, 29, 48), ftk.t 
(Brödet, 116) och št.w (Sköldpaddshanen, 158), kanske rena smeknamn som vi uppfattar dem. 
En person kallas också nzw (Kungen, 56). ”External formations” enligt Morgan et al.119, det 
vill säga att egenskaper hos personen eller yttre omständigheter bestämmer smek- eller 
tilltalsnamnets utformning, förefaller trots det vara relativt sällsynta i detta material. Däremot 
kan traditioner inom kulturen och speciellt familjen naturligtvis inverka på valet av rn nfr. 
 Ibland har någon inte bara ett förstanamn och ett rn nfr, utan det kan förekomma att en 
person får ett rn=f nfr ˁȝ (ett stort gott namn) utöver sina andra två namn. I ett exempel har en 
sem-präst förstanamnet, smȝw, och rn nfr, mpy (102). Hans tredje namn är ny-kȝ.w-ptḥ (Ptah 
besitter Ka, ”själar”), vilket innehåller en guds, Ptahs, namn, och torde kunna betraktas som ett 
rn ˁȝ och inte ett rn nfr, då det är teofort. En annan, mycket högt uppsatt, person, en kansler och 
guvernör, ppy-nˁnḫ-nḫkm (Livet tillhör den svarte, 54), har två rn nfr, nämligen sbk ḥtp 
(Sobek120 är nådig) och ḥpi ḳm (ḥpi den svarte). En annan person, s-nḏm-ib (Han som gläder 
hjärtat, 104, 105), förefaller också ha två rn nfr, nämligen int.i och mḥ.i, men det kan också vara 
så att det gäller en far och en son, då rn nfr i så fall skiljer dem åt.  
 Många förstanamn kan kallas ideologiska, politiska eller religiösa, såsom špss-ptḥ (Ptah är 
upphöjd, 43, 113) och nb-n(y)-ˁnḫ-mrii-rˁ (Merire (Pepi I) är herre över livet, 53, 61). Guden 
ptḥ (Ptah) förekommer ofta som element i förstanamnen, och andra gudar som nämns är bland 
andra rˁ (Ra), sbk (Sobek), mnw (Min), ḥp (Apis) men även en kanske mindre känd gud, ḥrii-šf 
(Harsaphes121). Bland kunganamnen är mrii-rˁ (Pepi I) liksom ppii (Pepi) särskilt framträdande, 
men även snfrw (Sneferu) förekommer, det vill säga kungar från 6:e respektive 4:e dynastin. 
Även en del rn nfr av samma slag finns, såsom de basilofora n(y)-ˁnḫ-ppi (Pepi besitter liv, 18) 
och mrii-rˁ-ˁnḫ (Må Pepi I leva, 95) och de teofora sbk-ḥtp (Sobek är nådig, 54) och ẖnm-ˁnḫ 
(Leve Khnum! 9). (I det senare fallet har personen bara ett namn, som får tjänstgöra som både 
förstanamn och rn nfr.) Sådana ceremoniella namn överensstämmer mer med förstanamn under 
de tidiga epokerna och med rn nfr under Senperioden, se nedan, än med majoriteten av rn nfr, 
och de kan kanske kallas affektiva. Ytterligare exempel finns, såsom ḥḳȝ-ib (Hjärtat är en 
härskare, 74) och de mer svårförståeliga nḥb.w-kȝ.w (Lotusknopparna är min Ka?, 5) och ẖn-
ˁnḫ.w (De levande rodde?, 114). Rn nfr av denna typ är emellertid mycket mer sällsynta än de 
korta namnen, ofta bildade genom förkortning eller reduplikation av förstanamn. 

4.1.3. Resultat gällande kön 

Resultaten från undersökningen av kön påverkas av att kvinnor över huvud taget inte omnämns 
lika ofta som män i tidiga texter, så att deras representation även i detta material därför blir 
begränsad. Av 162 fall tillhör 27 kvinnor, ofta av kunglig börd eller prästinnor, såsom 
kungadottern ḥm.t-rˁ (Ras tjänarinna, 82) med ḥm.i som rn nfr, liksom Hathor-prästinnan mrr.i 
(51) med ibi som rn nfr.  

Vid en jämförelse med de smeknamnsändelser som omnämns av Scheele-Schweitzer122, 
nämligen -ti, .i+-t och .w+-t, blir resultatet följande: -ti saknas helt, .i+-t förekommer i två fall, 
nämligen tt.i-t (110) och t.i-t (112), samt .w+-t i ett fall, nämligen nn.w-t (87). Ytterligare två 
namn har feminin-ändelsen -t, nämligen ṯȝ.t (90) och mn.t ˁ z(?, 12). I de allra flesta fall har alltså 
kvinnor samma typ av rn nfr som män, nämligen sådana som bbi (40, 62, 141), mr (101) och 
ik.w (69), vilket är ett intressant fynd. 

                                                      
119 1979, 36-38. 
120 Krokodilguden, en symbol för den egyptiske kungens makt, Wilkinson 2003, 218–220. 
121 Herakleopolis stadsgud, Schultz & Seidel 2007, 426. 
122 2014, 82. 
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4.1.4. Resultat gällande geografiskt ursprung 

Det finns 101 belägg från Nedre Egypten och 95 från Övre Egypten från de första epokerna. 
Vad gäller de korta, semantiskt innehållslösa rn nfr syns inga klara geografiska skillnader i 
materialet. Den geografiska fördelningen av belägg är sned, särskilt vad avser Nedre Egypten, 
se 3. Metod och material, eftersom hela 52 av de 162 beläggen, cirka en tredjedel, från Gamla 
riket, Första intermediet och Mellersta riket sammanlagt kommer från nomen 1 i Nedre 
Egypten, vilket kan påverka resultatet. Kunganamnet Pepi förekommer i fyra rn nfr: tre från 
Nedre Egypten (nomerna 1 och 2): n(y)-ˁnḫ-ppi (18), ppii-nn[k.i] (73), mrii-rˁ-ˁnḫ (95) och ett 
från Övre Egypten (nomen 9): ppii-nfr (70). Gudanamn förekom i två fall, ẖnm-ˁnḫ (Leve 
Khnum, 9), och sbk-ḥtp (Sobek är nådig, 54) båda från nomen 14 i Övre Egypten. Detta är 
naturligtvis för få fall att bygga några slutsatser på gällande geografiska skillnader. 

