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Abstract 

Piili, J. 2018. Dans i det forntida Egypten: En studie om kvinnor och män i dansscener. 

Piili, J. 2018. Dance in Ancient Egypt: A study of Women and Men in Dance Scenes. 

 

Previous research about dance has chiefly been focused on categorization of dance but no 

earlier study has specifically dealt with dance scenes where men and women occur in the 

same register, or over a longer time frame. This study concerns scenes where men and women 

dance in the same register and scenes included comes from the Old, Middle and New 

Kingdoms. The study investigates in what contexts men and women occur in the same register, 

and why and the study grasps dance at its widest sense with movements that also could be 

related to acrobatics and play. The study is an iconographic investigation and analyses will be 

made according to culture-specific art-conventions. 12 scenes and one fragment are included 

and analyzed. The conclusion shows that in each time period the occurrence of scenes are 

concentrated to specific places, and sometimes they are located in close approximation 

geographically, had the same artist or have tomb-owners that are related to each other. This 

points to a local expression of dance scenes with mixed gender rather than it was usual nation-

wide. The men and women occur in contexts that where usual for dance scenes to be in such 

as presentation, procession and funerary scenes. Physical contact between the two genders is 

rare, and is only seen once in the tomb of Baqet III of the Middle Kingdom. Even though the 

female and male dancers are in the same register they are likely to be seen separated by 

people clapping their hands or by empty spaces between them. If this separation reflects the 

reality is hard to tell but the Egyptians seemed to have preferred, esthetically, to depict the 

two genders separated in these ways in dance scenes.  
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Ordlista och termer 

Diamond 

Diamond kännetecknas av en position 

där personen står med armarna ovanför 

huvudet och bildar formen av en diamant 

(Fig. 1). Det har diskuterats huruvida 

positionen liknar både hornen på en ko 

och hieroglyfen för kA .
1
 Dansen 

förekommer i begravningssammanhang 

och presentationsscener
2
 och finns under 

det Gamla, Mellersta och Nya riket.
3
 

 

 
Figur 1. Diamond-dans. 

 

Layout pose 

Rörelsen kännetecknas av att ett ben är 

högt stäckt uppåt medan överkroppen har 

en bakåtlutning. Armarna är sträckta 

uppåt och framåt (Fig. 2). Framförs ofta i 

unison precis som Diamond och Salute 

och nästan uteslutande av unga flickor.
4
 

Eftersom att stilen ofta förekommer 

tillsammans med Pair så kan de två 

stilarna höra ihop. Layout pose 

förekommer inte efter det Gamla riket.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Layout pose.  
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Muu 

Kännetecknas främst för 

begravningskontexten dansarna framträder i 

och de karaktäristiska hattarna dansarna ofta 

bär. Rörelser Muu använde under det Gamla 

riket var händer/knutna nävar mot bröstet, 

tummar mot varandra, ena benet framåt eller 

lyft (Fig. 3). I det Mellersta och Nya riket 

står vanligen Muu-dansaren vid ingången till 

nekropolen när begravningståget ska passera 

eller i något som kallas för Hall of the Muu 

eller i par.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Muu-dans.  

 

Pair 

Det finns många variationer av Pair-dans 

men den framförs alltid i par och frasen mk 
Trf iTt… (behold the movement of…) 

förekommer i en del scener med Pair-dans 

under det Gamla riket.
7
 Dansarna har alltid 

ihopkopplade händer och skapar en slags 

symmetrisk form (Fig. 4). Vanlig vid 

presentations- och begravningsscener och 

staty-processioner.
8
 

 

 

 
Figur 4. Pair-dans.  

 

Piruett 

Dansen kännetecknas av att vikten ligger på 

ett ben medans det andra benet är böjt och 

foten är placerad bakom benet där vikten 

ligger (Fig. 5).
9
 En vanlig dansstil under det 

Mellersta riket.
10

 

 

 

 
Figur 5 . Piruett. 

 



 

 

Hathor                                                                                                  

Gudinnan Hathor var kopplad till musik och dans och det var vanligt att dans framfördes i 

hennes ära. Det fanns många dansare men även musiker och sångare som var kopplade till 

Hathor och som uppträdde i kulten av gudinnan.
15

                                                 
11

 Kinney 2008, 73. 
12

 Kinney 2008, 87. 
13

 Kinney 2008, 43-44. 
14

 Kinney 2008, 20. 
15

 Spencer 2003, 116; Kinney 2000, 193. 

 

Salute  

Salute-dans kännetecknas av en rest arm. 

Själva rörelsen ser ut som en hälsning och 

därav namnet. Den resta armen har oftast 

en böjning och den sänkta armen är för det 

mesta placerad med handen på höften eller 

bakom höften. Vikten ligger vanligtvis på 

det bakre benet och den främre foten 

nuddar lätt vid marken (Fig. 6).
11

 Salute-

dans förekommer under det Gamla och 

försvinner sedan för att dyka upp igen i 

det Nya riket och i en scen från 

Sentiden.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 6. Salut-dans. 

 

ibA och xnr 
ibA är det allra vanligaste ordet för dans, 

speciellt under det Gamla riket, och hittas 

i gravar från den femte dynastin och 

framåt. Ordet används bara för scener med 

dans och musik. För det mesta är det 

Diamond- och Salute-danser som ordet 

förekommer tillsammans med men även 

Layout, Pair samt i Piruetter i Mellersta 

riket.
13

 Xnr användes främst till grupper 

som utförde rituella framträdanden som 

inkluderar musiker, dansare, rytmiker, 

sörjande, och eventuellt gestaltningar av 

gudar samt dess administrativa 

följeslagare. Både män och kvinnor kunde 

tillhöra xnr.
14 
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1. Inledning 

Dans fanns närvarande på många sätt i det egyptiska samhället. Dans var en aktivitet som tog 

plats under landets skördehögtider, religiösa högtider och i begravningssammanhang men 

även vid tillställningar som banketter där människor slappnade av och umgicks.
16

 Dans var 

förutom i begravnings- och religiösa sammanhang även vanligt i sekulariserade kontexter från 

det Gamla riket till slutet av det Nya riket där motiv rör det vanliga, vardagliga livet. Däremot 

tjänar även de mer vardagliga scenerna alltid ett begravningssyfte eftersom att de återfinns i 

gravar och där återspeglar en idealiserad bild av världen utanför graven där underhållning 

förväntades finnas. Under det Nya riket blir det vanligare att dansöserna bär mindre kläder 

eller avbildas i genomskinliga kläder och i bälten än under tidigare tidsperioder då det var 

vanligt att både kvinnor och män bar kjol/klänning. Gudarna Hathor och Bes var särskilt 

förknippade med dans och musik och det var vanligt att dansare beskrevs som dansandes i 

Hathors ära.
17

 Det fanns professionella dansare som reste runt och uppträdde och det var även 

vanligt att privatpersoner dansade för de närmsta inom familjen precis som i dagens 

Egypten.
18

 För det mesta fanns orkestrar eller ensamma musiker på olika slags instrument, 

framförallt slagverk, blåsinstrument eller handklappare som ackompanjerar dansarna och 

håller takten avbildade i närheten av dans.
19

 Det fanns många olika dansstilar och kvinnliga 

och manliga dansare dansade oftast var för sig.
20

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studien behandlar scener där kvinnor och män dansar i samma register och däribland ingår 

scener från Gamla, Mellersta och Nya riket. Dans har studerats tidigare men ingen tidigare 

studie har specifikt avhandlat scener där män och kvinnor förekommer tillsammans. Syftet är 

att ta reda på vad för sammanhang män och kvinnor återfinns i samma register och varför. 

Forskningsfrågor är vilka personer som ägde dessa scener var, var och på vilka platser i 

Egypten blandade kön förekommer och om det fanns familjeförhållanden mellan dansare och 

gravägare? I vilka kontexter återfinns dansscenerna, vilka dansstilar framförs och vad för ord 

finns för att identifiera dans? Studien behandlar även hur interaktionen mellan män och 

kvinnor ser ut. 

                                                 
16

 Kinney 2000, 191. 
17

 Spencer 2003, 116-18. 
18

 Spencer 2003, 119-20. 
19

 Manniche 1991, 24-25; Kinney 2000, 191. 
20

 Kinney 2012, 62. 
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1.2 Teori och metod 

Centrala problem för studien är hur dans uppfattas i modern tid och hur det har påverkat 

kategoriseringen av dans från det forntida Egypten och om det går att applicera moderna 

tolkningar om dans på dans från en tid då vi inte har mer än avbildningar att studera. Tidigare 

forskning inom området har framförallt fokuserat på kategorisering av dans (se forsknings-

historik). Studiens teoretiska perspektiv baseras på Mcfees teori om att dans är en individuell 

upplevelse och att den därför kan uppfattas och tolkas olika.
21

 Det finns därför inte någon 

anledning till att i den här studien separera på dans från liknande aktiviteter som exempelvis 

akrobatik när aktiviteterna har tolkats vara både dans och akrobatik av moderna forskare. 

