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Abstract 

Maleh, A. 2018. ’Is there no nurse to offer you protection?’ Ammors betydelse gällande 
beskydd av barn i det antika Egypten. 
Maleh, A. 2018. ‘Is there no nurse to offer you protection?’ The importance of a wet nurse in 
children’s protection in ancient Egypt. 

 
The study discusses the role of a wet nurse regarding the protection of a child in ancient Egypt. 
There is evidence of the phenomenon of the wet nurse dating from the Old Kingdom’s Pyramid 
texts, depictions in tombs from the New kingdom, to contracts between the wet nurse and her 
employer from the Late Period. They were most frequent in royal and elite families and made 
it possible for the mother to participate in social activities without worrying about feeding her 
baby, as well as being a symbol for economic wealth.  

Wet nurses have been found depicted in funerary contexts, holding ritual protective objects, 
and been mentioned in protective spells targeted towards children. This shows that the wet 
nurse had a part in the protection of a child and the intention behind this study is to discuss her 
participation in it and what it involves. The sources used in this study are to contain two subjects 
to be of relevance: wet nurse and the protection of a child, which lead to a restricted amount of 
material to analyse. The material studied contains of amulets, serpent staffs, three apotropaic 
wands, depictions from two graves and one protective spell. The analysis resulted in a 
conclusion claiming that the practice of protection is a part of the wet nurse’s occupation and 
were practiced with at least an apotropaic wand. Moreover, the depiction of her holding 
apotropaic wands in funerary contexts representing rebirth shows that the wet nurse is present 
and offering protection in the events of a child’s birth. 
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1. Inledning 

Inom skrivareliten under främst Nya Riket var det vanligt förekommande att anlita en amma 
som skötte om och matade de nyfödda barnen i familjen.1 Amman kom oftast själv från en 
familj av samma klasstillhörighet och värderades högt i samhället.2 Det var därför vanligt att 
amman avbildades tillsammans med familjen på gravväggar, och framställdes där som en 
familjemedlem snarare än en tjänare.3 Vid tidigare forskning om apotropaic wands och 
ormstavar, två föremål som använts för beskydd, har deras funktion och användning delvis 
baserats på avbildningar hittade på gravväggar där ammor syns hålla i föremålen.4 Trots det är 
den vanligaste teorin att föremålen antingen tillhör en lektorprästs eller helares utrustning eller 
användes av en mamma för att beskydda sitt barn.5  Tidigare forskning saknar därmed studier 
om ammans relation till dessa föremål, där denna studien ämnar bidra till att bredda perspektivet 
gällande vilka yrkesgrupper som utövar beskydd riktat mot barn och vilka rituella föremål som 
används för ändamålet. 

1.1 Forskningssyfte och frågeställning 
Studien syftar undersöka sambandet mellan en amma och beskydd av barn och undersöka ifall 
en ammas yrkesroll inkluderar att beskydda barnet hon ammar. Tidigare forskning behandlar 
främst ammans sociala roll och status men saknar studier om andra arbetsuppgifter än själva 
amningen. Resultatet av studien bidrar till nya hypoteser om både amma som yrkesroll och 
beskydd riktat mot barn och relationen mellan de två. 

 
De övergripande frågeställningarna studien utgår ifrån lyder: 
- Vilken betydelse hade en amma i beskyddet av ett barn? 
- Vilka föremål använde hon för detta ändamål? 

Studien diskuterar även om ammans sociala status påverkar hennes betydelse i 
beskyddande kontext eller om hennes utövande av beskydd bidrar till hennes höga sociala 
position. 

1.2 Teori 
Studien behandlar konceptet beskydd ur ett fornegyptiskt perspektiv. Beskydd beskrivs ofta 
som magiska inom tidigare forskning i egyptologi och menar att föremål ämnat att skydda mot 
onda krafter verkar genom magiska egenskaper.6 Den senaste forskningen menar på att magi 

                                                
1 Robins 1993, 89. 
2 Janssen & Janssen 1993, 122. 
3 Janssen & Janssen 1993, 17. 
4 Forshaw 2014, 36. 
5 Se exempelvis Pinch 1994, 42; Allen 2005, 29. 
6 För apotropaic wands se Pinch 1994, 42; Allen 2005, 29; För ormstavar se Ritner 2006, 212; För amuletter se 
Andrews 2001, 76. 
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var naturligt integrerad i egyptisk existens och var en ursprunglig kosmisk kraft.7 Det kan ses 
som en funktionell aktivitet där både det specifika syftet och resultatet av riten anges,8 eller som 
en aktivitet vars mål ligger utanför de enkla lagarna om orsak och verkan.9 Vidare finns det 
egyptiska begreppet heka (Hk#), vilket förklaras som en kosmisk kraft som finns i kroppen av 
en person som utför magiska handlingar.10 Magi är dock ett modernt uttryck, som ofta grundar 
sig i mystik och häxkraft.11 Att applicera det moderna magiska perspektivet på fornegyptiska 
föremål och handlingar är problematiskt, då vi inte kan fastställa det egyptiska perspektivet på 
vad vi idag kallar övernaturliga krafter.  

Ett uttryck som kommer att användas i studien för att beskriva vissa föremål är apotropaia. 
Apotropaia är ett uttryck inom egyptologin som ofta nämns i samband med beskydd. Det 
beskrivs ibland som ’defensive magic’ och är menat att erbjuda skydd mot onda krafter.12 
Vanliga motiv som förekommer på beskyddande objekt är kämpargudar - ’ahas’, men också 
djur som flodhästar, ormar, reptiler och krokodiler, som man vanligtvis behöver söka skydd 
från. Teorin bakom apotropaia är därför att ’combat evil with evil’13 – att bekämpa ondska med 
ondska.  

I studien studeras konceptet amuletter, vilka delas in enligt Petries fem kategorier: Similars, 
Powers, Property, Protection och Gods.14 Kategoriseringen är viktig för att kunna särskilja på 
amuletter och för att förstå deras verkningsegenskaper. På det sättet ger det underlag för studien 
att se relationen mellan amuletter och ammans beskydd av barn. Amulettkategorierna används 
även i tidigare forskning av Andrews.15 

1.3 Metod 
Detta är en ikonografisk och litterär studie som behandlar avbildningar, texter och föremål för 
att besvara på frågeställningarna presenterade under tidigare rubrik. Studien fokuserar på 
sambandet mellan ammor och beskydd av barn och materialet som analyserats har en koppling 
till båda faktorerna för att vara av relevans. Detta har lett till att amuletter, ormstavar och 
apotropaic wands analyserats då de både används vid barns beskydd och finns med i en 
besvärjelse där en amma omnämns samt avbildningar där ammor syns hålla i föremålen. Även 
sagda besvärjelse och avbildningar analyseras för att sätta både amman och det rituella 
föremålet i kontext.  

Inom text har olika egyptiska ord översatts till engelskans wet nurse, nurse, attendant, 
housekeeper och kindergarten teacher. För att det ska vara av relevans för studien har 

identifieringen av en amma baserats på titeln mnAt. Detta baseras på determinativen   och  
som föreställer en kvinna som ammar ett barn respektive ett bröst. Samma ord kan skrivas med 
ett determinativ i form av en ko och då betyda en ko som ger mjölk (milch-cow), vilket talar 
om ammans uppgift att ge mjölk. Ibland används samma ord för en manlig barnskötare eller 
privatlärare. då har sammanhang och kontext tittas på för att skilja honom från amman. Titeln 
Hnmt.t förekommer i många texter och avbildningar och då det i vissa fall betyder amma och i 
andra fall betyder barnskötare, hushållerska och tjänarinna har titeln därmed inte behandlats i 

                                                
7 Baines 2006, 1. 
8 Forshaw 2014, 19. 
9 Ritner 1993, 69. 
10 Forshaw 2014, 19. 
11 Se Budge 2002, 11. 
12 Vink 2016, 272. 
13 Vink 2016, 272. 
14 Petrie 1914, 6; Mer detaljerad beskrivning av Petries fem kategorier presenteras under avsnitt 3.1. 
15 Se Andrews, 1994; 2001. 
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studien eftersom det är inte är möjligt att försäkra sig om det är en amma det gäller. I Tabell 1 
nedan presenteras de olika titlarna som hittats och hur de skiljer sig åt. Dessa har använts för 
att identifiera vilka texter och avbildningar som varit av relevans för studien.  

 
 

 
Inom bildkonsten är identifieringen av en amma svår att göra. Ofta avbildas de i samma höjd 
och i liknande kläder som de övriga familjemedlemmarna på gravväggar. I de enda fall en säker 
identifiering av en amma kan göras är när deras titel och/eller namn finns med och utifrån denna 
tabell kommer endast titeln mnAt säkert kunna identifiera amman. Janssen och Janssen föreslår 
attribut som passar in på en amma och hennes yrkesroll: en frisyr där håret hänger bak på 
ryggen, antingen löst eller i en hästsvans med två lika långa sektioner av hår längs överkroppen 
som når till hennes lår. Hon är klädd i kjol och har en sjal med fransar löst draperat över brösten, 
som då passar bra vid amning. Hon kan också synas i en hukande position med barnet i famnen, 
för att representera sin yrkesroll.16 Då attributen stämmer in allmänt på ammande kvinnor kan 
inte dessa användas som specifika kännetecken för en amma, utan öppnar bara upp möjligheten 
för det och kommer därför inte grunda slutsatser i studien. 