4.1.5. Resultat gällande status 

Majoriteten av belägg gäller personer med hög ställning i samhället, inom administrationen, 
med titlar som visir (30, 42, 52, 64, 68), kansler för kungen av Nedre Egypten (32, 54), kunglig 
skattmästare (8, 81), eller inom prästerskapet, såsom profet vid Unis pyramid (85), överstepräst 
(38, 98, 130) och Hathor-prästinna (12, 51, 75, 90)123. Detta beror på typen av material som 
beläggen vanligtvis förekommer på, såsom stelor och annat material i sten, som främst 
användes för de högre klasserna i det forntida Egypten. Det är därför svårt att finna en grupp 
med lägre social status att jämföra dessa personer med. Emellertid finns åtta personer med 
kunglig börd (varav rn nfr saknas i ett fall), vilkas status måste anses vara mycket hög. Deras 
rn nfr är iy (137), iḫḫ.i (94), it.i (26), id.w (64), ḫm.i (7, 82) och tt.i (159). Dessa namn skiljer 
sig inte från övrigas namn utan är i stället typiska för rn nfr under de tidiga epokerna. Från detta 
material kan alltså inga slutsatser om hur status inverkar på utformningen av rn nfr dras. 

4.2. Resultat från Senperioden 

I Bilaga 3 presenteras 26 exempel, vart tredje, på 78 fall av förstanamn och rn nfr från 
Senperioden enligt de Meulenaere samt deras betydelse enligt Ranke124. Om någon betydelse 
inte angetts där, har ingående guda- eller kunganamn nämnts under Anmärkningar. 
 Enligt de Meulenaere125 finns det bland de 78 förekomsterna av rn nfr 38 exempel på namn 
som innehåller kunganamn som element, vilka fördelar sig på följande sätt: 13 gäller personer 
som levde under kungen de nämner och ytterligare två är sannolikt samtida med honom. Under 
Psammetikus II och Apries består alla rn nfr av en kartusch utan tillägg eller med ett tillägg av 
ett epitet där kungen står under en guds beskydd eller har egenskaper som en sådan126. De som 
bär namn där kunganamn ingår som element har funktioner knutna till hovet: elva är militärer, 
två är handledare, sex skrivare och tio funktionärer vid administrationen eller de kungliga 
husen. De personliga banden till kungen återspeglas i namnen som anger egenskaper och 
namnet kan också tillförsäkra beskydd av mäktiga gudar. Det finns alltså ett samband mellan 
tjänst man gjort kungen och namnet127.  
 Namnen under Senperioden är genomgående långa och inget av dem innehåller färre än 
fem konsonanter. Bland de särskilt studerade namnen (se Bilaga 3) innehåller förstanamnen 
ofta gudanamn som element, medan ett stort antal rn nfr innehåller kunganamn, och i synnerhet 
gäller det Psammetikus I och Psammetikus II. Psammetikus I förekommer till exempel i psmṯk-
snb (Psammetikus är frisk, 163, 168), i psmṯk-nfr (Psammetikus är god, 179) eller i två fall med 
enbart kungens namn psmṯk (183, 185). Psammetikus II förekommer till exempel i nfr-ib-rˁ-sȝ-

                                                      
123 Samma person kan ha funktioner inom såväl administration som prästerskap och militär. 
124 1935. 
125 de Meulenaere 1966, 32. 
126 de Meulenaere 1966, 27. 
127 de Meulenaere 1966, 30. 
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n.t (Psammetikus II är Neiths son, 167, 180) och nfr-ib-rˁ-snb (Psammetikus II är frisk, 170).  
Vissa gudars namn förekommer bland exemplen i denna undersökning endast i 

förstanamnen, såsom ḥr (Horus, 177, 181-83), mwt (Mut, 187), sḫmt (Sekhmet, 166) och ḥˁpi 
(Hapy, 180). Eftersom kungarnas namn innehåller namn på gudar, till exempel heter 
Psammetikus II nfr-ib-rˁ, blir rˁ (Ra) den gud som oftast omnämns i rn nfr. Denna guds namn 
förekommer inte i förstanamnen bland dessa exempel. Somliga gudars namn förekommer dock 
både i förstanamn och rn nfr, till exempel ḫns (Khonsu), bland annat i ḏd-ḫns.w-iw=f-ˁnḫ 
(Khonsu har sagt: han skall leva, 164), ett rn nfr, och i förstanamn, till exempel i pȝ=f-ṯȝ.w-
ḫnsw (Hans andedräkt (är hos) Khonsu, 175) och nḫt-ḫns.w-irw (Khonsu är stark mot er, 178). 
Andra gudar vars namn förekommer i båda typerna av namn är imn (Amun, 165, 172, 178), ptḥ 
(Ptah, 165, 185) och nt (Neith), såsom i nfr-ib-rˁ-sȝ-nt (Psammetikus II är Neiths son, 167) och 
psmṯk-mri-nt (Psammetikus är älskad av Neith, 169), vilket är naturligt, eftersom hon kanske 
var den viktigaste guden i Nedre Egypten och fick särskilt stor betydelse under saitisk tid med 
ett stort kultcenter i Sais128. Förstanamn och rn nfr är alltså på flera sätt lika: de är ofta långa 
och innehåller namn på gudar, men de skiljer sig också åt, eftersom olika gudar förekommer 
olika ofta i de två namntyperna. Dessutom är det framträdande att förstanamn i hög grad 
innehåller gudanamn, medan rn nfr innehåller kunganamn. 