Studien kommer istället att försöka fånga dans ur ett brett perspektiv och rörelser som kan 

relateras till liknande aktiviteter som akrobatik och lek. Framförallt är studien en ikonografisk 

undersökning och analyseras utefter kulturspecifika konventioner.
22

 Scenerna kommer att 

analyseras utefter var och på vilka platser i Egypten blandade kön förekommer och om det 

fanns familjeförhållanden mellan dansare och gravägare. Vad för kontexter återfinns 

dansscenerna i, vilka dansstilar framförs och vad för ord finns för att identifiera dans? Studien 

behandlar även hur interaktionen mellan män och kvinnor ser ut och vem det var som ägde 

dessa scener. Förutom själva aktiviteten i scenerna kommer även de ord och kortare 

textstycken som ibland finns intill scenen att studeras eftersom att de förklarar vad det är som 

händer i scenen. För att förtydliga informationen om scenerna kommer de att sammanställas i 

en tabell (Tabell 1). 

1.3 Material och avgränsning 

Totalt ingår 12 scener och ett fragment från Gamla, Mellersta och Nya riket. Materialet består 

av teckningar och fotografier av dessa gravväggar och fragment, samt sekundärlitteratur. 

Studien är avgränsad till dansscener där kvinnor och män befinner sig i samma register. 

Sentiden kommer inte att behandlas i den här studien eftersom att materialet inte utgjort 

tillräckligt stor mängd för att kunna jämföras med tidigare tidsperioder.
23

  

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Mcfee 1992, 22.  
22

 Baines 2015, 10; Graves-Brown 2010, 157-58; Schäfer 1986, 173; Spencer 2003, 113-14.  
23

 Se även Sentida exempel från Abas grav. Scheil 1894. ’Tombeau d’Aba.’ pl. II, IX. Dansöser ledda av två 

manliga ledare samt män, kvinnor och barn i en procession.  
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2. Dans – moderna och fornegyptiska definitioner 

2.1 Vad lägger den moderna människan in för betydelse i ordet dans? 

Det som finns kvar idag att studera av dans från det forntida Egypten består av avbildningar i 

form av målningar och reliefer och en del textuella källor.
24

 Idag kan vi se dans direkt, vi kan 

vara där i rummet och uppleva dansen och det är då vi möter den på riktigt. Vi kan även 

fotografera och filma det vi ser.
25

 Men någonstans där slutar även vår förmåga att uppleva en 

dans igen. Att fotografera och filma en dansföreställning är inte samma sak som att uppleva 

dansen i nuet. Det som vi kan se i efterhand som vilka rörelser som utfördes och hur dansarna 

såg ut i foto och film, har samtidigt tappat förmågan att berätta för oss hur det kändes att se 

framträdandet när det första gången uppfördes. De personerna som såg framträdandet på plats 

kommer minnas framträdandet på ett helt annat sätt än de som sedan ser en film eller ett 

fotografi av dansen. Att vara där på plats ger åskådaren många fler intryck och detaljer och 

samtidigt kan personer som ser exakt samma framträdande samtidigt uppleva vad de ser helt 

olika.
26

 Vad en åskådare får för känsla och förståelse av det den ser behöver inte uppfattas 

likadant av samtliga åskådare som mottager dansen. Vad en åskådare förstår när den upplever 

dans är något högst individuellt och det är därför svårt att sätta en exakt beskrivning på dans 

som kan passa in i alla lägen. Åskådaren har med sig en individuell förståelse för dans i 

bagaget och använder den förståelsen för att tolka vad den ser.
27

  

2.2 Mottagaren tolkar dansen 

Den som kan bestämma vad det är för aktivitet som framförs är åskådaren, det vill säga 

mottagaren. Konstarter som dans är förknippade med en individs känslor, fantasi och 

kreativitet och dessa känslor finns hos såväl utövaren som mottagaren.
28

 Mottagaren kan 

känna igen dans om denne ser bekanta rörelser som denne förstår sig på. Det går även att lära 

sig att förstå och att känna igen dans, men poängen är att mottagaren bara känner igen det som 

den lärt sig sedan tidigare.
29

 Ser mottagaren något bekant i en dans börjar hjärnan direkt att 

leta efter en relatering
30

 och om en obekant rörelse framförs kan det bli svårt att tolka vad det 

är för något. Det finns ingen garanti för att det som mottagaren ser är en dans, mottagaren kan 

vara obekant med rörelserna och det kan därför vara något annat som händer.
31

 Det finns inte 

ett sätt att se på dans som en konstform menar Mcfee eftersom att konst inte är baserad på 

                                                 
24

 Kinney 2000, 191. 
25

 Mcfee 1992, 88-89. 
26

 Mcfee 1992, 59. 
27

 Mcfee 1992, 52-53. 
28

 Mcfee 1992, 22. 
29

 Mcfee 1992, 53. 
30

 Mcfee 1992, 70. 
31

 Mcfee 1992, 49-50. 
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en ’generalized ”truth”’
32

 det vill säga att alla ser på den likadant, utan i verkligheten ser 

människor på dans olika.
33

 Det går inte att ta en mottagares tolkning ifrån dem, utan känner de 

och tolkar saker annorlunda och också ger en förklaring till varför de tolkar det som dans eller 

inte, måste den tolkningen tas som en riktig beskrivning.
34

 Alter tolkar dans på ett liknande 

sätt som Mcfee gör att ‘a dance, is recognized as a dance by the people doing it and watching 

it.’
 35

 

2.3 Vad gör en rörelse till dans? 

Först och främst är begreppet dans en väldigt bred term och vad för slags rörelser som platsar 

in i begreppet dans kan variera i oändlighet och ingen dans är den andra lik. Rörelser som att 

till exempel att gå, hoppa eller springa är inte dans i sig men om en del av dansen innefattar 

gående, hoppande eller springande blir det en del av själva dansen. Mcfee menar att rörelser 

på det här sättet mister sin huvudsakliga funktion då den blir en del av dansen, de blir 

estetiserade rörelser.
36

 Alter menar att dans inte har något annat syfte än att vara just det den 

är, dans. Dans blir till och utförs för dansens skull och förväntas inte ha något annat syfte eller 

uppnå ett annat mål än sig självt. Det är alltså inte själva rörelsen i sig själv som kan 

definieras som dans utan det är syftet med rörelsen som gör den till dans.
37

 Mcfee poängterar 

att för att kunna förstå dans måste vi kunna sätta oss in i kontexten den framförs i.
38

 Ett 

konststycke som dans kan få en helt ny innebörd när den placeras in i en annan tid
39

 och det är 

något som är viktigt att ha i åtanke när scener från det forntida Egypten ska studeras. Det som 

finns kvar att se av det forntida Egyptens danser är små, korta ögonblick och det är därför inte 

helt lätt att fullt förstå vilka rörelser som var en del av en dans.
40

 

2.4 Den fornegyptiska konsten 

Det fornegyptiska sättet att avbilda människor på var fullt av regler. Konsten var full 

av sociala idéer om status och relationer, religiösa tankar och politiska ideologier.
41

 Sättet 

människor avbilades på skulle följa vissa mönster och gav konstnären lite utrymme för fantasi 

och flexibilitet. Dansscener var inte alltid menade att informera mottagaren om dansens 

karaktär eller kontext utan finns på grav- och tempelväggar av skäl som inte alltid går att 

förstå idag.
42

 Den egyptiska konsten var inte alltid menad att vara verklighetstrogen utan 

kunde vara fokuserad på att återge den mest idealiserade formen av ett objekt.
43

 Det som 

förenar olika kontexter för konst är hur den karaktäristiska människokroppens proportioner 

                                                 
32

 Mcfee 1992, 31.  
33

 Mcfee 1992, 30-31. 
34

 Mcfee 1992, 37. 
35

 Alter 1991, 7-8. 
36

 Mcfee 1992, 51-55. 
37

 Shachter 2014, 17. 
38

 Mcfee 1992, 54-55. 
39

 Mcfee 1992, 84. 
40

 Kinney 2008, 7. 
41

 Graves-Brown 2010, 157-58. 
42

 Spencer 2003, 113-14. 
43

 Baines 2015, 10. 
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utgör grunden för att komponera flera register.
44

 Varför dansare, musiker och publik ofta är 

separerade i olika register har troligen med att göra motiven tydligare eftersom att 

människorna hade täckt varandra om de varit i samma register tillsammans.
45

 Det vanliga 

sättet att avbilda dansare på är ståendes på en lång rad efter varandra men egentligen skulle 

dansarna som står på rad lika gärna ha kunnat stå bredvid varandra. Schäfer menar att 

saknaden av ett tredimensionellt djup i en dansgrupp gör att det bara går att gissa sig till att 

dansarna står på en rad efter varandra men det går inte att säga hur det såg i verkligheten.
46

 