På grund av att forskning inom egyptologi på svenska är begränsad saknas det många 
översättningar för betydande ord och uttryck. Därför kommer följande ord nedan att i studien 
kallas enligt det engelska namnet, för att försäkra läsaren om att det är rätt objekt och koncept 
som diskuteras. Orden kommer vara kursiverade genom hela studien. 

 
 

Engelsk benämning Svensk beskrivning 
Apotropaia Skydd mot onda krafter, som fungerar avstötande. 
Apotropaic wand Bumerang-format rituellt föremål 
Similars, Powers, Property, 
Protection, Gods 

Kategorier vilka amuletter kommer delas in i 
utefter Petries metod. 

The Divine Wet Nurse Den gudomliga amman – ett begrepp för en 
samling motiv under Gamla Riket. 

The Royal Wet Nurse Den kungliga amman – ett begrepp för en samling 
motiv under Nya Riket. 

The Magicians Box En låda med rituell utrustning daterad till Mellersta 
riket. 

                                                
16 Janssen & Janssen 1990, 19. 

Hieroglyfer Transliterering  Engelska titlar Svensk översättning 

 ,  
mnA, mnA.t Wet nurse, nurse Amma 

 
mn’.t nswt Royal Wet nurse Kunglig amma 

 
mn’y nswt Royal male tutor Kunglig lärare 

 
Hnmt.t  Nurse, housekeeper, 

attendant 
Barnskötare, 
hushållerska, tjänarinna 

 
#Ty.t Nurse, kindergarten 

teacher 
Barnskötare 

 

Hk#y.w n kp Magicians of the 
nursery 

Barnkammarens magiker 

Tabell 1. Titlar för ammor, barnskötare och magicians of the nursery. 

 

Tabell 2. Termer på engelska som kommer att användas genom hela studien. 

2 
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1.4 Material och avgränsningar 
Studien behandlar bildligt och litterärt material i form av tre scener från två olika gravar, tre 
apotropaic wands, konceptet ormstavar, konceptet amuletter samt en besvärjelse. För att vara 
av relevans för studien har källorna två gemensamma nämnare: ammor och beskydd av barn. 
Detta leder till att materialet att studera är begränsat, men ger en mer koncentrerad analys. Olika 
författares översättningar av texten och tolkningar av avbildningarna har jämförts mot varandra 
för att kunna diskutera materialet. 

Scenerna hittas i Djehuty-heteps grav i El-Berhseh17 och Bebis grav i El-Kab.18 De är från 
Mellersta respektive Nya Riket men visar båda återfödelsescener där ammor är närvarande med 
rituella föremål. Det finns ett flertal avbildningar i gravar som porträtterar amman med familjen 
hon arbetat hos, men dessa två gravar är de enda som visar amman deltagande i en 
återfödelsescen, samt med rituella föremål i händerna. Även teorin bakom funktionen av 
apotropaic wands och ormstavar har delvis baserats på just dessa avbildningar19 men utelämnar 
amman som potentiell ägare eller användare av föremålet och skapar intresse för vad 
avbildningen innebär gällande ammans roll i scenen men också vad gäller hennes yrkesroll. 

I de ovannämnda scenerna syns apotropaic wands och ormstavar i händerna på ammorna 
vilket ger en anledning till att undersöka föremålen och sammanlänka det med ammors 
användning av dem. Studien undersöker vad tidigare forskning säger om hur och varför de 
används, för att vidare sätta de i samma kontext som amman. Ingen apotropaic wand funnen är 
den andra lik20 och det går därför inte att skapa en samlad bild av generella motiv. Tre olika 
apotropaic wands, alla från Mellersta Rikets 12-13 dynasti och hemmahörande The 
Metropolitan Museums samling, presenteras för att ge exempel på motiv och inskriptioner och 
hur de verkar beskyddande. Museet har en samling på 24 apotropaic wands, varav 13 är 
kompletta eller nära inpå och 11 stycken är mindre fragment. Av de 13 kompletta exemplaren 
är två stycken odekorerade.21 Av de resterande hela exemplaren har objekt MMA 15.3.19722 
och MMA 30.8.21823 varit mest välbevarade och visar sitt motiv tydligast. Därför presenteras 
de två objekten i studien, tillsammans med objekt MMA 08.200.1924 som, trots skador, tjänar 
syfte att presentera exempel på en längre inskription som kan finnas på apotropaic wands. 
Resultatet ger en tydligare bild av föremålets funktion och ändamål men skapar också underlag 
för att kunna analysera scenerna i Bebi och Djehuty-heteps gravar.25 

Besvärjelsen Papyrus Berlin 3207: P nämner avsaknaden av en ammas skydd som en av 
anledningarna till att barnet råkat ut för sjukdom. Det är den enda kända besvärjelsen ämnat att 
beskydda ett barn där en amma omnämnts och tas därför upp i studien. Besvärjelsen ska läsas 
högt vid tillverkningen av en amulett som sedan ska hängas runt barnets hals. Därför har även 
amuletter som koncept undersökts och studien diskuterar vilka amuletter som kan ha burits av 
barn eller ammor. 

                                                
17 Stevenson Smith 1951, 321. 
18 Altenmüller 1987, 131. 
19 Forshaw 2014, 36. 
20 Steindorff 1946, 43. 
21 De odekorerade exemplaren tjänar enligt Vinks samma syfte som de dekorerade, se Vink 2016, 266. 
22 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544243 (åtkommen 2018-09-10) 
23 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545740 (åtkommen 2018-09-10) 
24 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544149 (åtkommen 2018-09-10) 
25 Mer detaljerade studier på apotropaic wands har gjorts av Altenmüller, se Altenmüller 1965; 1986. 



 5 

2. Förekomst av ammor 

2.1 Amma som yrkesroll 
Behovet av en amma uppstod i huvudsakligen tre situationer: där en nybliven mor själv inte 
kunnat eller haft svårigheter att producera mjölk, där hon gått bort i samband med förlossning 
eller där barnet vägrat bröstet.26 En kvinna som förlorat sitt eget barn eller producerade mer 
mjölk än vad hennes barn behövde kunde arbeta som amma.27 Då det finns många avbildningar 
och omnämnanden av barnskötare i samma kontext som amman är det möjligt att barnskötaren 
och amman jobbade sida vid sida, men amman värderades högre.28 I ett dokument från Turin 
Strike Papyrus finns information nedskrivet om en mans betalning av en doktor och en amma. 
Amman får mer betalt än läkaren, men till skillnad från läkaren som får sin betalning på en 
gång, ska ammans betalning portioneras ut. Möjligtvis indikerar det att amman var i tjänst hos 
mannen under en längre tid.29 

Amman var frekvent förekommande hos kungafamiljer och det var vanligt att kungabarnen 
hade flera ammor var.30 I eliten var anlitandet av ammor en statussymbol på ekonomisk välfärd 
och förekom hos familjer tillhörande skrivareliten för att hjälpa mamman att amma och ta hand 
om sitt nyfödda barn, troligen för att hon inte skulle behöva rikta allt för mycket fokus från att 
underhålla hushållet.31 Kvinnor inom eliten syns sällan avbildade ammandes sina barn, vilket 
symboliserar att modern kunde delta i aktiviteter utan att behöva oroa sig för att mata sitt barn 
och hade möjligheten att lägga över det ansvaret på amman.32 Avbildningar av ammande 
mammor föreställer oftast kvinnor av lägre status och bebisarna syns också bli burna i sjalar på 
magen eller ryggen av deras mamma eller äldre syskon medan de arbetar.33 Saknaden av 
avbildningar där elitkvinnor syns amma kan därför indikera på en markering som visar att de 
vill skilja sig från kvinnor av lägre status. Då ammor ofta själva tillhörde eliten syns de inte 
heller amma barnen de tar hand om. Marshall har samlat 112 källor där den ammande akten 
avbildas. Barnen som blir ammade är ofta större än spädbarn, men Marshall föreslår att detta är 
en teknik som använts av egyptierna för enkelhetens skull, då det är enklare att känna igen ett 
barn då än som spädbarn.34  

Närvaron av en amma bör ha påverkat familjedynamiken avsevärt, speciellt mellan mamma 
och barn.35 För amman kunde ett nära band med barnet hon ammar innebära fördelar senare när 
barnet vuxit upp, speciellt om hon närt en framtida kung. Ammorna var ofta fruar eller mammor 
till andra medlemmar av eliten och en placering hos rätt familj kunde generera en högre 
yrkesposition för ammans son eller make.36 Utanför eliten och den övre klassen finns det bevis 
för att ammor anlitats i arbetarbyn Deir el-Medina i slutet av ramessidska eran. Ett brev från en 