4.3. Jämförelse av resultat från de tidiga epokerna och Senperioden 

Stora skillnader föreligger i rn nfr mellan de tidiga epokerna och Senperioden. Under 

Senperioden innehåller rn nfr ofta element som består av kunganamn, även i kartusch. En 

privatperson kan till och med ha ett kunganamn, och det äldsta exemplet här är en person med 

namnet Psammetikus som levde under Neko II. Vid slutet av den saitiska perioden och under 

perserna började detta bruk sprida sig och många exempel finns129, men motsvarande fall 

kunde inte ses under tidiga epoker. (Däremot förekommer det att en privatperson kan bära ett 

gudanamn som förstanamn, till exempel Uch130.) Bruket med kunganamn som element i rn nfr 

blir framträdande under Senperioden och då bär 13 av 78 personer namn som innehåller den 

samtida kungens namn, medan det finns ytterligare två fall där detta är sannolikt131. Enligt de 

Meulenaere132 är det knappast några skillnader mellan de basilofora rn nfr under saitisk tid 

och de officiella förstanamnen under Gamla riket, vilket dock kan diskuteras. Namn som 

anspelar på kungar kunde användas flera sekler efter deras död, men ibland brukas de alltså 

som en tribut till en samtida kung, som till exempel i förstanamnet på skendörren som hör till 

n-tȝ.w-izzi (De två länderna tillhör Izez), med det goda namnet iḥii, Ihy, vilken alltså bedyrar 

sin lojalitet med Izezi (Djedkara)133. Detta sker dock nästan uteslutande i förstanamn och inte 

i rn nfr under de tidiga epokerna. Ibland ändrades emellertid rn nfr då en ny kung tillträdde. 

Ett exempel från Gamla riket framfört av Duell134 är när en person som kallades tti-ḏdi 

förefaller ha antagit namnet ppii-ḏdi efter Tetis död och Pepys trontillträde. Detta tyder på att 

lojalitet med den samtida regenten visades i namnskicket.  

Det förekommer relativt ofta att gudanamn ingår som element i förstanamn under de tidiga 

epokerna, medan de ofta förekommer som element i både förstanamn och rn nfr under 

Senperioden. De gudar som förekommer i namnen under de olika epokerna skiljer sig avsevärt; 

namnet på guden imn (Amun) ingår till exempel inte i ett enda namn under de tidiga epokerna, 

men däremot i flera under Senperioden, medan rˁ (Ra) och ptḥ (Ptah) förekommer under båda 

                                                      
128 Wilkinson 2003, 157-59. 
129 de Meulenaere 1966, 33. 
130 Övre Egypten, nome 14, under Gamla riket. 
131 de Meulenaere 1966, 32. 
132 1966, 30. 
133 Saqqara under 5:e eller 6:e dynastin. Hodjash & Berlev 1982, 43,  
134 1934–35, 644. 
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tidsperioderna. Förekomsten av namn med rˁ Ra förvånar inte, eftersom han kan betraktas som 

Egyptens absolut viktigaste gud.135 Med tanke på den överrepresentation i materialet som 

föreligger för nomen 1 i Nedre Egypten kan förekomsten av många namn med namnet på 

guden ptḥ Ptah som element inte heller förvåna, eftersom han betraktas som en av de viktigaste 

gudarna inom särskilt denna region. Under Senperioden förekommer kunganamn ofta som 

element i rn nfr, som alltså skiljer sig avsevärt från de korta namnen under Gamla riket, Första 

intermediet och Mellersta riket.  

Det verkar som att funktionen hos rn nfr förändrats avsevärt över tid. Under de tidiga 

epokerna förefaller många av namnen ha använts som tilltalsnamn, kanske främst i vardagliga 

sammanhang, då de ju är korta, enkla att komma ihåg och uttala, till exempel Idi, Bbi, Tfw och 

Imm. De kan jämföras med tilltalsnamn eller smeknamn i modern tid, såsom de svenska Lasse, 

Kalle, Maggan och Cissi eller de engelska Bob, Chuck, Maggie och Dolly. En vidare 

undersökning av vilka ljud som speciellt används i denna typ av smeknamn vore intressant att 

göra.  

Ett fåtal rn nfr under de tidiga epokerna kan rubriceras som identifierande eller 
karakteriserande. Märkligt kan tyckas att vanliga personer kallas nzw (Kungen, 56) under 
Gamla riket eller psmṯk (Psammetikus, kung under 26:e dynastin, 183, 185) under Senperioden. 
Det kan också vara så att en nutida läsare har svårt att förstå eventuella betydelser hos de korta 
namnen som rn nfr utgör, och kanske ligger det mer av identifierande och karakteriserande 
funktion hos dem än som kunnat utrönas i denna undersökning. Pérez Vázquez136 har gjort ett 
försök att finna betydelsen hos ett stort antal rn nfr, och detta ger uppslag till vidare forskning.  

Under Senperioden uppvisar rn nfr en helt annan bild än under de tidiga epokerna. De långa 
namn som förekom under Senperioden kan knappast ha använts i vardagliga sammanhang utan 
är snarare av ceremoniell natur, även med tanke på de ingående guda- och kunganamnen. De 
kan ha använts för att visa lojalitet mot kungahuset och vördnad inför gudarna. Här har en 
gammal tradition omtolkats under en senare period. 

  

                                                      
135 Wilkinson 2003, 205. 
136 2009, 152–154. 
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5. Slutsatser och diskussion 

Binamnet rn nfr skiljer sig både i funktion och utformning mellan de tidiga epokerna och 

Senperioden. Under Gamla riket, Första intermediet och Mellersta riket är rn nfr i majoriteten 

av fallen korta och semantiskt innehållslösa, oftast med endast tre konsonanter och med -i som 

slutljud. Förkortning och reduplikation är fonologiska processer som oftast används för att 

bilda rn nfr. Dessa binamn kan innehålla guda- eller kunganamn men gör sällan det, och de 

har sällan karakteriserande men kanske särskiljande funktion, såtillvida att personer med 

samma förstanamn, till exempel i en familj, kan tänkas ha haft olika rn nfr. Under Senperioden 

är de avsevärt längre och har semantisk betydelse, ofta med innehåll av kunganamn. De 

förefaller ha varit enkla tilltalsnamn under de tidiga epokerna, medan de under Senperioden 

kan ha haft ceremoniell funktion. 

Kvinnors rn nfr är oftast desamma som mäns under de tidiga epokerna. Inga skillnader i 

rn nfr på grund av olikheter i status kunde heller beläggas i denna undersökning, på grund av 

det snäva urvalet av personer vars namn undersökts. Vidare förefaller inga geografiska 

skillnader i rn nfr föreligga under de tidiga epokerna, medan däremot kunga- och gudanamnen 

i rn nfr kan skilja mellan olika områden och tidsperioder under Senperioden.  