 2.5 Forskningshistorik  

Lexová hade i sin bok Ancient Egyptian dances med ett urval av publicerat material på dans 

som fanns på den tiden boken gavs ut 1935. En del uttalanden i boken kan idag kännas 

utdaterade med negativa kommentarer om hur modern Egyptisk dans ser ut som ’these dances 

were insipid, jerky movements, unaestetic postures, and abrupt turns of limbs’ när hon vid ett 

tillfälle sett en grupp tjejer uppträda och att hon inte kunde koppla rörelserna till de 

avbildningar hon sett från det forntida Egypten.
47

 Lexovás negativa syn på dans har 

förmodligen format tolkningarna och kategoriseringarna av dans i boken. Lexová delar in 

dans i purely movemental dans, gymnastisk dans, imiterande dans, pardans, gruppdanser, 

dramatiska danser, lyrisk dans, groteska danser där guden Bes avbildas fig. 64 (Taweret är 

med men beskrivs inte som en del i dansen i fig. 65), begravningsdans, religiös dans och 

dansare med instrument.
48

 

Varken Decker eller Brunner-Traut väljer att separera dans och akrobatik åt, utan väljer 

att se det som att det akrobatiska har blivit en del av dansen. Decker anser att en del av 

danserna är av ’markedly acrobatic character’
49

 men tycker att akrobatik lika väl kan höra 

tillsammans med dans eftersom att ’both activities are to be reckoned among sports in the 

widest sense of the term’.
50

 Från att inte vara så framträdande i Gamla riket blir det en 

markant ökning i det Mellersta riket av de mer akrobatiska rörelserna.
51

 Brunner-Traut 

beskriver relationen mellan akrobatik och dans som att akrobatiken har starkt influerat och 

blivit en del av dansen, så till den grad att den till och med nästan ersätter dansen vid ett 

tillfälle.
52

  

Likaså är dansen i det Nya riket på många sätt akrobatisk med volter och bryggor som blir 

populära rörelser.
53

 Under det Nya riket ses dansarna ofta som underhållare vid banketter och 

vid den här tiden avbildas musiker och dansare för det mesta tillsammans vilket de inte gjort 

tidigare. Det är till och med så att dansarna själva spelar instrument samtidigt som de dansar 

och de rör sig allt mer sällan i samma rörelse utan är mer individuella och fria i kroppen. 

Dansare i processioner är också vanligt under den här tiden.
54

 Decker nämner lekar för barn 

som en egen kategori främst för att det är rörelser som har tyckts passa för barn, men det 

                                                 
44

 Baines 2015, 7. 
45

 Spencer 2003, 118-19. 
46

 Schäfer 1986, 173. 
47

 Lexová 1935, preface. 
48

 Lexová 1935, 21-45. Läs sidorna 21- 45 för att läsa om Lexovás  kategorisering av dans. 
49

 Decker 1992, 136. 
50

 Decker 1992, 136. 
51

 Decker 1992, 136. 
52

 Brunner-Traut 1938, 37. 
53

 Decker 1992, 138-40. 
54

 Lexová 2000, 196-97. 
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händer att även vuxna avbildas i lekar. Lekarna förkommer under Gamla och Mellersta riket 

men inget exemplar har hittats från Nya riket. Vad lekarna ska ha gått ut på är inte lätt att säga 

och dess rubriker är inte lätta att översätta. Lekarna som Decker kallar dem, går ut bland annat 

på att visa sin balans, styrka och uthållighet. Det finns ett exempel som bryter mot 

könsfördelningen och det är whirling game från Baqet III:s grav där det är flickor och pojkar 

(?) som utför rörelsen. Det finns totalt tre exempel på den här leken och Decker menar att det 

här är en roterande rörelse och att det är en lek alla kan känna igen sig i, om den lekts som 

barn. I Ptahhoteps grav står det whirl, four times intill leken där pojkar utför den. I Mererukas 

grav utför flickor whirling game.
55

 Samma rörelse kallas av Lexová för ’Merry-go-round’
56

 

och beskrivs som en gruppdans, förutsatt att det är en dans som hon uttrycker det.
57

 Lexová 

diskuterar inte rörelsen något mer och Kinney har inte med den här rörelsen i sin studie 

(2008) och har förmodligen valt att inte kalla det för dans. Men eftersom att den en gång har 

kallats för dans av Lexová och en lek av Decker är rörelsen intressant för studien. 

Decker påpekar att hopp väldigt sällan avbildas och det är möjligt att hopp var en del av 

den mer akrobatiska dansen som i TT82 då en man blir påhejad av två personer som klappar i 

händerna.
58

 

För huruvida de sörjandes rörelser kan kallas för dans eller inte lägger Kinney fram 

viktiga argument för att det kan kallas för dans och alltså ger skäl till att ta med dem i studien. 

För det första så är framträdandet vid begravningar koreograferat och det är professionella 

dansare som uppträder för en publik (de andra i begravningståget) samt att de uttrycker känsla 

(sorg) och dansen är ofta ackompanjerat av musik.
59

 Kinney gör det inte per se i sin 

avhandling Dance, Dancers and the Performance Cohort in the Old Kingdom att studera 

dansscener med blandade kön i men Kinney beskriver de fem scener som finns från den 

tidsperioden.
60

 Det som ingen annan har gjort tidigare är att titta på dansscener med blandat 

kön i specifikt och under ett längre tidsspann. Därför kommer den här studien att behandla 

dansscener med blandat kön ifrån det Gamla, Mellersta och Nya riket (Fig. 7). 
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Figur 7. Platser markerat i rött där dansscenerna förekommer i den här studien. 
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3. Gamla riket  

3.1 Niankhkhnum Ni-anx-Xnmw och Khnumhotep Xnmw-Htp 

Yrke: Männen var Overseer of manicurists of the great house och prophets of Re i Neuserras 

soltempel.
61

                                                                                                                            

Plats: Saqqara.
62

                                                                                                  

Datering: Nyuserra eller Menkauhor.
63

 Dynasti V.                                                                       

Kontext: Presentationsscen.                                                                                                    

Placering i graven: Sydväggen.                                                                                                             

Dansstilar: Diamond, Pair.                                                                                                      

Text/Ord för dans: mk Trf iTt smAnt… (behold the movement of the fetching/presenting 

smAnt…), ibA.                                                                                                                                   
Interaktion: Kvinnorna och männen står i separata grupper och åtskiljs av två män som 

klappar i händerna. Kvinnan längst till höger lär vara Niankhkhnums dotter Hemet-re. 
 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 8. Dans på sydväggen i Niankhkhnum och Khnumhoteps grav.  

Hela sydväggen är en scen där gravägarna deltar i en bankett. Väggen är indelad i tre register 

och i det översta registret sitter Niankhkhnum och Khnumhotep och Niankhkhnum har sin fru 

vid sin sida och de tar tillsammans del av mat och dryck. I registret direkt under finns musiker 

                                                 
61

 Porter & Moss 1979, 641 
62

 Moussa & Altenmüller 1977, 13. 
63

 Porter & Moss 1979, 641. 
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och i registret längst ned är det dansare (Fig. 8).
64

 Dansscenen på sydväggen består av män 

som utför Pair-dans och kvinnor som utför Diamond-dans ackompanjerade av män som 

klappar i händerna för männen och kvinnor som klappar i händerna för kvinnorna. Alla åtta 

kvinnor bär kragar och en scarf inklusive de som klappar i händerna. Kinney nämner 

Hathoriska associationer till dansare som bär en röd scarf men vid sådana tillfällen har det 

funnits en text tillägnad Hathor ovanför
65

 vilket det inte gör i den här scenen och färgen är 

bortnött så det går inte att se om den varit röd. Kinney nämner inte att den här scenen är 

associerad med Hathor. Diamond och Pair-dansarna skiljs åt av de män som klappar i 

händerna som står med ryggen mot kvinnorna. Ovanför Pair-dansarna går det att läsa mk Trf 
iTt som endast används för Pair-dans.

66
 Kvinnan längst till höger är Niankhkhnums dotter ’the 

kings administrator, Hemet-re’.
67

 

3.2 Kagemni kA-gm-ni 
Yrke: Chief Justice, vizier samt Overseer of the Pyramid-town of Teti.

68
                       

Plats: Saqqara, Teti begravningsplats, LS 10.                                                              

Datering: Teti.
69

 Dynasti VI. 

Kontext: Det enda registret på den här väggen. Hathorisk association. 

Placering i graven: Pelarhall III, östra väggen. 

Dansstilar som: Layout, Salute.  

Text/Ord för dans: Hymn till Hathor. 

Interaktion: Männen och kvinnorna är riktade åt samma håll med kropparna men utför olika 

danser åtskilda av kvinnor som klappar i händerna. 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 
Figur 9. Dans på den östra väggen i pelarhall III i Kagemnis grav. 

Layout-dansarna i den här scenen verkar vara den äldsta representationen av dansstilen och 

det enda registret på väggen (Fig. 9). De kvinnliga Layout-dansarna och de manliga Salut-

dansarna bär en scarf som kan vara associerad med Hathor. Eftersom att färgen är bortnött går 

det inte att se om scarfen var röd och skulle då ha kunnat vara Harhors röda scarf
70

 men det är 

möjligt eftersom att ovanför scenen står en hymn till Hathor.
71

 De fyra manliga Salut-

dansarna verkar ha två kvinnliga handklappare till vänster om sig (det ser ut som att de bär 

klänningar) och det står tre kvinnliga handklappare precis framför dansaren längst till höger. 