                                                
26 Marshall 2015, 51. 
27 Watterson 1991, 44. 
28 Janssen & Janssen 1990, 18. 
29 ‘Work in the Royal Tomb’ No. 187 i Mc Dowell 2001, 36. 
30 Janssen & Janssen 1990, 123; Manniche 1988, 162–63. 
31 Robins 1993, 89. 
32 Graves-Brown 2010, 67. 
33 Janssen & Janssen 1990, 21. 
34 Marshall 2015, 52. 
35 Toivari-Viitala 2001, 186–87. 
36 Janssen & Janssen 1990, 18.  
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invånare hälsar till mottagaren att ta hand om en kvinna, hennes dotter och en amma.37 Ett annat 
brev från Deir el-Medina talar om en amma som flyttat in i hushållet hon anställts i tillsammans 
med sin son. Där tog hon hand om tre barn och det nämns att hon ammat dem och uppfostrat 
dem.38 Andra arbetsuppgifter för en amma finns inte nedskrivet, utöver den självklara uppgiften 
att amma barnet, som nämns i ett kontrakt från den romerska perioden.39 Användandet av 
ammor förekommer under en lång tid i det antika Egypten och nämns bl.a. i Gamla Rikets 
pyramidtexter,40 på avbildningar som i farao Ays grav från 18:de dynastin41 och från Sentiden 
i kontrakt mellan arbetsgivare och amma.42  

2.2 Gamla Riket – The Divine Wet Nurse 
Den första avbildningen av amman i det antika Egypten gjordes under Gamla Rikets femte 
dynasti och syns på väggen i daltemplet tillhörande kung Sahures gravkomplex i Abusir.43 
Budin kallar detta motiv för The Divine Wet Nurse44 – Den gudomliga amman, och är ett motiv 
som kommer att bli vanligt i de kungliga gravarna under det Gamla Riket. Kungen syns bli 
ammad av gudinnan Nekhbet (Fig.1) i en pose som kommer att bli standard ända fram till 
Mellersta Riket. Nekhbet syns stående, iklädd en lång klänning och en gam-huvudbonad, 
nackkrage, halsband, armband och fotlänkar. Framför gudinnan når en man precis upp till 
hennes axel, och kan identifieras som kungen med hjälp av nemes-huvudbonanden med en 
uraeus, ett lösskägg och shendjit-kilten. Gudinnan har sin vänstra arm kring kungens axlar och 
med hjälp av sin högra hand för hon sitt vänstra bröst mot kungens mun. Kungen håller 
gudinnans högra handled med sin högra hand.45 Motivet symboliserar att gudinnan själv ger en 
del av sin odödlighet till kungen.46  

Gudinnorna som syns amma kungar under det Gamla Riket är Nekhbet och Sekhmet.47 
Dynastin slutar med kung Unas, vars grav innehåller många viktiga fynd. Gravkomplexet har 
utöver en relief med The Divine Wet Nurse-motivet också det första transkriberade exemplaret 
av Pyramidtexterna, däribland det finns flera passager som involverar amning utfört av 
gudinnor.48 Här liknar kungarna sig med ett gudomligt barn, oftast med Isis som gudomlig 
moder och hennes syster, Nephtys som hans amma. De mest frekvent nämnda ammorna i 
Pyramidtexterna är Nekhbet, Isis och Nephtys.49 Det rättfärdigar kungens position som 
gudomlig,50 genom hans släktband med Isis. Nedan presenteras yttranden från Pyramidtexterna 
som placerar en gud som amma till kungen. 

Utt. 268, § 372: Isis nurses him, Nephtys suckles him, Horus accepts him beside him. 

Utt. 325, § 531: O Re, give me your hand, for Shu takes me to be “Companion of Shu”, 
and I have sucked the milk of the two black cows, the nurses of the Souls of On. 

                                                
37 Janssen & Janssen 1990, 17.  
38 Toivari-Viitala 2001, 187. 
39 Watterson 1991, 44. 
40 Budin 2011, 39. 
41 Janssen & Janssen 1990, 30. 
42 Watterson 1991, 44. 
43 Budin 2011, 42. 
44 Budin 2011, 38. 
45 Budin 2011, 43–44. 
46 Marshall 2015, 54. 
47 Budin 2011, 42; 49. 
48 Budin 2011, 38. 
49 Budin 2011, 40. 
50 Robins 1993, 91. 
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Utt, 365, § 623: Receive your [the King’s] dignity, for your foot will not be obstructed in 
the sky, you will not be opposed on earth, for you are a spirit whom Nut bore, whom 
Nephthys suckled, and they put you together. 

Utt. 553, § 1354: O King, because you are a spirit whom Nephthys suckled with her left 
breast. 

Utt. 555, § 1375: My mother is Isis, my nurse is Nephthys, she who suckled me is the sh#t-
hr cow, Neith is behind me, and Selket is before me.51 

 
 

 

          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kung Sahure ammas av gudinnan Nekhbet. Dynasti 5, Gamla Riket. 

  

                                                
51 Översättningar via Budin 2010, 39–40.  

[Figur] 
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2.3 Mellersta Riket – Ammor som barnkammarens magiker? 
Under det Mellersta Riket minskar antalet gravväggar med det populära motivet. Budin föreslår 
att det är ett resultat på en lägre kvinnlig status i samhället och en av anledningarna till att tro 
att fenomenet inte försvinner till fullo är dess återkomst och popularitet under Nya Riket.52 
Bland de få avbildningar av the Divine Wet Nurse som görs under Mellersta Riket är Hathor 
mest förekommande och kommer hädanefter vara den mest representerade gudinnan inom 
begreppet innan Isis tar över posten under Sentiden.53 Under Mellersta Riket börjar Hathor 
också avbildas i andra former än med människokropp. I ett begravningstempel i Deir el-Bahri 
syns kung Nebhepetre Menthotep bli ammad av gudinnan i ko-form, då han dricker mjölk från 
hennes spenar, ett populärt motiv som görs ända in på början av Nya Riket.54 Hon kan också 
synas avbildad som en lejoninna eller orm, som växter i form av papyrusväxter eller 
sycamoreträd.55 Även Isis kan under denna tid avbildas som en ko eller ett träd, som erbjuder 
kungen sitt bröst via en av trädets grenar.56 

På en stela tillhörande palatsväktaren 
Seneb från Mellersta riket57 (Fig. 2) finns 
en ’offering which the king gives’-formel 
(Htp-di-nsw) tillägnad ’the magician of the 
nursery, Stiro, justified’58 (Hk#y n kp str m#A 
Xrw). Varken personnamnet eller titeln har 
ett determinativ som visar genus och det är 
därför oklart om Stiro skulle vara man eller 
kvinna. På stelan avbildas Seneb ståendes 
tillsammans med nio kvinnor som sitter 
ned runt offerbord. Gällande personerna 
avbildade finns det inga titlar på stelan 
som utmärker om det är ammor som 
avbildats. Ritner föreslår att titeln 
’magician of the nursery’ -barnkammarens 
magiker tilldelas ammor,59 och hänvisar 
till Gardiner som uppmanar läsaren till att 
se personerna med denna titel som 
utövarna av de beskyddande besvärjelser 
för mammor och barn i samlingen 
publicerad av Erman.60 Gardiner ger inga 
teorier om att det gäller ammor och det 
finns inga andra kända exempel där titeln 
Hk#y n kp nämnts att kunna studera.  
  

                                                
52 Budin 2011, 55. 
53 Budin 2011, 57. 
54 Budin 2011, 58. 
55 Wilkinson 2003, 144. 
56 Wilkinson 2003, 149. 
57 Boeser 1909, Pl. 35; No 53. 
58 Gardiner 1917, 32. 
59 Ritner 1993, 207; 231; 2006, 212. 
60 Gardiner 1917, 32; Se Erman 1901. 

Figur 2. Palatsväktare Senebs Stela. Mellersta Riket. 

[Figur] 
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2.4 Nya Riket – The Royal Wet Nurse 
Med den 18:e dynastin börjar Nya Riket och med den kommer avbildningarna av amman 
tillbaka. Motivet the Divine Wet Nurse avbildas nu även i smycken och skulpturer, vilket är en 
stor utveckling från Gamla Rikets reliefer. Två statyetter föreställer Amenhotep I sittandes i 
knät på inflytelserika gudinnor och motivet är speciellt populärt under regeringstiderna av 
Thutmosis III, Amenhotep III, Seti I och Ramses II.61 Nu börjar även icke-gudomliga ammor 
att ta plats på gravväggarna hos eliten. Ammorna avbildas med barnet hon ammar i sitt knä eller 
i närheten av de övriga medlemmarna av familjen hon tjänat och går oftast bara att identifiera 
med hjälp av inskriptioner av hennes namn och titel. Avbildningar av dessa kvinnor 
förekommer ofta i sonen eller makens grav, vilket indikerar på att ett släktskap till en amma 
medförde sociala fördelar.62 Vid fallen där ett kungligt barn syns tillsammans med sin amma 
kallar Budin motivet för the Royal Wet Nurse.63 Ett exempel är en avbildning i Kenamuns grav 
(TT93) där kung Amenhotep II sitter i knät på hans amma, Kenamuns mor Amenemopet.64 
Manniche har sammanställt en lista som redovisar Tuthmosis III, Amenhotep II och Tuthmosis 
IV:s kungliga ammor, hennes koppling till mannen vars grav hon avbildas i samt vilken kung 
hon ammat.65 

                                                
61 Budin 2011, 58. 
62 Budin 2011, 110. 
63 Budin 2011, 107. 
64 Janssen & Janssen 1990, 124; Graves-Brown 2010, 67. 
65 Manniche 1988, 163. 
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3. Föremål ämnade för utövandet av beskydd 

Barnadödligheten var hög i antika Egypten och berodde bl.a. på näringsbrist, sjukdomar och 
dålig hygien.66 Ca 10–20 procent av spädbarnen dog under sitt första år.67 Det var vanligt att 
rituella föremål, amuletter och besvärjelser användes för att beskydda ett barn mot onda 
krafter och demoner, då dessa ansågs vara ansvariga för sjukdomar och olyckor.68 Nedan 
presenteras amuletter, apotropaic wands och ormstavar, tre grupper av föremål som använts 
vid utövandet av beskydd för barn. 