Ett problem som uppstod i projektet var att avgöra vilka namn som var förstanamn och 
vilka som var rn nfr, vilket bland annat diskuteras av Fischer137. Han tar upp ett fall där namnet 
bbi förefaller ha föregåtts av rn=f nfr utan att något annat (första)namn nämns. Detta blir vanligt 
i Dendera mot slutet av 6:e dynastin. I detta fall föregås namnet ni-ibw-nšwt aldrig av rn=f nfr 
men däremot i två fall av rn ˁȝ (det stora namnet), varför man kan dra slutsatsen att det är bbi 
som är ett rn nfr. En persons rn nfr kan vara en annan persons förstanamn och flera exempel på 
detta finns i denna undersökning. 

Problemet att bestämma vilket namn som egentligen är förstanamnet och vilket som är rn 
nfr diskuteras också av Junker138. Ranke139 tar upp att orden rn=f nfr ibland står före namnet 
och ibland efter. Ibland betecknas också ett namn omväxlande som rn ˁȝ och som rn nfr, till 
exempel fanns det en person under Första intermediet som hette snni, med ett andranamn nfr-
sšm-pipi, vilket ibland betecknas som ett rn ˁȝ och ibland som ett rn nfr140. Ett tänkvärt exempel 
från 18:e dynastin, troligen från tiden 1336-1295 f.v.t., ges av Kampp-Seyfried141. I en grav har 
ägaren ett dubbelnamn, där ordningsföljden mellan hans namn varierar; ibland står wnn.nfr 
först, ibland pȝ-rn-nfr; ibland står det i graven pȝ-rn-nfr ḏd.w n=f wnn.nfr (Parennefer kallad 
Wenennefer), ibland wnn.nfr ḏd.w n=f pȝ-rn-nfr (Wenennefer kallad Parennefer).  

I undersökningen har också flera fall upptäckts där den i sekundärlitteraturen givna 
tolkningen kan diskuteras. Det gäller till exempel en person med namnen kȝ(.i)-ḥp (Min Ka är 
Apis) och ṯt.i (161). Detta rör en arvprins från Övre Egypten, greve, skattmästare för Kungen 
av Nedre Egypten, Enda följeslagare, chef för Min-kulten och överstepräst. Kan hans officiella 
namn ha varit ṯt.i, som både Lacau142 och Kanawati143 anger som huvudnamn? Eller är det kȝ(.i)-
ḥp, vilket Junker torde ha kallat ett ”statsnamn”? Vittmann144 behandlar tre exempel och anger 
                                                      
137 1968, 117. 
138 1928, 60. 
139 1952, 7 not 1. 
140 Ranke 1952, 6 not 8. 
141 1998, 305. Artikeln rör även övertagande av gravar och utplåning av namn. 
142 1904-06, 10–13. 
143 1988, 18, 24, fig, 15a, t. 7. 
144 1977, 71-73. 
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för två av dem det längre namnet som rn nfr och det kortare som förstanamnet. Han tar upp ḥri 
med ”rn nfr” ḥr-sȝ-ȝst, där ḥri dock förefaller vara ett kortnamn med den typiska 
smeknamnsändelsen -i. Samma analys kan ges till exemplet ibi med ”rn nfr” wȝḥ-ib-rˁ, där ett 
element i namnet förefaller ha brutits ut och givits smeknamnsändelsen -i.145  Det är alltså troligt 
att ḥri och ibi är rn nfr, och de längre namnen förstanamn. Ytterligare ett exempel är en person 
som har ett förstanamn nnk.i med ppii-nn[k.i] som rn nfr (73). I alla dessa fall förefaller det 
uppenbart att ”förstanamnet” är bildat utifrån det som kallas rn nfr, och en omvänd process är 
ytterst osannolik, som att wȝḥ-ib-rˁ skulle kunna bildas ur ibi. Detta problem förtjänar vidare 
forskning. 

Varför rn nfr gavs bör också undersökas närmare. Detta diskuteras av de Meulenaere146, 

som anser att namnet kunde vara en hederstitel under Senperioden. Det kan däremot inte gälla 

Gamla riket, där rn nfr har en helt annan form och funktion. Han för även fram tanken, att det 

var när militärer och asiater kom till Egypten och gjorde sina namn mer egyptiskklingande 

som detta inslag av kunganamn uppstod, och att detta kom att driva utvecklingen under 

Senperioden147. Det var emellertid främst var under saitisk, infödd, tid som detta bruk stod på 

sin höjdpunkt.  

Av Helcks och Ottos148 förslag till hur rn nfr uppstått, förefaller tanken att de var 

ungdomsnamn eller ännu troligare barnanamn, vilket bland andra också Hodjash och Berlev149 

hävdar, vara rimlig. Detta är troligt med tanke på att rn nfr under de tidiga epokerna ofta är 

korta förenklingar av förstanamnet och semantiskt betydelselösa. Så är emellertid inte alltid 

fallet, och många rn nfr är inte fonologiskt relaterade till förstanamnet. En vidare undersökning 

av sådana namn och deras betydelse vore en intressant forskningsuppgift. 

  

                                                      
145 Hans tredje exempel är pȝ-n-ptḥ-mn med rn nfr wȝḥ-ib-rˁ-sȝ-nt, vilket överensstämmer med flera av de 

Meulenaeres, 1966, exempel. 
146 1966, 30. 
147 de Meulenaere 1966, 31. 
148 1982, 323. 
149 1982, 44. 
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Bilaga 1: Lista med förstanamn och rn nfr från Gamla riket 

Bilaga 1. Förstanamn och rn nfr från Gamla riket med angivande av geografiskt ursprung, betydelse, 

första titel/titlar samt kvinnligt kön (K). 

 

Förklaringar till Bilaga 1: Övre Egypten = ÖE, Nedre Egypten = NE, Egypten i allmänhet = EA, utanför 

nomerna = UN samt nome-nummer, SN = smeknamn, KN = kortnamn, ffm = för former med, K = 

kvinna, * = ej funnen i Ranke (1935), ** = ej funnen i Ranke eller Scheele-Schweitzer (2014), ? = eget 

namnförslag om likalydande namn förekommer i Ranke eller Scheele-Schweitzer. Betydelse i kursiv 

stil hämtad från Ranke eller Scheele-Schweitzer. 