                                                 
64

 Moussa & Altenmüller 1977, 142-43. 
65

 Kinney 2008, 72. 
66

 Kinney 2008, 50. Läs sidan 50 om mk Trf iTt. 
67
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Kvinnorna som klappar i händerna separerar männen och kvinnorna åt men alla i registret är 

riktade åt samma håll. Eftersom att det här är det enda registret på väggen går det inte att säga 

mer om kontexten dansarna befinner sig i annat än att registret har Hathoriska associationer. 

3.3 Kai-hep Tjeti KA.i-Hp Tti  

Yrke: Nomark.
72

                                                                                                                               

Plats: el-Hawawish, M8.                                                                                                                                   

Datering: Merenra till tidig Pepi II.
73

 Dynasti VI. 

Kontext: Begravning. 

Placering i graven: Norra väggen i huvudalkoven. 

Dansstilar: Salute och annan dans. Lokal variant av Muu (?) 

Text/Ord för dans: - 

Interaktion: Männen och kvinnorna är riktade åt samma håll och står blandade. En kvinna 

och man utför samma rörelse. I den här scenen ser vi inte vad männen och kvinnorna 

egentligen är riktade mot, men det är möjligt att de är riktade mot gravägaren och de agerar 

tillsammans som en grupp. Det är ovanligt att kvinnan, femte från vänster, är helt naken och 

har händerna mot bröstet. 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 10. Den norra väggen i huvudalkoven i Kai-hep Tjetis grav. Gravägaren till vänster och dans till höger. 
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[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 11. Närbild på dansarna i Kai-hep Tjetis grav. 

Graven ligger på 200 meters höjd och befinner sig nedanför Shepsi-pu-Min Kheni H24 och 

Kai-hep Tjeti Iker H26.
74

 Scenen finns på den nordliga väggen i huvudalkoven. Till vänster 

står gravägaren och ser åt höger och till höger i det översta registret dras en kista fram av två 

oxar och fyra män (Fig. 10). Kanawati beskriver register två, som är väldigt skadat, med de 

tre kvinnor som klappar i händerna att det kan varit underhållning med dans som pågått där. 

Framför kvinnan längst till höger syns ett ben tillhörande en man men som inte tagits med i 

teckningen. I register tre (Fig. 11) hukar sig en man under en ramp och i händerna har han två 

kärl. På rampen sitter ytterligare en man. Direkt till vänster om rampen står en man med 

armarna höjda i något som skulle kunna uttrycka dyrkan följt av en naken kvinna med sina 

händer mot bröstet
75

 vilket Kinney anser vara en ovanlig position. Kinney föreslår att det kan 

vara frågan om en lokal variant av Muu-dans eftersom att kvinnans rörelse liknar en Muu-

dansares. Muu-dans framförs vid alla andra tillfällen av enbart män, och kvinnan saknar även 

den karaktäristiska hatten Muu-dansare bär. Men då det är en begravningskontext finns 

möjligheten att det är en lokal variant av Muu.
76

 Till vänster om henne står en kvinna med 

armarna höjda som i dyrkan. För Kanawati är armrörelsen för mannen längst till vänster svår 

att tolka men där menar Kinney på att det är Salute-dans.
77

 Kanawati nämner liknelsen med 

en scen från fjärde dynastin i Giza, dbH-nis grav. I den scenen bär män offergåvor uppför en 

ramp till ett tak av något slag där gravägarens staty (?) står och knäböjande män och kvinnor 

klappar i händerna samt en präst finns där.
78

 Det vara något liknande som sker här. 
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3.4 Shepsi-pu-Min Kheni Xni: Spsi-pw mnw 

Yrke: Nomark.
79

 

Plats: el-Hawawish, H24. 

Datering: Pepi II.
80

 Dynasti VI. 

Kontext: Presentationsscen. 

Placering i graven: Norra väggen i kapellet, väster om helgedomen. 

Dansstilar: Diamond, Layout, Pair. 

Text/Ord för dans: Hst xb n ibA in xnr n pr-Dt .f (dancing music for the dance by the 

entertainers of his estate…), ibA. 
Interaktion: Männen och kvinnorna står i samkönade par och åtskiljs av tomma mellanrum. 

Kvinnorna är vända mot gravägaren. De två männen i mitten och några av kvinnorna lär vara 

gravägarens barn. 
 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 12. Hela sydväggen i Shepsi-pu-Min Khenis grav. Dansare till vänster. 
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[Figur] 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Diamond, Pair och Layout i Shepsi-pu-Min Khenis grav.  

Graven befinner sig på 225 meters höjd och befinner sig bredvid grav H26 och den 

odekorerade graven H25.
81

 Scenen är väldigt lik den i Kai-hep Tjeti Ikers grav (H26) och 

gravarna är målade av samma konstnär, Seni.
82

 Scenerna på den norra väggen visar 

gravägaren som ser ut mot en helgedom, en bärstolsprocession och scener från Nilsområdet 

och underhållning (Fig. 12).
83

 De två männen i mitten som dansar Pair-dans heter båda Tjeti 

och kan troligen vara söner till gravägaren och det finns skäl att misstänka det eftersom att 

männen finns avbildade på flera platser i graven. Likaså verkar det som att en eller flera av de 

tre kvinnorna som heter Nefer- tjentet är döttrar till gravägaren och dessa namn var vanliga i 

den här nomark- familjen.
84

 I register tre räknat från ovan (Fig. 13) framförs Diamond-, 

Layout- och Pair-dans och det finns rytmiker och musiker i samma register.
85

 ‘Dancing music 

for the dance by the “entertainers” of his estate…’
86

 står det överst i registret.
 
Kanawati gör 

observationen att männen som utför Pair-dans ser mot varandra medans de dansande 

kvinnorna har sina ansikten vända mot gravägaren (inte i bild).
87
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3.5 Kai-hep Tjeti Iker kA.i-Hp Tti iqr 

Yrke: Nomark över Panopolite nome och präst åt guden Min.
88

 

Plats: el-Hawawish, H26.  

Datering: Pepi II.
89

 Dynasti VI. 

Kontext: Presentationsscen. 

Placering i graven: Norra väggen i kapellet. 

Dansstilar: Diamond, Layout, Pair. 

Text/Ord för dans: xnr n pr-Dt n kA (by the performers of the funerary estate for the ka…) 

Interaktion: Männen och kvinnorna står i samkönade par och de åtskiljs av tomma 

mellanrum. Kvinnorna är riktade åt samma håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Den norra väggen med dans i kapellet i Kai-hep Tjeti Ikers grav.  

Graven är placerad på två tredjedelars höjd av berget och
90

 graven är dekorerad av samma 

konstnär Seni som även dekorerade Shepsi-pu-Min Khenis
91

 grav vilket också betyder att det 

inte kan skilja särskilt mycket i tid mellan gravarna. På den norra väggen i kapellet i Kai-hep 

Tjetis grav finns en dansscen där Pair-, Diamond- och Layout-danser framförs (Fig. 14). I 

samma register finns en sittande kvinnlig harpspelare. Två kvinnor dansar Layout och bredvid 

dansar två män Pair och längst till vänster dansar två kvinnor Diamond-dans.
92

 Ovanför 

personerna i registret står det skrivet by the performers of the funerary estate for the ka. 

Kvinnorna är riktade med kropparna åt samma håll medans männen ser mot varandra och 

kanske ser kvinnorna åt gravägaren precis som i Shepsi-pu-Min Khenis grav. Ingenting 

separerar dansarna åt i den här scenen annat än korta, tomma mellanrum. 

                                                 
88
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 Kanawati 1980, 13-14. För en utvecklad diskussion om datering av graven. 
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4. Mellersta riket 

4.1 Baqet III bAqt  

Yrke: Nomark över Oryx nome och chancellor of the king of Lower Egypt.
93

 

Plats: Beni Hasan, grav 15. 

Datering: Troligen dynasti XI. 

Kontext: Presentationsscen. 

Placering i graven: Huvudkammaren, norra väggen. 

Dansstilar: Dans med rotation. 

Text/Ord för dans: - 

Interaktion: Männen och kvinnorna håller varandra i handlederna/händerna och utför 

tillsammans en slags roterande rörelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Bild över den norra väggen i huvudkammaren i Baqet III:s grav. 
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[Figur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Närbild i färg på den roterande dansen i Baqet III:s grav.  