3.1 Amuletter  
Amuletter bars av alla egyptier oavsett klasstillhörighet och ämnade att skydda personen som 
bar den, både i livet och efter döden. Kungligheter syns vanligtvis avbildade med amuletter 
inarbetade i större smyckesarrangemang som kragar och armband.69 Enligt Petrie kan amuletter 
delas in i fem kategorier70 – Similars (eller homopeic) var amuletter skapade för att försäkra 
den döde om välmående, beskydd och funktion av kropp och sinnen.71 De kunde vara i form av 
bl.a. kroppsdelar och organ som lades på den döda kroppen. Powers (eller dynatic) var 
symboliska amuletter, ofta i form av hieroglyfer eller symboler som gav bäraren kraften 
amuletten symboliserade.72 Property (eller ktematic) är amuletter som föreställer vanliga objekt 
vars syfte var att ersätta modeller av gravgods och offergåvor tillägnat den döde i graven.73 
Protection (eller phylactic) framställs i amuletter där huvudsyfte för föremålet är beskydd av 
utomstående krafter som nödvändigtvis inte kan identifieras som gudomliga. Inskriptioner som 
talar om beskydd är vanliga på dessa.74 Andrews vill även räkna med amuletter med syfte att 
avfärda fara och fiender75 - alltså apotropaia. Gods (or Theophoric) är den femte och sista 
kategorien Petrie delat in amuletter i. De föreställer gudomar, gestaltade som både människor 
eller djur. Amuletterna under denna kategori är de mest populära och visar vilka gudomar som 
var vanligast att dyrka.76  

De flesta amuletter har hål eller öglor för att trä ett snöre igenom det och därmed kunna 
hänga det på halsen. Amuletter hittade på kroppar i gravkontext har oftast inte dessa hål, då 
amuletterna lades direkt på kroppen eller i lindorna inför mumifieringen.77 Det finns fyra 
egyptiska ord för amulett varav tre, mkt, nht och s# kommer från verb som betyder att beskydda. 
Det fjärde ordet, wD#w, liknar ordet för välmående (wD#).78  

                                                
66 Watterson 1991, 84. 
67 Graves-Brown 2010, 65. 
68 Nunn 1996, 96. 
69 Andrews 2001, 75.  
70 Petrie 1914, 6-7. 
71 Petrie 1914, 9. 
72 Petrie 1914, 14. 
73 Petrie 1914, 19. 
74 Petrie 1914, 22. 
75 Andrews 1994, 36. 
76 Petrie 1914, 32. 
77 Andrews 2001, 77.  
78 Andrews 1994, 14. 
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Följande exempel visar på amuletter som associeras med beskydd eller barn och skulle 
därmed kunna bäras av ammor eller barn. Den gemensamma nämnaren är att alla kategoriseras 
efter Petries kategori Protection, men kan även passa in i andra kategorier. En av de äldsta 
amuletterna daterar ända till den fördynastiska tiden och kommer från el-Badri. Den är 
utformad som en flodhäst, möjligtvis i hopp för att avfärda faror relaterade till detta djur.79 
Flodhästamuletter används vidare under hela den dynastiska eran. En hanflodhäst ansågs ond, 
medan en honflodhäst såg som välmenande trots att hon avbildas med vassa tänder och en 
krokodilsvans.80 Troligen symboliserar det flodhästsgudinnan Tawaret, beskyddare av kvinnor 
och barn speciellt under barnafödelsen, eller Ipet som ger ljus och värme för den döde.81 
Tawaret avbildas oftast ståendes på bakbenen, med hängande bröst och svullen mage, likt en 
gravid kvinna. Hon lutar sig ofta mot ett s#-tecken eller håller i en kniv (Fig.3a). Tawaret har 
attribut av lejon, krokodil och flodhäst, tre farliga djur som egyptierna fruktade.82 En 
flodhästamulett kan därmed enligt Petries kategoriseringar antingen vara Power – i hopp om 
att bäraren ska anamma flodhästens krafter, Protection och Gods – bäraren ska beskyddas av 
flodhästen eller en flodhästgudinna. 

 
 

 
 

 
 

Figur 3. a) Tawaret-amulett. Fajans. Tredje Intermediet. b) Bes-amulett. Fajans. Tredje Intermediet.  
c) Wedjat-öga. Fajans. Nya Riket. d) Månamulett. Fajans. Nya Riket. 

Bes är också en gud som erbjuder beskydd för mammor och barn.83 Han syns på apotropaic 
wands under Mellersta Riket men börjar användas som amulett under 18:de dynastin.84 
Avbildningen av dvärgguden Bes står ut jämfört med andra vackra avbildningar av gudomar, 
han avbildas oftast framifrån, naken med lejonattribut (främst lejonman och lejonsvans), en 
fjäderkrona och utvikta ben.85Amuletter utformade som Bes (Fig. 3b) användes främst av de 
levande men kunde precis som de av Tawaret eller Ipet också användas i graven i syfte att 
skydda ägaren vid återfödelsen.86 

Andra förekommande amuletter är exempelvis Wedjat-ögat, månamuletter, sigill, 
cylinderbehållare och knutar. Wedjat-ögat är en av de mest välkända amuletterna (Fig. 3c) och 
symboliserar Horus öga som blivit helat av Thoth efter att ha blivit skadat i en strid mot Seth. 
Amuletten bars därför med hopp om en helande effekt och beskydd mot onda krafter.87 En 
halvmåne kunde i amulettform (Fig. 3d) bäras av kvinnor för att öka deras produktion av 

                                                
79 Andrews 1994, 36. 
80 Andrews 1994, 40. 
81 Andrews 1994, 40. 
82 Bourriau 1989, 109; 119. 
83 Wilkinson 2003, 102. 
84 Andrews 1994, 39. 
85 Andrews 1994, 40. 
86 Wilkinson 2003, 104. 
87 Andrews 1994, 43. 
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bröstmjölk.88 Det är en vanlig accessoar kvinnor syns bära när de framställs på flaskor som tros 
innehålla medicinska drycker baserade på bröstmjölk.89 Janssen och Janssen föreslår att det är 
ammor som är modell för flaskorna90 och därmed kan månamulettens kraft appliceras på både 
mammor och ammor, då båda behöver producera mjölk för barnen. Sigill användes som en 
stämpel med ägarens namn och titel, vid exempelvis underteckning av administrativa dokument 
och var vanlig att bära som en del av en ring eller armband.91 Det finns också sigill med 
funktionen av en amulett,92 där motivet visar samma varelser och inskriptioner som var vanliga 
i amuletter och apotropaic wands. En beskyddande text eller besvärjelse kunde skrivas ner på 
papyrus för att sedan rullas ihop och förvaras i en cylinderformad behållare (Fig. 4a).93 De ingår 
också i konceptet amuletter och solida amuletter av samma typ har hittats vilket möjligtvis 
symboliserar beskydd trots att det saknas en faktiskt beskyddande text inuti.94 Ytterligare ett 
sätt att skydda sig på var att använda knutar (Fig. 4b). Det finns amuletter utformade som knutar 
och besvärjelser som talar om tillverkningen av en knut som fungerar som en amulett. Knuten 
och akten av att knyta en knut är ofta del av besvärjelser och medicinska instruktioner.95 I 
gravkontext kunde ’reef-knot amulets’ användas för att bevara kroppens integritet och på så sätt 
symbolisera när Isis återställer Osiris kropp efter att han blivit styckad av Seth som sedan 
sprider ut kroppsdelarna över Egypten.96 Dessa kallas ofta för Isis knut eller tit.97. s#-knuten är 
en annan knut ser ut som ideogrammet s# och beskrivs enligt Kemp som ’ett enkelt täcke av 
sammanflätad vass som har vikts på mitten och bundits ihop’.98 Motivet av en s#-knut dyker 
initialt upp under Gamla Riket och finns representerat under hela den dynastiska eran.99 
Amuletter av knuten (Fig. 4c) var mer sällsynta och kommer oftast från Mellersta Riket och 
många av de överlevande amuletterna är gjorda i guld, silver och koppartråd.100  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. a) Cylinderbehållare. Guld. Mellersta Riket. b) Armband med knutar och ett wedjat-öga. Linne och fajans. 
Tredje Intermediet. c) s#-amulett. Fajans. Nya Riket.  