 

Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

1 EA   imtt SN  

2 ÖE6   bbi SN Godsförvaltare 

3 NE1   bbi SN K 

4 NE1   ppi   

5 NE1   ms.n=i* Den jag har fött Fågeloffrare 

6 NE1   nḥb.w-kȝ.w* 

nḥb.w-kȝ.i? 

Lotusknopparna är 

min Ka? 

 

7 NE1   ḥmi**  K Prinsessa 

8 ÖE5   ḥtp-nb(.i)**  Skattmästare hos 

Kungen av NE 

9 ÖE14   ẖnm-ˁnḫ* 

ẖnm.w-ˁnḫ? 

Leve Khnum Hedrad inför den 

store guden 

10 NE2   tw.t**, ḫˁ.f 

ẖm**  

  

11 ÖE7   dmḏ   

12 ÖE8 iww SN mn.t ˁz?**  K Hathor-prästinna? 

13 ÖE5 iwt, snarare imȝ 

el. iȝm 

SN iwt SN Enda följeslagare 

14 ÖE9 init.f Den som fadern 

kommit med 

bḫnt SN ffm bḫn- Den som är hedrad 

inför Ptah 

15 UN in-itif*  Den som fadern 

kommit med 

mḫ.wi* SN 

 

Sigillbärare hos 

Kungen av NE 

16 ÖE5 in-kȝ.f  ḥnti   

17 ÖE14 ii.kwi Jag har kommit; SN 

ffm iy(i)-kȝ.w 

iḏi SN  

18 NE2 ir.i-n-ȝḫ.t(y)* Den som skapats av 

horisonten 

ir.i och n(y)-

ˁnḫ-ppi 

SN och Kung Pepi 

besitter liv 

 

19 EA ir.n-ˁḫt**  ir.i SN Den store gudens 

präst 

20 NE1 iḥ.i Hurra! iḥ.i Hurra!  

21 NE1 iš.ṯi SN ṯṯi SN  

22 ÖE20 itt.i SN šd.w Slangen (?) 

 

 

23 ÖE8 idi SN ḏḏ.i SN  
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Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

24 ÖE9 idi SN it.i SN Äldste vid 

skeppsvarv 

25 NE1 ˁnḫ KN ffm ˁnḫ- inṯi* inti?   

26 NE1 ˁnḫ.i**  iṯ.i SN Kunglig förälder, 

administratör 

27 NE1 ˁnḫ.w-ptḥ* Ptahs levande? it.i SN Uppsyningsman för 

egendom 

28 NE2 ˁnḫ-wḏȝ**  iṯ.i SN  

29 NE2 ˁnḫ-ḥȝ.f Livet är bakom 

honom 

ḳȝr Skrinet  

30 ÖE14 ˁnḫ-ḥr-ppy-ib**  

äv. nfr-kȝ-n,i** 

 ḥni.i SN ffm ḥn-?  Nomark, visir 

31 NE1 ˁnḫ-m-ˁ-ḥr (mitt?) liv är i Horus 

hand 

zz.i SN  

32 ÖE14 ˁnḫ-ppii Pepi lever ḥni.i ḳm, äv. 

ḥnni.i ḳm, 

ḥnni.it ḳm* 

Den svarte Uppsyningsman för 

ankdammen, kansler 

för Kungen av NE 

33 NE1 ˁḫt.i-ḥtp  ip.i-zȝ.w**   

34 ÖE8 wn.i SN ffm wn- ḫḏ.i** ḫḏ.y?  ḫḏ.y SN  

35 NE1 wr-ir.n* ir.n-

wr? 

KN ffm wr-ir.n-  nfr-kȝ KN ffm nfr-kȝ-  

36 ÖE13 wḥȝ Stenhuggaren rnˁs**   

37 ÖE14 wḫ* el. wḫ-iw* 

wḫw? 

SN el. KN ffm wḫ-iw ˁby, bi.w enl. 

S-S 

  

38 ÖE9 wsr mnw* el. 

mnw wsr 

Min är stark wḏȝ.w KN ffm -wḏȝ.w Överstepräst 

39 ÖE9 bȝ.i  id Pojken Min-präst 

40 ÖE8 bb.t  bb.i SN K 

41 UN ptḥ-ḥtp Ptah är tillfreds ip.i SN  

42 NE1 ptḥ-ḥtp Ptah är tillfreds ṯf.i SN Visir, högste 

domare 

43 ÖE14 špss-ptḥ Ptah är upphöjd im Ge! Lektorpräst, 

gudomlig kansler 

44 NE1 mˁr.w**  bb[i] SN Lektorpräst 

45 UN mni.w* SN iṯȝ.i SN  

46 ÖE6 mn-ˁnḫ(-ppi) el. 

(ppi)-mn-ˁnḫ 

Låt Pepis liv bestå mn.i* SN ffm mn- Härskare över 

pyramidstäder 

47 UN [mrii-rˁ]-ˁnḫ Må Pepi I leva sn.f-ˁnḫ**   

48 ÖE2 + 

NE2 

mrii-nfr-rˁ el. 

mrii-rˁ-nfr el. 

nfr-mrii-rˁ      

Pepi I är god ḳȝr Skrinet  

49 ÖE15 mr.w  bbi SN Härskare över Pepys 

hus 

50 NE1 mr-pp.y Pepis älskade dgm* Den stumme? Enda följeslagare 

51 ÖE14 mrr.i SN ffm mr(i)- ibi  K Adelskvinna, 

Hathor-prästinna 

52 NE1 mrr.w-kȝ*  mri**  Visir, överste 

domare 

53 UN n(y)-ˁnḫ-mrii-rˁ* 

n(y)-ˁnḫ-mrii-

rˁ.w 

Herre över livet är 

Merire (Pepi I) 

frr.i* SN  
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Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

54 ÖE14 n-ˁnḫ-ppy nḳm* 

n-ˁnḫ-ppy ḳm? 