Baqet III:s grav tillhör förmodligen dynasti XI men det har inte varit möjligt att göra en exakt 

datering på den här graven som även är en av de största gravarna på platsen. En inskription i 

Khetys (grav 17) nämner att hans far heter Baqet och det faktum att gravarna ligger nära 

varandra gör det mycket troligt att Khety är Baqets son.
94

 På den norra väggen i 

huvudkammaren till vänster ser Baqet ut över scenerna och bakom honom står hans dotter 

Hathor- Neferheputa (Fig. 15). I det tredje registret räknat ovanifrån håller två män i 

händerna/handlederna med två kvinnor (Fig. 16).
95

 Newberry nämner inte männen som finns 

här och beskriver inte registret mycket mer men den här sekvensen tolkades av Lexová som 

en slags gruppdans och Decker menar att den kan ses som en lek för barn och mer som en 

gymnastisk övning då han sett likheter med två scener där barn utför rörelsen.
96

 Det är mycket 

möjligt att det är frågan om en roterande rörelse. Den här rörelsen förekommer i två andra 

gravar från det Gamla riket och exemplet från Ptahhoteps grav med texten ’”whirl four 

times”’
97

 intill som är det viktigaste belägget för att det här är en roterande rörelse. Däremot 

är det förmodligen unga kvinnor och män och inte är barn som utför den här rörelsen som 

Decker menar på att det är.
98

 Kvinnorna har bröst markerade och männen är inte nakna eller 

har hårlocken som pojkarna i Ptahhoteps grav har. Kvinnorna har sitt hår i tofsar/flätor som 

verkar vara en slags frisyr som kännetecknar kvinnorna i det här registret.  
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4.2 Baqet III bAqt 

Plats Beni Hasan, grav 15. 

Datering: Troligen dynasti XI.
99

 

Kontext: Procession av gravägarens staty. 

Placering i graven: Huvudkammaren, södra väggen (västra kanten). 

Dansstilar: Diamond, Piruett. 

Text/Ord för dans: ibA nfrw n kA (vacker dans för ka), ibA. 
Interaktion: Männen och kvinnorna står i separata grupper och dansar olika danser. Dansarna 

skiljs åt av de kvinnor som klappar i händerna. Alla dansare är riktade mot gravägarens staty. 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

Figur 17. Dans på den södra väggen i Baqet III:s grav. 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 18. Närbild på dans på den södra väggen i Baqet III:s grav.  
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På den västra kanten av sydväggen finns sju register (Fig. 17). I det vänstra hörnet finns en 

stor avbildning av en stående Baqet.
100

 I det allra översta registret dras Baqets staty fram av 

sju män. Framför männen i processionen står fyra män som klappar i händerna följt av fyra 

manliga dansare, fyra kvinnor som klappar i händerna och sex kvinnliga dansare
101

 (Fig. 18). 

Ovanför männen och kvinnorna som klappar i händerna står det Sma som betyder ’make 

music’
102

 vilket exempelvis skulle kunna betyda att de klappar i händerna eller sjunger. Sedan 

följer fyra dansande män som har fötterna riktade mot männen som klappar i händerna. De 

dansande männen utför olika positioner. Den längst till vänster har båda fötterna i marken 

med den bakre foten med bara tårna i marken. Till höger om honom ser det ut som att mannen 

har krokat sitt ena ben runt det andra, kanske ska han utföra en Piruett. Mannen näst längst ut 

till höger har sitt ena ben högt utsträckt framför sig och mannen längst till höger har armarna 

utsträckta åt sidorna, fötterna i marken (riktade åt statyn) men har vridit huvudet åt höger, det 

vill säga bort ifrån statyn och ser mot de kvinnorna som klappar i händerna och dansar, 

kanske utför han också en Piruett. Ovanför männen står ordet ibA skrivet. De kvinnor som 

klappar i händerna står riktade mot de kvinnliga dansarna. Framför dansöserna står det skrivet 

ibA nfrw n kA (vacker dans för ka). Kvinnorna utför samma rörelse i unison med armarna 

ovanför huvudet i Diamond-dans.
103

 

4.3 Khety Xty 

Yrke: Nomark av Oryx nome.
104

 

Plats: Beni Hasan, grav 17. 

Datering: Dynasti XI.
105

 

Kontext: Presentationsscen. Gravägarens staty förflyttas fram i en helgedom.  

Placering i graven: Södra väggen, västra halvan. 

Dansstilar: Diamond, Piruett. 

Text/Ord för dans: ibA nfrw n kA=f (vacker dans för hans ka). 

Interaktion: Männen och kvinnorna står i olika grupper och skiljs åt av de tre kvinnorna som 

klappar i händerna. Dansarna står riktade mot gravägarens staty. 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 
Figur 19. Dans vid procession av gravägarens staty på den södra väggen i Khetys grav. 
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[Figur] 

 

 

 

 

 
Figur 20. Närbild på dans vid procession av gravägarens staty på den södra väggen i Khetys grav. 

Khety och Baqet III:s gravar har flera likheter arkitektiskt och konstnärligt.
106

 På den södra 

väggens västra halva i det översta registret förflyttas gravägarens statys fram i en helgedom 

(Fig. 19, 20). Framför statyn finns tre dansande män och tre män som klappar i händerna. 

Därefter följer tre kvinnliga dansare och tre kvinnor som klappar i händerna.
107

 De tre männen 

som klappar i händerna står riktade mot de manliga dansarna. Mannen som dansar längst till 

vänster står med ansiktet mot gravägarens staty och armarna utsträckta framför sig och har 

högerfoten placerad bakom den vänstra. Det ser ut som att han ska göra en Piruett. Mannen i 

mitten står åt samma håll och har armarna utsträckta framför sig och sitt högerben utsträckt 

framför sig. Mannen längst till höger har armarna utsträckta åt sidorna, fötterna i marken 

(riktade åt statyn) men har vridit huvudet åt höger, det vill säga bort ifrån helgedomen och ser 

mot de kvinnorna som klappar i händerna och dansar, kanske utför han också en Piruett. 

Ovanför mannen som dansar längst till höger står det ibA nfr.w n kA=f (vacker dans för hans 

ka). De tre kvinnorna som klappar i händerna står vända mot kvinnorna som dansar Diamond-

dans. 

4.4 Khety Xty 

Plats: Beni Hasan, grav 17.  

Placering i graven: Norra väggen, västra delen. 

Datering: Dynasti XI.
108

 

Text/Ord för dans: ibA n kA(?) (dans för ka(?)). 

Kontext: Procession av gravägaren och hans frus statyer. 

Dansstilar: Diamond, Piruett. 

Interaktion: De manliga och kvinnliga dansarna står var för sig i grupper och åtskiljs av 

personer som klappar i händerna. Alla dansarna är riktade mot gravägarens staty som dras 

fram i procession.  

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 
Figur 21. Dans på den norra väggen i Khetys grav. 
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Figur 22. Närbild på dans på den norra väggen i Khetys grav. 

Den västra delen av den norra väggen är indelad i sex stycken register (Fig. 21). I register fyra 

(Fig. 22) dras statyer av Khety och hans fru fram av sju män och framför processionen står 

fyra dansande män och utför Piruetter och intill dem står fyra män som klappar takten. Till 

vänster om männen står tre unga kvinnor som klappar takten och sex kvinnliga dansare. Sedan 

följer tio män som bär fram begravningsutstyrsel, ornament och vapen. Den här scenen är 

väldigt lik den i grav 15
109

 (Fig. 17, 18). I den här scenen är de fyra männen framför de som 

drar fram statyerna riktade åt samma håll med armarna utsträckta framför sig. Sedan står fyra 

män, varav tre har armarna framsträckta och den fjärde har armarna åt sidorna. Det ser till 

synes ut så att den längst till höger och näst längst till vänster utför en Piruett. De övriga två 

har det ena benet utsträckt framför sig. Den näst längst till höger har benet lätt lyft från 

marken och den längst till vänster har benet högt utsträckt och han har även armarna 

utsträckta åt sidorna. Om rörelserna visar olika stadier av en Piruett är inte helt enkel att svara 

på, men det är möjligt. De tre unga kvinnorna som klappar takten står vända bort från männen 

och riktade mot de dansande kvinnorna som utför Diamond. 
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5. Nya riket 

5.1 Amenemhat imn-m-HAt 

Yrke: Skrivare och steward of the vizier.
110

 

Plats: Luxor TT, 82. 

Datering: Thutmosis III.
111

 Dynasti XVIII. 

Kontext: Presentationsscen.  

Placering i graven: Södra väggen. 

Dansstilar: Hathorisk-dans med hopp. 

Text/Ord för dans: - 

Interaktion: Kvinnan och mannen är riktade mot mannen som hoppar. Troligtvis håller de 

takten och dansar tillsammans. 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

Figur 23. Hathorisk-dans med hopp på den södra väggen i Amenemhats grav. 
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[Figur] 

 

 

 

 

Figur 24. Hathorisk-dans med hopp på den södra väggen i Amenemhats grav.  