 

                                                
88 Janssen & Janssen 1990, 19. 
89 Budin 2011, 144; Janssen & Janssen 1990, 19; Robins 1993, 91. 
90 Janssen & Janssen 1990, 19. 
91 Andrews 1994, 97.  
92 Shubert 2001, 234. 
93 Andrews 1994, 42. 
94 Andews 1994, 42. 
95 Wendrich 2006, 249. 
96 Wendrich 2006, 254. 
97 Andrews 1994, 44. 
98 Översatt av Leif Jacobsen i Kemp 2006, 264. 
99 Andrews 1994, 43. 
100 Andrews 1994, 43. 
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Tabellen nedan visar hur de olika amuletterna verkar enligt Petries 5 kategorier. 
 

 Similars Powers Property Protection Gods 
Flodhäst/Tawaret/ 

Ipet 
 X  X X 

Bes    X X 
Wedjat-öga X   X  
Månamulett  X  X  
Sigill  X  X  
Cylinderbehållare  X  X  
Knutar X X  X  

 

3.2 Apotropaic Wands 
Apotropaic wands, också kallade magic wands eller magic knives, är föremål ofta 
förekommande under den senare delen av det Mellersta Riket.101 Det är ett bumerang-format 
föremål, ofta gjort i elfenben från en flodhäst men det finns också exemplar gjorda i fajans och 
ebenholts.102 Speciellt under Mellersta Riket ansågs dessa material vara oerhört värdefulla och 
det är troligt att de distribueras via kungen, som genom att äga landet därmed också ägde landets 
resurser. Beten gav föremålet sin form och tros också ha kraft från flodhästen, som Petrie hade 
klassat som en amulett av Power.103 Deras specifika funktion och användningsområde har vida 
diskuterats. Baserat på motiven på föremålen (beskyddande gudomar, djur och varelser), i 
kombination med inskriptioner (såsom ägarens namn och beskyddande meningar) och 
avbildningar på gravväggar, verkar föremålets huvudsakliga syfte vara beskydd. Det finns även 
mindre wands utan motiv, dessa behöver nödvändigtvis inte vara ofärdiga utan kan besitta 
samma beskyddande egenskap genom materialet och formen.104 

Mottagaren av beskyddet föreslås vara ett nyfött barn som behöver hjälp att driva bort 
ormar, giftiga insekter och andra dolda faror.105 Det kan också vara mamman till barnet som 
ska motta beskyddet, förslagsvis under själva födseln av sitt barn.106 Detta förslag stärks av 
inskriptioner på föremålet som lyder: ‘Words spoken by these gods: We have come in order to 
protect the lady of the house, X’107. Samtliga har hittats i gravsammanhang men många 
apotropaic wands har slitningar på ena änden som tyder på att föremålen använts innan det 
placerats i graven. Den vanligaste teorin är att de tros ha uppstått efter att ha dragit föremålet i 
en cirkel runt barnet om natten för att skydda det. 108 I gravsammanhangen tros de ha ämnats 
för samma beskydd vid återfödelsen som vid födseln. 

Nedan presenteras bilder på tre apotropaic wands för som valts ut p.g.a. sitt fina skick där 
motivet är tydligt, vilket bidrar till en så detaljrik analys som möjligt. Motiven på de valda 
föremålen skiljer sig från varandra med syfte att visa exempel på vad för motiv apotropaic 

                                                
101 Allen 2005, 28. 
102 Vink 2016, 260. 
103 Petrie 1914, 14. 
104 Vink 2016, 266. 
105 Hayes 1960, 248-49. 
106 Forshaw 2014, 34. 
107 Pinch 1994, 42. 
108 Allen 2005, 29; Forshaw 2014, 34; Graves-Brown 2010, 62–63; Hayes 1953, 249; Stuenkel 2008, 49. 

Tabell 3. Tabell över beskyddande amuletter och vilka kategorier de kan dela in i enligt Petrie. 

  



 14 

wands kan ha och hur de olika motiven symboliserar samma ändamål med syfte att beskydda. 
Samtliga finns på The Metropolitan Museum i New York, USA. 

 
 

 

 

Figur 5. a) Framsida av MMA 15.3.197 b) Baksida av MMA 15.3.197 

 
Accessionsnummer: MMA 15.3.197 
Datering: Mellersta Riket, Sena 12:e dynastin-tidiga 13:de dynastin. 
Fyndplats: Egypten, Lisht. 
Material: Elfenben från flodhäst. 
Storlek: Längd 26.7 × Bredd 4.5 × Höjd 9.4 × Tjocklek 0.6 cm. 
Inskription: Framsida: Protection by day; Protection by night.109 

Hieroglyfer: (s# hrw)      -     ( s# grH) 
 

Denna apotropaic wand har besmyckats med färre varelser men med intressanta detaljer (Fig. 
5a). Räknat från vänster syns ett rävhuvud, en orm med människo-huvud i en korg hållandes i 
en kniv, en flodhäst som slukar en människa och ett lejon som slukar en människa. Vidare står 
en fågel med människohuvud i en korg och en sittande figur med åsnehuvud.110 

Flodhästen och lejonet som slukar människor visar faran med dessa djur och vad de är 
kapabla till. Detta kan symbolisera människans fruktan för djuren samtidigt som deras position 
på rituella föremålet visar på en önskan om att deras egenskaper ska driva bort fiender och onda 
krafter. Djuren med människohuvuden i korgarna symboliserar möjligtvis ’the two ladies’111 – 

                                                
109 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544243 (åtkommen 2018-09-10) 
110 Vink 2016, 272.  
111 Wilkinson 2003, 226. 
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gudarna Wadjet och Nekhbet. Wadjet avbildas som en kobra och symboliserar nedre Egypten112 
medan Nekhbet avbildas som en gam och symboliserar övre Egypten.113 Båda gudinnorna 
avbildas sittandes i korgar114 vilket ökar sannolikheten att det är just de två som avbildats på 
föremålet. Utöver varelserna finns två inskriptioner som lyder ’protection by day’ och 
‘protection by night’.115 Det visar att föremålet ämnat beskydda både under dagen och natten. 
Möjligtvis tyder det också på att farorna inte bara existerar på natten utan de behöver drivas 
bort och skyddas mot även under dagen. Exemplaret har inga tydliga slitningar som indikerar 
tidigare användning. Baksidan av objektet (Fig. 5b) är dekorerad med ungefär liknande motiv, 
utan textinskriptioner. Från vänster syns ett kattdjur stå på sina bakben, samtidigt som den 
stryper en människa som sitter på knä med bakbundna händer. Följt av en orm samt en grip har 
sedan en varelse avbildats rakt framifrån med två ormar i händerna. Möjligtvis symboliserar 
det guden Bes eller en ’aha’ krigargud. Vidare syns en flodhäst, möjligtvis Tawaret eller Ipet, 
luta sig mot ett AnX -tecken (liv) följt av ett lejon ståendes på sina bakben, lutandes mot ett s#-
tecken (skydd). Följande varelse är svår att identifiera, men liknar kattdjuret i början på 
föremålet. Ovanför den syns en smal orm innan den sista varelsen avbildad, som är ett rävhuvud 
som matchar placering med samma motiv på framsidan.  

 
 

Figur 6. Framsida MMA 30.8.218. 

 
Accessionsnummer: MMA 30.8.218.116 
Datering: Mellersta Riket, dynasti 12-13. 
Fyndplats: Egypten, stad okänd. 
Material: Elfenben från flodhäst. 
Storlek: Längd 33.1 × Bredd 5.3 × Höjd 12.4 × Tjocklek 1 cm. 
Inskription: Framsida. Protection by day; Protection by night. 

Hieroglyfer:   (s# hrw)  -   (s# grH) 
 

Den andra apotropaic wand (Fig. 6) är besmyckad med avbildningar av (från vänster) ett 
panterhuvud, en skiva på människoben (liknar inni-tecknet, möjligtvis symboliserar den 
solskivan på ben), en Bes-figur, Tawaret som slukar en orm och håller i två knivar och ett lejon 
som också gör det. Vidare följer en gam som håller i en kniv sittandes i en korg, ett 

                                                
112 Wilkinson 2003, 226. 
113 Wilkinson 2003, 214. 
114 Wilkinson 2003, 214. 
115 Allen 2005, 29. 
116 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545740 (åtkommen 2018-09-10)  
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schakalhuvud på djurben också med kniv, en babian som stryper en orm och slutligen ett 
rävhuvud höjer sig som en relief från föremålet. Inskriptionerna lyder även dem ’protection by 
day’ och ‘protection by night’.117 Föremålet visar slitningar på den bredare änden. Baksidan av 
föremålet är odekorerat. 

 
 
 
 

 
 

 

Figur 7. Framsida MMA 08.200.19. 

Accessionsnummer: MMA 08.200.19 
Datering: Mellersta Riket, dynasti 12. 
Fyndplats: Egypten, Lisht. 
Material: Elfenben från flodhäst. 
Storlek: Längd 33.8 × Bredd 3.8 × Höjd 15.8 × Tjocklek 0.6 cm. 
Inskription: Baksida. ‘Recitation by the many protectors: We have come that we may extend 
our protection around the healthy child Minhotep, alive, sound, and healthy, born of the 
noblewoman Sitsobek, alive, sound, and healthy.’118 

 
Figur 8. Baksida MMA 08.200.19. 