Livet tillhör den 

svarte 

sbk-ḥtp och 

ḥpi ḳm  
Sobek är nådig och 

ḥpi den svarte 

Uppsyningsman för 

ÖE, kansler för 

Kungen av NE 

55 NE1 n(y)-ˁnḫ-snfrw Livet tillhör (Kung) 

Sneferu 

ff.i SN  

56 NE2 n(y)-sw-ptḥ (ns-

ptḥ) 

Han tillhör Ptah nzw**   

57 EA ny-kȝ.w-ptḥ Ptah besitter Ka mpy**  Sem-präst 

58 EA n(y)-kȝ.w-ptḥ Ptah besitter Ka šp.ii Den blinde  

59 ÖE8 nww**  tf-šr.w** itf- 

šri? 

  

60 UN nb-n(y)-ˁnḫ-

ppy* 

Herre över livet är 

Pepi 

nis** nis.n? Den jag åkallat  

61 UN nb-n(y)-ˁnḫ-

mrii-rˁ* 

Herre över livet är 

Merire (Pepi I) 

Saknas   

62 EÖ8 nb.t Härskarinnan bbi SN K 

63 EA nb-šmˁ**  ẖtt.i SN ffm ẖt-  Förman för profeter 

64 NE1 nb-kȝw-ḥr**  id.w Pojken med SN-

ändelse -w 

Kungason, visir 

65 NE1 nfr-ḫww-ptḥ**  ṯṯ.i SN Greve, Enda 

följeslagare 

66 ÖE6 nfr sšm ppy* Det är bra att Pepy 

leder 

znni**  Förman för förråden 

67 NE2 nfr-sšm(-ptḥ)  šš.i SN  

68 NE1 nfr-sšm-rˁ Det är bra att Ra 

leder 

šš.i SN Visir, överste 

domare 

69 NE1 nfr-kȝ.w.s* nfr.t-

kȝ.w? 

Kvinnligt KN ffm - 

nfr.t-kȝ.w- 

ik.w SN ffm iy-kȝ.w K 

70 ÖE9 nfr-ḳȝ-ppii, jfr 

nfr-ḳȝ-skr 

Pepis Ka är god ppii-nfr**   

71 NE2 nfr.t Härskarinnan in.i SN K 

72 NE1 n-nb-pw-ppii**  sn.i SN ffm sn-  

73 NE1 nnk.i SN ffm nnk- ppii-nn[k.i]**   

74 ÖE1 nḫt-ppy* Pepi är stark ḥḳȝ-ib Hjärtat är en 

härskare 

Skrivare för 

arrendatorer vid  

Neferkares pyramid 

75 NE1 nsi.t**  n(y)-s(y)-mr**  K Kunglig favorit, 

Hathor-prästinna 

76 NE1 nḏ.t-m-p.t Beskyddarinnan är i 

himlen 

tit  K 

77 NE1 rˁ-ḥr-kȝ* rˁ.w-

ḥr-kȝ? 

Ra är på min Ka ip.i SN Enda följeslagare 

78 ÖE8 rr.wt SN dd.i SN K 

79 NE2 rmn.w-kȝ* Må min Ka bära mig im.i SN  

80 ÖE12 hnḳ.w SN ẖtt.i SN ffm ẖt- Nomark 

81 UN hḳḳ* SN mri**  Kunglig 

skattmästare 

82 NE1 ḥm.t-rˁ* ḥm.t-

rˁ.w? 

Ras tjänarinna ḥm.i* SN ffm ḥm- K Kungadotter, 

profetissa vid Teti-

tempel 

83 ÖE9 ḥnw.t Härskarinnan sfḫ.w* SN ffm s:f ḫ- K Den som dagligen 

vakar över Min 
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Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

84 NE1 ḥr-ˁnḫ-m-di** 

ˁnḫ-m-di-ḥr? 

 zz.i SN Överbyggmästare 

85 NE1 ḥr-mr.w* ḥr.i-

mr.w? 

Den som befinner sig 

på kanalerna? 

mrr.ii* SN ffm mr(i)- Profet vid Unis 

pyramid 

86 ÖE9 ḥz.y-mnw* Älskad av Min zz.i SN Enda följeslagare 

87 ÖE9 ḥtp.t-mn.w* ḥtp-

mn.w? 

Må Min vara mig 

nådig 

nn.wt* Flickan K Den som dagligen 

vakar över Min 

88 ÖE8 ḫw.i SN ffm ḫw(.i)- mrii* SN ffm mr(i)-  

89 NE13 ḫw.n* SN ffm ḫw(i).n-? fḫwi** ḫwi?  SN ffm ḫw(.i)-  

90 ÖE8 ḫn.w Offerbäraren? SN 

ffm ḫn- 

ṯȝ.t SN K Hathor-prästinna? 

91 NE1 ḫn.w Offerbäraren? SN 

ffm ḫn- 

ṯm.i SN  

92 NE1 ḫn.w-ib**  Saknas   

93 ÖE14 ḫnt.i KN för former med 

ḫnt- 

iṯȝt SN  

94 NE1 ḫnt.i-kȝ KN för former med 

ḫnt.i-kȝ 

iḫḫ.i*  SN Arvprins,  inspektör 

av pyramidens 

profeter 

95 NE1 ẖnm-ˁnḫ* 

ẖnm.w-ˁnḫ? 

Leve Khnum mrii-rˁ-ˁnḫ Må Pepi I leva Enda följeslagare 

96 UN ẖnm-ˁnḫ* 

ẖnm.w-ˁnḫ? 