I den här scenen utför en man ett hopp (Fig. 23, 24). Decker beskriver inte den här scenen mer 

än att det är en form av hopp som liknar det hopp som utförs i Senets grav (fru till Antefoker, 

12:e dynastin) där en dansare står mellan två kvinnor som klappar i händerna.
112

 Vandier är 

mer specifik och påpekar att det här är en Hathorisk-dans. I scenen medverkar två musiker 

och tre dansare som är kopplade till gudinnan Hathor. Till vänster står två män som håller i en 

stav i vardera händer med huvud på och Vandier menar att de är som kastanjetter och det går 

därför att tänka sig att de är till för att hålla takten. I mitten står en man på tå och håller upp 

sina händer böjda framför sig som att han klappar i händerna. Han ser upp på mannen som 

utför ett hopp. Mannen som hoppar har sin vänsterarm ovanför huvudet och den högra längs 

med kroppen. Längst till höger står en kvinna med sina båda armar framför sig och formar 

som ett ’o’ mellan tummen och övriga fingrar. Kanske knäpper hon i fingrarna? Sitt högerben 

har hon lätt böjt och endast tårna rör vid marken, kanske utför hon ett danssteg eller stampar 

takten.
113

 

5.2 Kenamun qn-imn 

Yrke: Chief steward till Amenhotep II.
114

 

Plats: Luxor, TT93. 

Datering: Amenhotep II.
115

 Dynasti XVIII. 

Kontext: Procession av gravägarens staty. 

Placering i graven: Yttre hallen.  

Dansstilar: Muu, Piruett, Salute. Formation. 

Text/Ord för dans: xnr i The performers of Hathor, lady of revel. 

Interaktion: Kvinnorna och männen står för sig och gör olika rörelser. I det andra registret 

står tre sjungande kvinnor i Salute-dans och en manlig Muu-dansare med ryggen åt varandra. I 

det tredje registret är dansarna riktade åt samma håll och kvinnorna verkar hålla takten. 
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[Figur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Dans på den yttre hallen i Kenamuns grav. 

På den här väggen ser den bortgångne ut över totalt fem register. I de översta tre registren 

(Fig. 25) dras statyer av den döde fram och framför utför präster olika riter, män och kvinnor 

dansar och kvinnliga sångerskor och prästinnor dansar och spelar sistrum och män med 

pinnar.
116

 I det mellersta registret står en man med sin högerhand mot bröstet och högerfoten 

bakom sitt vänsterben. Det ser ut som att han ska utföra en Piruett men framförallt liknar 

rörelsen Muu-dansarnas rörelsemönster. Det faktum att mannen står vid den dödes staty och 

förmodligen hejdar processionen med sina gester innan processionen får tillträde till 

nekropolen kan han vara en Muu-dansare.
117

 Till höger om honom står tre sångerskor med 

armarna resta i en Salute-dans
118

 och sjunger.
119

 I det nedersta registret står längst till vänster 

sistrumspelare och till höger fyra kvinnor i olika poser. Två dansare står med sin ena fot 

bakom det motsatta benet som att de är på väg att göra en Piruett. Rörelsen påminner om den 

mannen ovanför gör men troligen är det inte Muu-dans eftersom att de varken befinner sig i 

en vanlig Muu-dansares situation eller pose med händerna.
120

 Det är skadat vid den ena 

kvinnans fötter men det ser ut som att hon har sitt knä böjt och gör därför förmodligen samma 

rörelse som kvinnan framför sig. Sina händer har de höjda framför sig och knäpper troligen i 

fingrarna. Framför står ytterligare två kvinnor som knäpper i fingrarna och sjunger samtidigt 

som de troligen slår med den andra handen på låret
121

 som för taktens skull. Kvinnorna nämns 

i texten ovanför som ’the Harim of Hathor, lady of revel…’.
122

 Davies översätter xnr till 
harem, men xnr bör snarare översättas som en grupp som framför ett rituellt framträdande.

123
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Den fulla betydelsen för xnr är svårtolkat
124

 men här passar ordet performer bättre än Davies 

gamla översättning harim. En mer uppdaterad översättning blir the performers of Hathor, lady 

of revel. Åtta män rör sig framåt med olika grenar i händerna ledda av en ’companion’
125

 mot 

en staty av gravägaren.
126

 Formationen männen gör i unison för tankarna till en slags 

koreograferad dans. Kvinnorna som knäpper i fingrarna står riktade mot männen och håller 

kanske takten för både sig själva och männen. 

5.3 Kheruef Xrw.f 

Yrke: Steward of the great royal wife Teye.
127

 

Plats: Luxor, TT192. 

Datering: Samtida med Amenhotep III-IV.
128

 

Kontext: Sed-festivalen för Amenhotep III. Dynasti XVIII. 

Placering i graven: Västra dörren, norr om dörröppningen.  

Dansstilar: Diamond, Salute. 

Text/Ord för dans: -  

Interaktion: Kvinnorna och männen utför olika danser men är riktade åt samma håll och 

åtskilda av ett litet mellanrum. I den högra halvan av registret står ytterligare några manliga 

Salute-dansare hopblandade med män som slåss med papyrusstjälkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Dans på den västra dörren i Kheruefs grav. 
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[Figur] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 27. Närbild av den vänstra halvan av dansscenen på den västra dörren i Kheruefs grav. 
 

Över väggen utspelar sig Amenhoteps Sed-festival
129

 (Fig. 26). I det tredje registret till 

vänster står en grupp om fyra kvinnor som utför Diamond-dans (Fig. 27). Det här är ett av de 

få exemplen på Diamond-dans från Nya riket.
130

 Dansöserna omnämns som att komma ifrån 

Oaserna och till vänster om dem står en stor trupp om 12 musicerande kvinnor som klappar i 

händerna och spelar tamburin.
131

 Till höger om Diamond-dansarna står tre män som har 

armarna höjda i Salute-dans.
132

 De ser åt samma håll som kvinnorna. Till höger om de tre 

männen står det ytterligare fyra män som har armen höjd på liknande sätt. De är vända åt 

olika håll och ser inte ut att vara engagerade i samma aktivitet som Diamond-dansarna och de 

tre Salut-dansarna är. Längre till höger i registret försiggår dueller med papyrusstjälkar
133

 och 

kamp-liknande aktiviteter och ytterligare några män som gör Salut-dans. 

5.4 Fragment 

Plats: Saqqara. 

Datering: Dynasti XIX. 

Kontext: Procession. Utan kontext. (Fest för de döda?) 

Befinner sig: Kairo museum. Inv.-Nr. J E 4872. 

Dansstilar: Diamond, Salute. Dansande musiker. 

Text/Ord för dans: - 

Interaktion: Männen och kvinnorna som går är indelade i olika rader men rör sig i unison. 

Kvinnorna och barnen som spelar tamburin och dansar står som i en grupp för sig framför 

processionen.   
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Figur 28. Dans på fragment från Saqqara. 

På det här fragmentet står kvinnor och spelar på tamburiner och dansar samtidigt (Fig. 28). 

Vid kvinnornas fötter står två nakna flickor som spelar kastanjetter och som också dansar.
134

 

In från höger kommer först en grupp män med armarna höjda. Brunner-Traut beskriver inte 

männens roll i scenen men däremot att scenen troligen är en del av en fest för de döda.
135

 Med 

tanke på att männen som går längst fram har sin högerarm rest, ser det ut som Salut-dans. 

Bakom går tre män med armarna höjda vid huvudet och bakom går tre kvinnor med samma 

pose. Rörelsen ser ut som Diamond-dans och kan liknas vid Diamond-dansen i Kai-hep Tjeti 

Ikers grav (Fig. 14).  
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6. Analys och diskussion 

Tabell 1. Sammanfattning över scenerna.  

 

Namn/ Tid Plats Kontext  Dansstil  Text/Ord 

för dans  

Interaktion Släktskap/Härk

omst 

Niankhkhnu

m och 

Khnumhote

p/ Gamla 

riket 

Saqqara Presentation Diamond, 

Pair 

'mk Trf iTt 
smAnt…', 
ibA 

Separata 

grupper. 

Åtskiljs av 

handklappa

re 

Ja 

Kagemni/ 

Gamla riket 

Saqqara Enda registret 

på väggen. 

Hathorisk 

association 

Layout, 

Salute 

Hymn 

till 

Hathor 

Samma 

riktning. 

Åtskilda av 

handklappa

re 

Nej 

Kai-hep 

Tjeti/ 

Gamla riket 

el-

Hawaw

ish 

 

 

Begravning Salute och 

annan dans. 

Lokal 

variant av 

Muu (?) 

 Männen 

och 

kvinnorna 

är riktade åt 

samma håll 

och står 

blandade. 

En kvinna 

och man 

utför 

samma 

rörelse 

Nej 

Shepsi-pu-

Min Kheni/ 

Gamla riket 

el-

Hawaw

ish 

Presentation Diamond, 

Layout, 

Pair 

Hst xb n 
ibA in 
xnr n pr-
Dt .f, ibA 

Samkönade 

par. 

Åtskilda av 

tomma 

mellanrum. 

Kvinnorna 

är vända 

mot 

gravägaren 

Ja 

Kai-hep 

Tjeti Iker/ 

Gamla riket 

el-

Hawawi

sh 

Presentation Diamond, 

Layout, 

Pair 

xnr n pr-
Dt n kA 

Samkönade 

par. 

Åtskiljs av 

tomma 

mellanrum. 

Kvinnorna 

är riktade åt 

samma håll 

Nej 

Baqet III/ 

Mellersta 

Beni 

Hasan 

Presentation Dans med 

rotation 

 Fysisk 

kontakt 

Nej 
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riket 

Baqet III/ 

Mellersta 

riket 

Beni 

Hasan 

Procession av 

gravägarens 

staty 

Diamond, 

Piruett 

ibA nfrw 
n kA, ibA 

Separata 

grupper 

riktade mot 

gravägaren. 