                                                
117 Allen 2005, 29; Stuenkel 2008, 149. 
118 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544149 (åtkommen 2018-09-10) 
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På framsidan av denna apotropaic wand (Fig. 7) syns en grupp varelser sitta på led. Föremålet 
saknar fragment men det går att urskilja gamar, babianer, lejon och flodhästar. De två 
sistnämnda är avbildade ståendes på bakbenen och syns sluka ormar. De lutar sig på både s#-
tecken och på AnX-tecken. Tillsammans med de andra varelserna på föremålet syns de också 
hålla i knivar. Trots skicket går det ändå att se panterhuvudet som avslutar den högra spetsen. 
På den vänstra smalare spetsen syns slitningar som visar på användning innan den placerats i 
graven.119 På baksidan (Fig. 10) följer en text som lyder ‘Recitation by the many protectors: 
We have come that we may extend our protection around the healthy child Minhotep, alive, 
sound, and healthy, born of the noblewoman Sitsobek, alive, sound, and healthy’.120 
Inskriptionen visar att föremålet använts med syfte att skydda Sitsobeks son Minhotep. 
Utövarna av beskyddet bör rimligtvis vara varelserna avbildade på framsidan av föremålet, 
vilket förklaras av deras vapen. Med knivarna erbjuder de beskydd mot onda andar som hotar 
barnet.121  

3.3 Ormstavar 
De sammanlagda teorierna om bruk och ägare av en ormstav är att föremålet använts som ett 
rituellt föremål tillhörande en magiker eller helares utrustning.122 Quibells fynd av The 
magicians box i en grav under Ramesseum innehöll en ormstav utöver en mängd magiska 
föremål, däribland apotropaic wands, papyrus med magiska besvärjelser och liknande.123 
Användningsområdet för dessa ormstavar baseras också här på avbildningar som i Bebis grav 
och från kontextuellt sammanhang som i The magicians box och Ritner föreslår att dessa stavar 
använts för magiskt bruk och för att avfärda ormar.124 Belägg för att föremålet använts som just 
en stav grundar sig bl.a. i avbildningar där gudar och titulerade s.k. ’ahas’ (fighters/krigare) 
håller i eller slukar ormar, som symboliserar deras övertag och besegrande av ormar. 
Avbildningar av detta är ett vanligt förekommande motiv på Mellersta Rikets apotropaic wands. 
Det syns ofta som ett utmärkande attribut i händerna på avbildningar av guden Heka och Horus 
håller ofta i ormar på horuscippi.125 I The magicians box finns en statyett föreställande en kvinna 
med en lejonmask eller ett lejonhuvudsom håller i två ormar, 126  vilken troligen föreställer en 
kvinnlig aha eller guden Bes. Det finns så få som nio kända exemplar av ormstavar varav fyra 
är tillverkade i trä och resterande fem är gjorda i brons.127 Den äldsta staven i trä daterar till 
dynasti 12 (el-Bersheh)128 och den äldsta bronsstaven hittad är från dynasti 13.129  
  

                                                
119 Allen 2005, 29. 
120 Allen 2005, 29; https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544149 (åtkommen 2018-09-10). 
121 Allen 2005, 29. 
122 Ritner 2006, 205. 
123 Forshaw 2014, 32.  
124 Ritner 2006, 205. 
125 Exempelvis Metternich-stelan, se Allen 2005, 63. 
126 Forshaw 2014, 30. 
127 Ritner 2006, 212; 217. 
128 Hittas på Boston Museum accessionsnummer 21.11941, se Ritner 2006, 206. 
129 Hittas på Fitzwilliam Museum accessionsnummer E.63.1896, se Ritner 2006, 209. 
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4. Amman och beskydd 

Det finns två gravar som visar scener där ammor syns hålla i rituella föremålet apotropaic 
wands. En av dem daterar till Mellersta rikets 12:e dynasti och den andra från dynasti 18 under 
Nya Riket. De röda markeringarna i Fig. 9-12 har gjorts för denna studie. 

4.1 Djehuty-heteps grav i el-Bersheh 

 
Figur 9. Scen från Djehuty-heteps grav i el-Bersheh. 12:e dynastin. 

I el-Bersheh finns denna avbildning (Fig. 9) i en grav från Mellersta Rikets 12:e dynasti.130 Den 
tillhör ’Prince Djehuty-hetep, Governor of the Hare nome, and High Priest of Thoth at 
Hermopolis’131 och är en bild som porträtterar gravägarens återfödelse.132 På den vänstra halvan 
av den östra väggen i graven syns gravägaren Djehuty-hetep (A) tillsammans med en lång rad 
av kvinnor från hans familj, där Altenmüller specificerar dem som Djehuty-heteps fru (B) och 
döttrar (C).133 Vissa av kvinnorna riktar en lotusblomma mot näsan (D), vilket symboliserar 
akten av återuppståndelse för att sedan kunna återfödas.134 Till höger om familjemedlemmarna 
finns fyra tjänarinnor avbildade, 135 här utmärkt med en röd rektangel. Altenmüller föreslår att 
det möjligen är fem tjänarinnor men ger bara beskrivningar av fyra,136 vilket gör Stevenson 
Smiths påstående mer troligt och det antalet kommer att användas i studien. Två av 

                                                
130 Altenmüller 1987, 131–146; Newberry 1895, pl. 24; Porter och Moss IV 1934, 179–81; Stevenson Smith 
1951, 321–332. 
131 Stevenson Smith 1951, 321. 
132 Altenmüller 1987, 131. 
133 Altenmüller 1987, 136. 
134 Wreszinski 1927, 78–80. 
135 Stevenson Smith 1951, 324. 
136 Altenmüller 1987, 138. 
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tjänarinnorna (E respektive G) kan identifieras med titlarna barnskötare (#Tjt) respektive amma 
(mnAt).137 De andra kvinnorna kan inte definieras med titel, men syns hålla i vad verkar vara 
rituella föremål. En kvinna (F) håller i en bumerangformad stav som Altenmüller föreslår är en 
apotropaic wand och den långa staven i den fjärde kvinnans hand (H) föreslås vara en ormstav. 
Majoriteten av funna apotropaic wands kommer från just 12:e eller 13:e dynastin under 
Mellersta Riket. Den äldsta ormstaven som har hittats kommer just från el-Bersheh under den 
12:e dynastin. Dessa två aspekter skapar trovärdighet för Altenmüllers förslag. Vidare menar 
han att dessa kvinnor med deras yrkesroller och redskap indikerar på att scenen symboliserar 
återfödelse, då de närvarar vid barns födsel och uppväxt.138 Janssen och Janssen håller med 
Altenmüller och påstår vidare att en scen som denna bekräftar teorin om att en apotropaic wand 
används vid barnets födelse.139  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Närbild på tjänarinnorna i scenen från Djehuty-heteps grav. El-Bersheh. 12:e dynastin. 

4.2 Bebis grav i el-Kab 
I el-Kab finns en stengrav från Nya Rikets 18:e dynasti, tillhörande en man vid namn Bebi.140 
Där finns två liknande scener där Bebi har avbildats sittandes tillsammans med sin fru, omgivna 

                                                
137 Altenmüller 1987, 138. 
138 Altenmüller 1987, 136–38. 
139 Janssen & Janssen 1990, 10. 
140 Altenmüller 1987, 131–46; Porter & Moss V 1937, 184; Wreszinski 1927, 78–80; Tafel 36. 
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av sina två döttrar. Samtliga personer i scenerna identifieras med ett tillhörande register där 
deras namn och titel står. Namnen och titlar finns redovisade i Bilaga 1, Tabell 1-2. 

 
 

Figur 11. Scen från Bebis grav i el-Kab. 

Denna scen (Fig. 11) visar Bebi (A) avbildad tillsammans med sin familj, bestående av fru (B) 
och två döttrar och visar deras deltagande i en dödskult.141 Föräldrarna sitter ner på en bänk, 
den ena dottern (C) står framför Bebis fötter och hennes syster står i moderns knä (D). 
Familjemedlemmarna höjer lotusblommor mot näsan och luktar på dem. Precis som i scenen i 
Djehuty-heteps grav är detta en symbol för återfödelse.142 I scenen finns också fru Sobeks 
hårfrisörska Ankhes (E) som är den enda personen som ses interagera med någon av de andra i 
scenen, då hon flätar Sobeks hår. Under Ankhes står amman Aai (F), som enligt Wreszinski 
syns hålla i ett längre vågigt band och ett kortare böjt band.143 Föremålens utseenden stämmer 
överens med Altenmüllers teori som påpekar att föremålen är en apotropaic wand och en 
ormstav,144 något Forshaw också instämmer i,145 vilket ger mindre trovärdighet till Wreszinskis 
beskrivning. Under bänken paret sitter på finns ett skrin och handtaget till en spegel som sticker 
ut ur sitt fodral. Över det gifta paret syns deras namn.146  

Personen som avbildas störst i en scen är menad att ha störst fokus, därför avbildas en make 
större än sin fru, oavsett hur deras fysiska kroppstyper egentligen var.147 Döttrarna är avbildade 
i en mycket mindre skala än föräldrarna, Neferet Webenes (D) en aning större än Hekres (C), 
som är ungefär lika lång som far Bebis smalben. Hårfrisörskan Ankhes (E) är avbildad i en 
större skala än döttrarna och amman. Amma Aai (F) är avbildad ungefär lika stor som Neferet 
Webenes och därmed större än Hekres. Storlekskillnaderna mellan dessa personer kan 

                                                
141 Altenmüller 1987, 131. 
142 Altenmüller 1987, 131. 
143 Wreszinski 1927, 78. 
144 Altenmüller 1987, 132. 
145 Forshaw 2014, 36. 
146 Wreszinski 1927, 79. 
147 Budin 2011, 37. 
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representera en åldersskillnad mellan systrarna (Neferet Webenes som är större på avbildningen 
blir alltså storasyster till Hekres) och en högre rang/status för hårfrisörskan Ankhes som 
avbildats större än amman Aai.  