Leve Khnum ˁnḫii*  Enda följeslagare 

97 ÖE5 ẖtt.i SN ffm ẖt- it.i SN Adelsman, 

Greve 

98 NE1 sȝb.w SN ffm sȝb- ibb.i SN Överstepräst i 

Memphis 

99 NE2 s-ˁnḫ-n-ȝḫ,t(y)* Den som horisonten 

bevarat i livet 

iṯ.i SN  

100 NE13 sbk.y* SN ffm sbk- by SN Skrivare vid de 

kungliga arkiven i 

Ons närvaro, präst 

101 ÖE13 sm…**  mr SN ffm mr- K 

102 EA smȝ.w**  mpy**  Förman för skrivare 

för besättningar 

103 ÖE12 snb-pp.y* Pepi är frisk nz[y]?**  Skulptör 

104 NE2 s-nḏm-ib Han som gläder 

hjärtat 

int.i SN  

105 NE2 s-nḏm-ib Han som gläder 

hjärtat 

mḥ.i* SN ffm mḥ-  

106 EA sdm** el. sds 

(el. dm) nfr** 

 mtt.i eller imtt SN, SN  

107 ÖE6 sšm? snfr ppii**  znni**   

108 NE1 zȝ.wi**  imm SN  

109 NE1 zšzš.t Den som hör till zšzš-

blomman 

Saknas  K Kungadotter 

110 ÖE14 zṯt.w**  tt.it* SN K 

111 NE2 šḥtp.w** 

s.ḥtp.w? 

KN ffm s.ḥtp- tp.w SN ffm tp- Domare, förman för 

skrivare 

112 NE1 špi* špii? Den blinde ṯti* SN  
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Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

113 2ÖE14 špss-ptḥ Ptah är upphöjd  impii, im? SN Lektorpräst 

114 E9 šps.i-pw-mnw Min är upphöjd ẖn-ˁnḫ.w* De levande rodde? Greve 

115 ÖE1 šm.i* SN ffm šm- ms.n=i* Den jag har fött K 

116 NE2 k(ȝ.i)-ḫr-ptḥ Min Ka är hos Ptah ftk.t* ftk-tˁ? Brödet  

117 ÖE9 kȝ-wḏȝ=i* kȝ(i)-

wḏȝ=i? 

Min Ka blomstrar 

med SN-ändelse -i 

iwr.i el. inget SN Följeslagare, 

kunglig 

kammarherre 

118 NE1 kȝ-nb=f-w(i)**  ḫn,w Offerbäraren? Uppsyningsman för 

ÖE 

119 NE2 ḳȝr Skrinet [ppii]-nfr**   

120 NE1 k(ȝ)-gm-n (=i)* Min Ka är den som 

jag har funnit 

mm.i SN  

121 NE1 grf* SN iṯ.i  SN  

122 ÖE9 gḥs.ȝ* Gasellen, SN-ändelse 

-ȝ  

nb[ii]* SN ffm nb- Kunglig 

kammarherre  

123 NE1 tp-m-kȝ.w Huvudet är Ka id.w eller idi Båda SN Guvernör, överste 

lektorpräst 

124 NE1 ṯfw  ṯfw   

125 ÖE15 tti-ˁnḫ el. ˁnḫ-tti  Leve Kung Teti im-ḥtp  Härskare över Pepys 

hus 

126 NE2 ṯti-sšm-nfr el. 

[…sšm]** 

 šš.i SN  

127 EA ṯniȝ** (ev. 

wṯniȝ*) 

 pn.i SN ffm pn-  

128 ÖE9 dd.w SN zz.i SN 

 

Den som är hedrad 

inför Anubis 

129 EA ḏȝ.it SN ffm ḏȝ(.i)- mrt.i   
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Bilaga 2: Lista med förstanamn och rn nfr från Första 

intermediet och Mellersta riket 

Bilaga 2. Förstanamn och rn nfr från Första intermediet och Mellersta riket med angivande av geografiskt 

ursprung, betydelse, första titel/titlar samt kvinnligt kön (K). 
 

Förklaringar till Bilaga 2: Övre Egypten = ÖE, Nedre Egypten = NE, Egypten i allmänhet = EA, utanför 

nomerna = UN samt nome-nummer, SN = smeknamn, KN = kortnamn, ffm = för former med, K = 

kvinna, * = ej funnen i Ranke, ** = ej funnen i Ranke (1935) eller Scheele-Schweitzer (2014), ? = eget 

namnförslag om likalydande namn förekommer i Ranke eller Scheele-Schweitzer. Betydelse i kursiv 

stil hämtad från Ranke eller Scheele-Schweitzer. 

 

Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

130 ÖE9 iy SN [mr]ii och [id].y SN ffm mr(i)- och 

Pojken 

Överstepräst 

131 ÖE9 iww SN ḥr-ib* ḥr.i-ib? Den mittersta  

132 ÖE8 ir…?  irr.i   

133 NE1 ˁwtt** ˁwt   nw.t-wḏn.w(?)**  K 

134 ÖE6 [ppii]  z?nni**  OBS! rn=f nfr ˁȝ 

135 ÖE6 [ppii]-tȝ-snfr**   znni**   

136 NE1 mn-ˁnḫ(-ppi) el. 

(ppi)-mn-ˁnḫ 

Låt Pepis liv bestå mni* SN ffm mn- Enda följeslagare 

137 ÖE8 mrwi**  Iy SN Arvprins, greve 

138 ÖE8 mr-rnš**  ḳnit**  K Hathor-

profetissa 

139 ÖE6 ni-ib.w-niswt* ni-

ib.w-nsw? 

Hjärtana hör till 

Kungen 

[b]b(i) SN Greve, enda 

följeslagare 

140 EA nb-sn* Er herre iz.i SN Enda följeslagare 

141 ÖE8 nbt bbt**  Bbi SN K 

142 ÖE8 nfr-iwn.w?  ḫw.ii SN ffm ḫw(.i)- Enda följeslagare 

143 ÖE6 nfr-sšm-pp.ii Det är bra att Pepi 

leder 

znni**  Inspektör av 

förråden 

144 NE1 nfr.t(?) iny**  Saknas   

145 ÖE4 [?]nḫn**  sȝb-hȝ**  Son till Sent 

146 ÖE8 nḏm KN ffm nḏm- nḏm KN ffm nḏm-  

147 NE1 rˁ-ḥr(-ii)-tp* el. 

ḥr(-ii)-tp-rˁ* rˁ.w-

ḥr-tp(i)?  

Ra är min herre it.i SN  

148 ÖE8 rwḏ-m-ḳbḥ**  ḳrr-ir(?)**  Greve 

149 NE1 […]-rḫ.t*  SN rḫ.t* SN K 

150 ÖE9 h?ip  ip.i SN K 

151 ÖE12 ḥm-rˁ Ras tjänare iz.i SN Nomark 

152 NE1 ḥrii-šf-nḫt* ḥr-šf-

nḫt?  