Åtskiljs av 

handklappa

re 

Nej 

Khety/ 

Mellersta 

riket 

Beni 

Hasan 

Presentation. 

Gravägarens 

staty förflyttas 

fram i en 

helgedom  

 

Diamond, 

Piruett 

ibA nfrw 
n kA=f 

Separata 

grupper 

riktade mot 

gravägarens 

staty.  

Åtskiljs av 

handklappa

re 

Nej 

Khety/ 

Mellersta 

riket 

Beni 

Hasan 

Procession av 

gravägaren och 

hans frus statyer 

Diamond, 

Piruett 

ibA n 
kA(?) 

Separata 

grupper. 

Åtskiljs av 

handklappa

re. Riktade 

mot 

gravägarens 

staty 

Nej  

Amenemhat

/ 

Nya riket 

Luxor Presentation Hathorisk-

dans med 

hopp 

 Kvinnan 

och mannen 

är riktade 

mot 

mannen 

som 

hoppar. 

Troligtvis 

håller de 

takten och 

dansar 

tillsammans  

Nej 

Kenamun/ 

Nya riket 

Luxor Procession av 

gravägarens 

staty 

Muu, 

Piruett, 

Salute. 

Formation 

Xnr i 

The 

performe

rs of 

Hathor, 

lady of 

revel 

Separata 

grupper. 

Rygg mot 

rygg. 

Riktade åt 

samma håll. 

Kvinnorna 

ser ut att 

hålla takten 

för sig 

själva och 

männen 

Nej 

Kheruef/ 

Nya riket 

Luxor Sed-festivalen 

för Amenhotep 

II 

Diamond, 

Salute 

 Riktade åt 

samma håll. 

Åtskilda av 

ett 

mellanrum 

Kvinnorna från 

Oaserna 

Fragment/ 

Nya riket 

Saqqara Procession. 

Utan kontext. 

Diamond, 

Salute. 

 Rör sig i 

unison. 

Nej 



 37 
 

(Fest för de 

döda?) 

Dansande 

musiker 

Kvinnorna 

och barnen 

som spelar 

och dansar 

står i en 

grupp för 

sig framför 

procession   

6.1 Gamla riket 

Samtliga ägare av dansscener med blandat kön i var män. Tre av gravägarna var nomarker, 

samtliga i el-Hawawish och även i Saqqara har gravägarna högt uppsatta arbeten. Detta är inte 

specifikt för just dansscener, utan ett förväntat resultat då mestadels högt uppsatta män hade 

dekorerade gravar. Eftersom att Shepsi-pu-Min Kheni, Kai-hep Tjeti och Kai-hep Tjeti Iker 

samtliga kommer från el-Hawawish och gravarna befinner sig dessutom nära varandra på 

samma berg
136

 är det möjligt att det rör sig om en lokal tradition. 

I Niankhkhnum och Khnumhoteps scen ser gravägarna inklusive Niankhkhnums fru ut 

över en presentationsscen.
137

 I Shepsi-pu-Min Kheni och Kai-hep Tejti Ikers gravar ser 

gravägaren ut över dans, våtmarker, jakt och boskap
138

 och det går att urskilja bland motiven i 

Kai-hep Tjetis grav att väggen har varit tillägnad begravning.
139

 Kontexterna är vanliga för 

dansscener i största allmänhet att befinna sig i. Det innebär att dansscener med blandat kön 

under det Gamla riket förekommer i vanliga sammanhang. Motiven som är gjorda av samma 

konstnär vid namn Seni
140

 är förmodligen den främsta anledningen till att motiven liknar 

varandra så pass mycket i Shepsi-pu-Min Kheni och Kai-hep Tjeti Ikers gravar. Kagemnis 

scen är det enda registret på väggen och saknar således en omgivande kontext
141

 men har en 

Hathorisk association med hymnen till Hathor ovanför dansarna.
142

 Det är även möjligt att 

dansarna i Niankhkhnum och Khnumhoteps grav kan ha Hathoriska associationer med tanke 

på scarfen dansarna bär, men eftersom att det saknas text som yrkar på det går det inte att säga 

säkert. 

 Det framgick att för det mesta dansar män och kvinnor olika stilar när de är i samma 

register men också att de dansstilar som förekommer i scenerna är vanliga för den här tiden. 

Kai-hep Tjetis grav är lite ovanlig eftersom att en man och kvinna utför samma rörelse och 

den nakna, kvinnliga dansaren är speciellt ovanlig. Det är knappast troligt, men en möjlighet 

enligt Kinney att kvinnan är en lokal variant av en Muu-dansare men då hon är ensam i sitt 

slag är det svårt att veta helt säkert. Att kvinnan är naken är också ovanligt
143

 och det 

förekommer inte alls bland dansscenerna från den här tidsperioden eller från någon annan tid i 

den här studien. 
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Frasen Behold the movement of the fetching/presenting är specifik för Pair-dans och 

förväntades förekomma med den här dansstilen.
144

 Frasen behöver inte alltid förekomma med 

stilen och det är därför inte ovanligt att se Pair-dans utan frasen som i Shepsi-pu-Min Khenis 

grav. Kai-hep Tjetis scen saknar eventuellt ord för dans eftersom att scenen är väldigt skadad. 

Scenen är den enda under det Gamla riket som har en begravningskontext. Kanske hade den 

scenen andra ord för dans än övriga scener med tanke på kontexten men det går inte att svara 

på. ibA var ett vanligt ord för dans och det var ett väntat ord som skulle förekomma för dans. 

Ordet xnr återfanns i två presentationsscener och är de enda gångerna som män och kvinnor 

förekommer i ett xnr tillsammans. Både män och kvinnor kunde tillhöra xnr145 men det var 

ovanligt att de tillhörde ett xnr tillsammans i samma scen och det förekommer inte senare i 

det Mellersta eller Nya riket.    

I scenerna från Saqqara åtskiljs de kvinnliga och manliga dansarna åt av personer som 

klappar i händerna, av två män i Niankhkhnum och Khnumhoteps grav och av tre kvinnor i 

Kagemnis grav. Männen i Niankhkhnum och Khnumhoteps scen är vända åt de manliga 

dansarna och kvinnorna i Kagemnis scen är vända mot kvinnorna som dansar. I de tre 

scenerna från el-Hawawish är det inget som skiljer de manliga och kvinnliga dansarna åt. I 

Kai-hep Tjeti Iker och Shepsi-pu-Min Khenis scener står männen två och två och kvinnorna 

två och två. Kvinnorna är riktade åt gravägaren medan männen ser mot varandra i Shepsi-pu-

Min Khenis grav.
146

 I Kai-hep Tjetis grav står männen och kvinnorna riktade åt samma håll 

och agerar som en grupp med samma fokus. I den här scenen gör åtminstone en man och en 

kvinna samma rörelse, något som kan vara i dyrkan och i den här scenen står en kvinna naken 

bland männen och kvinnorna.
147

 Ingen fysik kontakt uppstår i dansscenerna och det vanligaste 

är att männen och kvinnorna är avskilda av antingen handklappare eller av ett kortare avstånd 

i registret. Det här sättet att dansgrupperna är separerade återfinns även under senare 

tidsperioder och är ett vanligt sätt att framställa dansande kvinnor och män på.  

Släktskap mellan gravägare och dansare återfanns i två gravar. I båda fallen var det 

gravägarens barn som dansade. Eftersom att de två scenerna inte kommer ifrån samma plats är 

de här två scenerna två unika isolerade exempel på hur gravägaren velat ha sina barn bland 

dansarna. Det här är något ovanligt i scener med blandat kön i och det återfinns inget 

släktskap mellan gravägare och dansare under senare tidsperioder. 

6.2 Mellersta riket 

Samtliga ägare av dansscener med blandat kön i var män och var nomarker vilket var ett 

väntat resultat eftersom att det i vanliga fall var högt uppsatta män som hade dekorerade 

gravar. Den här tidsperioden urskiljer sig från de andra tidsperioderna eftersom att alla scener 

kommer ifrån en och samma plats, Beni Hasan, och gravägarna är förmodligen släkt med 

varandra
148

 vilket förmodligen påverkat männen att ha nästan identiska dansmotiv.  