 
Figur 12. Scen från Bebis grav i el-Kab. 

 
Den andra scenen i Bebis grav är väldigt lik den ovanstående, men skiljer sig på några detaljer. 
Här syns Sobek (B) omfamna sin man (A), och under bänken de sitter på syns en babian öppna 
locket till ett kärl och en spegel utan sitt fodral (Fig. 15). Utöver de fyra familjemedlemmarna 
som också finns avbildade i Fig. 14 syns nu fem kvinnor med apotropaic wands och ormstavar 
i händerna, samt en knäböjande tjänare. Wreszinski beskriver personen bakom Sobek (G) som 
en tjänarinna med ett långt band och att tjänaren Intef (H) knäböjer bakom henne med en korg 
mat i händerna. Vidare menar Wreszinski att han avbildats i den hukande positionen och i den 
storleken p.g.a. platsbrist på väggen.148 De andra personerna utöver familjemedlemmar i denna 
bild tituleras som ammor och barnskötare (mnAt och Xnmt.t) och det kan därför upplevas udda 
att en tjänarinna inte skulle namnges, men att den knäböjande tjänaren Intef skulle göra det. På 
bilden nära tjänaren och den icke namngivna kvinnan går det att urskilja hieroglyfer som 
möjligtvis skulle kunna utläsas som nfr.t, där den feminina ändelsen på nfr inte stämmer 
överens med den manliga tjänaren. Därför är det är mer troligt att det namnregistret tillhör den 
enligt Wreszinski namn- och titellösa tjänarinnan, och att hon är en amma eller barnskötare 
baserat på att föremålen hon håller i händerna är desamma som de andra ammorna i bild. Då 
början på hennes namn är skadat kan här inte hennes titel identifieras. Utöver henne finns det 
totalt tre kvinnor (E, F och J) med titeln mnA.t och en kvinna (I) med titeln hnmt.t avbildade i 
denna scen. Tre av dem håller i både en ormstav och en apotropaic wand, två håller endast i 
apotropaic wands i vänster hand. De som har en ormstav i andra handen har den lågt sänkt 
längs kroppen. Jämför man med Fig. 14 håller amman Aai (som inte finns med i Fig. 15) 
stavarna tvärtom, hon har den långa ormstaven ståendes från marken och stödjer sin upphöjda 
hand på den, och en apotropaic wand avslappnat längs kroppen.  

                                                
148 Wreszinski 1927, 79. 

[Figur] 



 22 

Enligt Altenmüller utför ammorna en magisk handling med föremålen i samband med 
återfödelsen av familjen. Det är föremål som tillhör moderns magiska utrustning och används 
av ammor när de representerar moderns plats och anser därför att det är naturligt att de 
personerna (i detta fall ammorna) som direkt eller indirekt är involverade i barnets uppväxt 
använder dem, speciellt när barnet befinner sig eller hotas av fara.149  

4.3 Besvärjelser 
Rituella besvärjelser och beskyddande formler har hittats nedskrivna i många exemplar. I the 
magicians box från graven under Ramesseum finns två texter som talar om beskydd riktade mot 
mammor och barn.150 Texter från Papyrus Berlin 3207 har sammanställts av Erman som döpt 
samlingen till ’Zaubersprüche für Mutter und Kind’ (Magiska besvärjelser för mor och barn).151 
Samtliga texter i samlingen riktar sig till personerna nämnda i titeln och består bland andra av 
texter om beskydd, medicinska recept och andra besvärjelser. Nedan presenteras en text ur 
samlingen, Papyrus Berlin 3207: P, som är en besvärjelse för beskydd av ett barn och nämner 
en amma. 

 
Papyrus Berlin 3207: P  
 

Spell for a knot		
for a child, a fledgling: 	
Are you hot in the nest?	
Are you burning in the bush?	
Your mother is not with you?	
There is no sister there <to> fan (you)? 	
There is no nurse there to offer protection? 	
Let there be brought to me a pellet of gold,	
40 beads of cornelian, and a seal-stone,	
(with) a crocodile and hand (on it),	
to fell, to drive off this Demon of Desire, to warm the limbs, 
to fell these male and female enemies from the West.	
You shall break out! This is a protection.  	

One shall say this spell over the pellet of gold, the 40 beads of cornelian and the seal-stone, 
(with) the crocodile and hand.	To be strung on a strip of fine linen; made into an amulet; 
placed on the neck of the child. Good.152	

 
Besvärjelsen kommer från Nya Riket och har som syfte att driva bort onda krafter och demoner 
som utsätter ett barn för fara.153 Besvärjelsen kommer med instruktioner som hänvisar utövaren 
till att läsa besvärjelsen över föremål som tillsammans ska göras till en amulett och avslutas 
med en rad som förklarar effektiviteten av denna besvärjelse. Yamazaki skriver att varken 
rubriken eller innehållet i texten föreslår vilken typ av sjukdom den ska bota, utan bara talar om 
tillverkningen av en amulett.154 Baserat på raderna ’Are you hot in the nest?	Are you burning 

                                                
149 Altenmüller 1987, 136. 
150 Forshaw 2014, 124. 
151 Se Erman 1901. 
152 Översättning i Parkinson 1991, 120–130.  
153 Erman 1901, 38–20; Parkinson 1997, 120–121; Strouhal, Vachala & Vyamazalová 2014, 201; Yamazaki 
2003, 40-41; Taf. 12. 
154 Yamazaki 2003, 41. 
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in the bush?’ föreslår Parkison att barnet lider av feber och att tillverkningen av amuletten 
kommer driva bort de onda krafterna som orsakat den. Förslaget verkar troligt och både 
Strouhal, Vachala och Vymazalová och Ermans teori föreslår samma sak. Erman liknar också 
det sjuka barnet till Horus.155  

I Parkinsons översättning ovan ska ett sigill med motivet av en krokodil och en hand vara 
en del av amuletten. Yamazaki menar dock att det nödvändigtvis inte behöver vara just ett sigill 
med en hand och en krokodil på, utan också kan vara enskilda figuriner av ett sigill, en hand 
och en krokodil. Detta styrker han genom att säga att grammatiken skulle varit annorlunda om 
det gällde ett sigill med det motivet.156 Däremot finns det sigill med både en krokodil och en 
hand ingraverade157 så det är inte omöjligt att Parkinsons översättning stämmer. Enligt 
besvärjelsen används denna för att tillsammans med pärlorna träs på ett snöre av linne och 
hängas runt barnets hals, som ett halsband, vilket var ett vanligt sätt att bära amuletter på. 

Meningarna i slutet av versen ’This is a protection’ och det avslutande ’Good.’ föreslår 
Yamazaki är anteckningar från skrivaren och därför inte borde läsas ut. Han lägger också vikt 
i det symmetriska upplägget i besvärjelsen. Den börjar med 5 frågor, följt av att 5 föremål ska 
föras till den som läser besvärjelsen, så att han kan producera något som ska utföra 5 handlingar 
som driver bort de onda krafterna.158  

Versraden ‘There is no nurse to offer you protection?’ ger utrymme för att tolka meningen 
att en av ammans uppgifter är att beskydda barnet. Även om utövandet av ritualen inte direkt 
involverar en amma (mn’t),	nämns hon i besvärjelsen. Hon är den tredje personen som nämns i 
besvärjelsen efter mamman och systern. Möjligtvis kan detta vara en rangordning på vilka 
personer i ett barns närhet som bör se till ett barn vid eventuell sjukdom. Besvärjelsen nämner 
ingen bror eller pappa, vilket kan tyda på att amman har en mer framstående betydelse i barnets 
uppväxt än vissa familjemedlemmar. Varken Parkinson, Erman, Strouhal, Vachala och 
Vymazalová eller Yamazaki ger förslag på vad beskyddet amman ska utföra här innebär.   

                                                
155 Erman, 1901, 38–40. 
156 Yamazaki 2003, 41. 
157 Sourdive 1984, 464-67. 
158 Yamazaki 2003, 40–41. 
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Vilket beskydd utförde amman? 
Av bildmaterialet tidigare presenterat i studien finns det en intressant diskussion om ammors 
roll inom beskydd av barn att göra. Scenerna i Bebis grav och de i Djehuty-heteps har liknande 
motiv med ammor som håller i apotropaic wands, trots att gravarna är från olika tidsperioder 
och områden. Djehuty-heteps grav finns i Deir el-Bersheh och är från den 12:e dynastin av 
Mellersta riket,159 medan Bebis grav hittas i el-Kab och daterar till den 18:e dynastin av Nya 
Riket.160 Trots de olika tidsperioderna och platserna är det ammor som syns hålla i apotropaic 
wands.  