Harsaphes är stark Saknas   
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Nr Område Förstanamn Betydelse hos 

förstanamn 

rn nfr Betydelse hos rn nfr Titel 

153 ÖE5 sbk-ˁȝ-iw** ˁȝ- 

sbk? 

Sobek är stor? ˁȝi(w-i?)**  Kunglig 

sigillbärare 

154 ÖE8 zmit-kȝ  mri.t** el. ir[ḳ]*  K Adelsdam hos 

kungen, Hathor-

profetissa 

155 ÖE8 zššn Lotusblomman nw.w s?y**   

156 NE1 snḏ-m-ib**  mḥ.i* SN ffm mḥ-  

157 ÖE9 šps.it[-kȝ.w] Upphöjda är Ka ip.t SN K 

158 NE1 šty-ptḥ**  št.w* Sköldpaddshanen  

159 ÖE9 kȝ(.i)-ḥp Min Ka är Apis ṯt.i*  SN Arvprins, greve 

160 NE1 gm-n(.i) KN ffm gm(.i).n- med 

SN-ändelsen -i 

Mwi   

161 ÖE5 grḥ.t**  ḥs.t*  K Känd av kungen, 

mor till Enda 

följeslagaren ḏfi 

162 NE2 ṯt.w* SN ms ny* ms.n=i? Den jag har fött Samma som far 
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Bilaga 3: Lista med exempel på förstanamn och rn nfr från 

Senperioden 

Bilaga 3. Exempel på förstanamn och rn nfr från Senperioden angivande av geografiskt ursprung, 

betydelse, första titel/titlar samt kvinnligt kön (K). 
 

Förklaringar till Bilaga 3: Övre Egypten = ÖE, Nedre Egypten = NE, K = kvinna, * = ej funnen i Ranke 

(1935), ? = eget namnförslag om likalydande namn förekommer i Ranke. Betydelse i kursiv stil hämtad 

från Ranke, annars anmärkningar om förekomst av guda- eller kunganamn som namnelement. 

 

Nr Dynasti Ursprung Förstanamn Anmärkningar om 

förstanamn 

rn nfr Anmärkningar om 

rn nfr 

163 Oklart NE iiwȝhn*  psmṯk-snb Psammetikus är 

frisk 

164 

 

25-26 ÖE iw=f-ˁȝ Han är god? ḏd-ḫns.w-iw=f-ˁnḫ Khonsu har sagt: 

han skall leva 

165 Oklart NE imn-tfnḫt* Amun ḥˁˁ-ib-rˁ-mri-ptḥ* 

ḥˁˁ-ib-rˁ?  

Ra, Ptah 

166 Oklart  NE ˁnḫ=f-n-sḫmt Han lever för 

Sekhmet 

psmṯk-wȝdn-sḫmt* Psammetikus 

167 Oklart NE wsr-kn* Osorkon nfr-ib-rˁ-sȝ-nt Psammetikus II är 

Neiths son 

168 Oklart Oklart pȝ-ȝb.w-mḥ Geparden? psmṯk-snb Psammetikus är 

frisk 

169 26 Oklart pȝ-ir-kp* pȝ-ir-

kȝp? 

 psmṯk-mri-nt Psammetikus är 

älskad av Neith 

170 Oklart NE pȝ-n-ḥs*  nfr-ib-rˁ-snb Psammetikus II är 

frisk 

171 Oklart Oklart p(ȝ)-ḫrd-iḥ.t?*  pȝ-di-nt* pȝ-di-nit? Den som är given 

av Neith  

172 Oklart  Oklart p(ȝ)-gm  wȝḥ-ib-rˁ-mri-imn Kung Psammetikus 

är Amuns älskling  

173 26 Oklart p(ȝ)-di-pp. Jämför 

pȝ-dpp 

 psmṯk-m-ȝḫt Psammetikus är ett 

berg av ljus 

174 26 NE p(ȝ)-di-smȝ-tȝ.wi Den som har givit 

förenaren av de 

båda länderna 

nfr-ib-rˁ-nb-ḳn* Psammetikus II 

175 21-25 ÖE pȝ=f-ṯȝ.w-ḫnsw Hans andedräkt (är 

hos) Khonsu 

ˁnḫ-wnn-nfr Leve Onofris 

176 26 ÖE nt.i-ḳrt* Neith šp-n-wpt* K 

177 26 NE ns-ḥr-pȝ-ẖrd?* Horus nfr-ib-rˁ-ˁnḫ* Leve Psammetikus 

II 

178 21-25 ÖE nḫt-ḫns.w-irw Khonsu är stark mot 

er 

imn-m-in.t Amun är i dalen 

179 26 ÖE ḥȝ-rbs*  psmṯk-nfr* psmṯk-

nfr(.)? 

Psammetikus är 

god 

180 Oklart Oklart ḥˁpi-ir-di.s Hapy nfr-ib-rˁ-sȝ-n.t Psammetikus II är 

Neiths son 
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Nr Dynasti Ursprung Förstanamn Anmärkningar om 

förstanamn 

rn nfr Anmärkningar om 

rn nfr 

181 26 Oklart ḥr Horus nfr-ib-rˁ-mn* Psammetikus II 

182 27 NE ḥr-ir-ˁȝ Horus …-ḥp  

183 26 NE ḥr-n-ḫrp* Horus psmṯk Psammetikus 

184 26 Oklart smȝ-tȝ-tfn-ḫrp*  wȝḥ-ib-rˁ-mn* Ra, kung 

Psammetikus 

185 Oklart NE ḳr.f-ir-ptḥ* Ptah psmṯk- Psammetikus 

186 

 

25-26 ÖE tȝ-šp-n-ḫnsw* Khonsu di.w-šȝ*  

187 25-26 ÖE ḏd-mwt-is-ˁnḫ* ḏd-

mwt-iw.s-ˁnḫ? 

Gudinnan Mut har 

sagt: hon ska leva 

tȝ-ˁȝ.ṯ* tȝ-ˁȝ.w? K 

188 Oklart NE saknas  i-ˁḥ-ms*  

 

 

 

 

 

 

 