Baqet och Khetys scener befinner sig i vanliga kontexter (presentation och procession) 

där dans vanligtvis återfinns. Både Baqet och Khety har valt att inkludera en familjemedlem 

som tillsammans med dem ser ut över den norra väggen i sina gravar. Familjemedlemmarna 
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är inte samma person men gravägarna har valt att inkludera en familjemedlem som mottager 

dansen vilket inte ses annat än i Niankhkhnum och Khnumhoteps grav.
149

   

I tre fall framförs näst intill identiska danser framför statyprocessioner. Diamond var en 

vanlig dans i begravningssammanhang och framförallt Piruetter är ett vanligt danssteg under 

det Mellersta riket
150

 och det framgår att Diamond och Piruetter var dansstilar som kvinnor 

och män framträdde tillsammans med under den här tidsperioden. Dansstilen i Baqets grav 

förekommer i två andra scener
151

 men det som gör dansen unik är den fysiska kontakten 

mellan man och kvinna som inte förekommer i någon annan dansstil.  

ibA förekom i båda gravarna i meningar som handlade om dans/vacker dans för ka som 

var placerade ovanför både män och kvinnor. ibA var ett vanligt ord vid Piruetter under det 

Mellersta riket
152

 och det framgår av scenerna att ibA också användes till Diamond-dansen 

som kvinnorna dansar. Rotationen i Baqets grav saknar ord för dans. xnr förekom inte i någon 

scen från den här tidsperioden.  

Dansen med rotation i Baqets grav är enda gången kvinnor och män har fysik kontakt och 

det förekommer inte den här sortens interaktion i någon annan scen eller tidsperiod och det 

gör den här scenen unik. I de andra scenerna åtskiljs män och kvinnor åt av kvinnor som 

klappar i händerna. 

6.3 Nya riket 

Ägarna av scenerna var alla män med högt uppsatta arbeten vilket var ett väntat resultat 

eftersom att det i vanliga fall var högt uppsatta män som hade dekorerade gravar precis som 

under tidigare tidsperioder. Vid den här tidsperioden är det mest förekommande att hitta 

scener med blandat kön i Luxor förutom fragmentet som kommer från Saqqara.
153

 

Dans vid processioner och festivaler är vanligt och det är därför mycket troligt med tanke 

på dansarnas formation på fragmentet är även den tillhör en del av en procession. Dansen som 

kvinnorna och barnen dansar på fragmentet samtidigt som de spelar instrument har inte 

kunnat kategoriseras till en specifik dansstil utan den här sortens dans, en mer friare stil när 

musikerna dansar samtidigt som de spelar är vanligt under den här tidsperioden. Den 

Hathoriska dansen i Amenemhats grav förekommer i en liknande upplaga i Antefokers 

grav
154

 men den här scenen är unik eftersom att det är män och kvinnor som utför dansen 

tillsammans. I Kenamuns grav placerar kvinnorna i det tredje registret den ena foten bakom 

den andra och ser på så sätt ut att göra samma dans som mannen i registret ovanför utför. 

Mannen ser ut att vara en Muu-dansare och befinner sig i en typisk situation som en Muu-

dansare brukar befinna sig i. Däremot är kvinnornas situation inte helt typisk för en Muu-

dansare.
155

 Därför är det mer troligt att kvinnorna gör Piruetter. Ordet ibA för dans förekom 

inte under den här tidsperioden men däremot förekom xnr i Kenamuns grav i the performers 

of Hathor, lady of revel. Ordet xnr står i den här scenen ovanför kvinnorna i det nedre 

registret och inte ovanför männen vilket visar på att de inte tillhörde samma grupp av aktörer. 
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Dansöserna i Kheruefs grav omnämns komma från Oaserna
156

 och det är den enda gången 

dansarnas härkomst omnämns bland de scener som behandlas i den här studien. Att dansarnas 

härkomst omnämns i scener med blandat kön på det här sättet är ovanligt. Det kan bero på att 

dansarna i de andra scenerna har varit lokala dansare och att det därför inte har varit 

nödvändigt att omnämna deras härkomst. Kanske omnämns dansösernas härkomst i Kheruefs 

grav för att de är professionella men också för att det var speciellt att de kom från oaserna och 

därför inte skulle beblandas med övriga dansare. 

I Amenemhats grav är mannen och kvinnan riktade mot mannen som hoppar och de 

verkar hålla takten tillsammans liksom musikerna med kastanjetter gör.
157

 Det här är ett 

ovanligt tillfälle som dansarna arbetar tillsammans för att utföra en rörelse. I de andra 

scenerna är kvinnorna och männen separerade av ett kortare avstånd vilket är ett vanligt sätt 

att separera de olika könen på. 
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7. Slutsats 

Av de 13 scenerna som studerats i den här studien var 12 tillhörande manliga gravägare. Det 

var ett väntat resultat eftersom att det mest var män som ägde dekorerade gravar. Med tanke 

på att alla scener har ägts av män är det även troligt att fragmentet också gjort det. Ingen 

dansscen har förekommit på en tempelvägg eller hos kvinnliga gravägare och företeelsen med 

dansscener med blandat kön i verkar endast ha förekommit i mansgravar. 

För varje tidsperiod är scener med blandat kön koncentrerade till specifika plaster och inte 

samma platser under de olika tidsperioderna förutom fragmentet som kommer från Saqqara 

precis som två scener från det Gamla riket. Det faktum att scenerna förekommer på specifika 

plaster, befinner sig nära varandra geografiskt eller har gravägare som är släkt med varandra 

visar på ett lokalt uttryckssätt för dansscener med blandade kön i snarare än på att det var 

vanligt nationellt. 

Släktskap mellan gravägare och dansare kunde ses i två av scenerna från det Gamla riket 

och i båda fallen lär det vara gravägarens barn som dansar. I och med att släktskap endast har 

identifierats i två scener verkar det därför inte ha varit vanligt med familjemedlemmar i scener 

med blandat kön i. Däremot är det inte ovanligt att dansare omnämns vara gravägarens barn i 

dansscener i största allmänhet.
158

 Dansarna framför nästan samma danser i Shepsi-pu-Min 

Kheni och Niankhkhnum och Khnumhoteps gravar men eftersom att gravarna befinner sig på 

två skilda plaster och tidsmässigt skiljer sig en åt en del, lär de inte ha haft inflytande på 

varandra utan det handlar troligen om en tillfällighet. 

I flertalet av dansscenerna är det gravägaren själv som ser ut över dansscenen och 

omkringliggande motiv men det finns få undantag när dottern eller frun tillsammans med sin 

far/man ser ut över väggen. Det vanligaste var att gravägaren själv mottog dansen. Vad det 

gäller kontexten i övrigt förekom scenerna i vanliga sammanhang där dans brukar framställas 

som vis processioner, presentations- och begravningsscener.  

Det finns ingen kontext som är specifik för register med blandade kön och dansstilarna 

som framförts i studien har varit vanliga för sin tidsperiod och det finns ingen indikation på 

att det fanns en specifik dans som bara män och kvinnor utför. Kvinnorna och männen dansar 

för det mesta olika dansstilar när de är i samma register förutom några få tillfällen då de 

agerar tillsammans som i Kai-hep Tjetis grav där en man och en kvinna har armarna resta i 

samma position, den Hathoriska dansen i Amenemhat grav, Diamond-dansarna på fragmentet 

och rotationen i Baqets grav. Kvinnor och män har i regel ingen kroppskontakt.  

Av de 13 scenerna som har behandlats i den här studien är det endast i Baqet III:s grav 

från det Mellersta riket som kvinnor och män har fysisk kontakt. Denna scen är ett unikt 

exempel då det inte förekommer något liknande från varken det Gamla eller Nya riket.  

Komplett nakenhet var inte heller vanligt och återfinns endast i en scen från det Gamla 

riket. Om det beror på att kvinnan utför en lokal variant av Muu-dans är osäkert.  

ibA var det ett av de vanligaste orden för dans under det Gamla riket och Mellersta riket så 

det var väntat att dyka upp i scenerna från de tidsperioderna. ibA fanns inte i någon scen från 
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det Nya riket och verkar således inte ha använts för dansscener med blandat kön. Ordet xnr 

förekom under det Gamla och Nya riket i totalt tre scener. Även fast både män och kvinnor 

kunde tillhöra xnr var det ovanligt att de båda könen tillhörde xnr i samma scen och detta sker 

endast i två scener från det Gamla riket. 

I Kheruefs grav var de kvinnliga dansöserna identifierade som härstammandes från 

Oaserna, men det är ett unikt exempel och ingen annan härstamning för dansare kunde hittas 

bland de andra scenerna. 

För det mesta är kvinnor och män separerade i olika grupper i registret av de som klappar 

i händer och det är alltid samma kön på dem som klappar i händerna och på dansarna som 

handklapparna är vända mot. Om det inte är handklappare mellan de manliga och kvinnliga 

dansarna är det kortare avstånd och/eller att dansarna står med ryggen mot varandra som 

separerar dem åt.  

Det var vanligt att dansare, musiker och publik skiljdes åt i olika register och det framgår 

av studien att till och med när kvinnor och män är i samma register så är det vanligt att de 

separeras åt en del även där. Kanske beror detta främst på att det saknas ett tredimensionellt 

djup i dansscener och dansarna har avbildats på det här sättet för att inte täcka för varandra. 

Vi kan aldrig veta exakt hur dansarna rörde sig i verkligheten, kanske rörde de sig runt bland 

varandra. Oavsett vilket visar scenerna på att egyptierna, rent estetsikt, föredrog att separera 

kvinnor och män åt av mellanrum eller handklappare även när de är i samma register även om 

det kanske inte var så det såg ut i verkligheten. 
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