Ammans närvaro i avbildningarna i de diskuterade scenerna ger belägg för att amman har 
en viktig roll runt ett barns födelse och uppväxt. Det baseras på att de tre scenerna symboliserar 
återfödelse, som i sin tur symboliserar ett barns födelse.161 I Djehuty-heteps grav (Fig. 9) syns 
en grupp på fyra tjänarinnor avbildade i mindre skala än gravägarens familjemedlemmar men 
större än de andra tjänstefolken i närliggande register. Endast två av tjänarinnornas titlar 
barnskötare respektive amma (Fig.10 E respektive G), men det är egentligen de andra två 
tjänarinnorna som är av huvudsakligt intresse för studien. Både Stevenson Smith och 
Altenmüller föreslår att de två tjänarinnorna håller i en apotropaic wand respektive en ormstav, 
men p.g.a. skador går det tyvärr inte att fastställa vilka titlar de två kvinnorna hade. 

 I Bebis grav i el-Kab avbildas amman i likadana kläder och ungefär i samma skala som 
familjemedlemmarna och kan identifieras med både titel och namn. Även hårfrisörskan i Fig. 
11 har avbildats på samma sätt, men den hukande tjänaren i Fig. 12 har enligt studiens analys 
varken titel eller namn. Om en jämförelse ska göras mellan avbildningen av amman och den 
hukande tjänaren så är den sistnämnde avbildad inte bara hukad utan också i en mycket mindre 
skala än amman bredvid. Wreszinski menar dock att han avbildats i den hukande positionen 
och i den storleken p.g.a. platsbrist på väggen.162 Det är en rimlig teori om varför han avbildats 
så liten och sittandes på huk. Det kan också vara möjligt att det beror på att visa rangordning 
av de anställda i hushållet. Hårfrisörskan visas större än ammorna på Fig. 11, och på Fig. 12 är 
ammorna avbildade ståendes och större än den hukande tjänaren. I analysen föreslogs det att 
den ena systern avbildats större p.g.a. högre ålder och därmed automatiskt innehar högre status. 
Det är därför rimligt att samma bildspråk kan överföras till de övriga i bilden, vilket sätter 
amman i högre status än tjänaren, men lägre än hårfrisörskan. 

Trots att amman avbildas ofta under Nya Riket i gravsammanhang är de enda kända 
scenerna där ammor håller i rituella föremål de två presenterade ovan (Fig. 9-12). Apotropaic 
wands är vanligast förekommande under Mellersta Riket,163 vilket gör det intressant att se 
föremålet på en avbildning från den 18: dynastin. Baserat på att apotropaic wands inte förekom 
under Nya Riket är en möjlig slutsats att det är det bildliga arvet av föremålet som överlevt och 
att det fungerar som en symbol som stärker budskapet bakom en scen präglad av återfödelse. 

                                                
159 Stevenson Smith 1951, 321. 
160 Wreszinski 1927, 78–80. 
161 Altenmüller 1987, 132. 
162 Wreszinski 1927, 79. 
163 Allen 2005, 28. 
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Vidare går det att ifrågasätta om en avbildning från Nya Riket kan ge belägg för användning 
av ett föremål från Mellersta Riket. Scenen i Bebi är mer välbehållen än den i Djehuty-heteps 
grav men det går ändå att urskilja att föremålet bärs på samma sätt där.  

Utifrån undersökningen gjord för scenerna i Bebis grav, där de avbildade tjänarinnorna kan 
identifieras med varsin titel går det att dra paralleller med scenen i Djehuty-heteps grav. Det 
den har gemensamt med scenen i Bebis grav är att tjänarinnorna avbildas mindre än gravägarens 
familj men större än övrigt tjänstefolk, de har liknande kläder som de kvinnliga 
familjemedlemmarna och de håller i samma rituella föremål. I Bebis grav ser vi också att det är 
både ammor och andra anställda att sköta om barnen (barnskötare) som tar del i 
återfödelsescenen, vilket också syns i Djehutyheteps grav. Därför är det troligt att de 
tjänarinnorna vars titlar inte överlevt också är ammor och barnskötare. 

De aspekterna som är gemensamt i de båda gravarna scener ger också belägg för hur 
betydelsefull amman är i beskyddet av ett barn. Det är tydligt att hon är närvarande vid barns 
födslar då hon representeras i återfödelsescener, med rituella föremål som ämnar skydda barn. 
Det visar också att det behövs beskydd vid dessa händelser. 

 
Den allmänna uppfattningen om apotropaic wands är att de används av en mamma eller 
magiker för att beskydda ett barn mot faror och sjukdomar.164 Även mamman kan vara målet 
för beskyddet baserat på inskriptioner som talar om detta.165 Mammor har kopplats som ägare 
av dessa föremål vid tillfällen där inskriptioner på vissa apotropaic wands visar namn och 
titel166 och magiker har kopplats till föremålet baserat på fyndet av The magicians box från 
Ramesseum.167 

 Forshaw refererar till scenen i Bebis grav som en av källorna bakom vem som utför 
beskyddet.168 Problemet med Forshaws slutsats är att det varken är mammor eller magiker som 
avbildats med föremålet i Bebis grav, vilket fastställs med titeln för amma och barnskötare som 
tillhör de avbildade kvinnorna. Avbildningarna ger därför belägg för att amman borde använt 
apotropaic wands. Altenmüller menar att ammorna utför en magisk handling i samband med 
familjens återfödelse och att ammorna använder föremålen när de tar en plats som ersätter 
barnets mor.169 Det gör amman när hon tar över uppgiften att amma barnet från mamman och 
detta ger trovärdighet till Altenmüllers teori om att amman använder apotropaic wands. 
Föremålen liknar till formen även månamuletten – en amulett som symboliserar fertilitet och 
bärs av kvinnor i hopp om hjälp att producera mjölk. Amuletten syns på medicinska flaskor i 
form av kvinnor, där Janssen och Janssen har föreslagit att det är ammor som framställts. Då 
det inte finns inskriptioner eller liknande som visar på att det är just en amma som framställts 
går deras slutsats inte att stärka, däremot är det möjligt att formen på en apotropaic wand också 
symboliserar en halvmåne vilket passar in i sammanhanget. 

Amuletten var ett annat föremål som användes för beskydd. Då gudarna Bes och Tawaret 
var starkt kopplade till barn och mödrar är det troligt att ett barn kunde bära amuletter av 
gudarna.170 Även Horus öga är en möjlig amulett för ett barn baserat på symbolens kraft att 
driva bort ovälkomna andar.171 I besvärjelsen Papyrus Berlin 3207: P drivs onda krafter och 
fiender bort under tillverkningen av en amulett. Amuletten bildar ett halsband av 40 pärlor och 
ett sigill med en krokodil och en hand. Motivet på sigillet kan enligt Petries fem kategorier 
klassas som Similars, funktionen av handen, och Powers, då krokodilens egenskaper att vara 

                                                
164 Forshaw 2014, 34. 
165 Pinch 1994, 42. 
166 Pinch 1994, 42. 
167 Forshaw 2014, 124. 
168 Forshaw 2014, 36. 
169 Altenmüller 1987, 136. 
170 Andrews 1994, 36; Wilkinson 2003, 102. 
171 Andrews 1994, 43. 
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överlägsen sina fiender hoppades hjälpa barnet driva bort de som orsakar febern. I besvärjelsen 
nämns frånvaron av en mor och en syster följt av raden ’Is there no nurse to offer you 
protection?’ där nurse har översatts från det egyptiska ordet för amma, mnA.t. Raden ger starka 
belägg för att amman bör skydda barnet hon tar hand om och att frånvaron av mamman, systern 
och amman resulterat i att de onda andarna nått barnet. Förslag på vad amman ska ge barnet för 
beskydd ges inte av forskare som behandlat texten innan. En sammanvägning av diskussionen 
om de två avbildningarna behandlade ovan och beläggen som tyder på att amman bör utöva 
beskydd för ett barn är det möjligt att hon använt en apotropaic wand för att skydda barnet. 
Detta stärks av att syftet med det rituella föremålet är att driva bort onda andar och fiender, 
vilket är det som behövs för att både förhindra sjukdom och för att hela barnet från feber. 
Papyrus Berlin 3207: P tillhör en samling besvärjelser riktade mot mammor och barn, vilken 
Gardiner föreslår används av den med titeln ’magician of the nursery’. Då inga andra kända 
exempel finns där titeln förekommer är det svårt att teoretisera om vem som skulle kunna bära 
titeln i fråga. Ritners hypotes om att det möjligtvis är ammor som bär titeln saknar tydliga 
belägg och gör det svårt att dra en slutsats om det skulle vara en amma eller ej. 

5.2 Ammans status 
Förekomsten av ammor har tagit sig ner genom sociala klasser under en lång tidsperiod. I 
kungliga gravar under Gamla Riket ser vi kungarna bli ammade av gudinnor, motivet the Divine 
Wet Nurse, för att ta del av deras gudomlighet.172 I Nya Riket är motivet the Royal Wet Nurse 
populärt och visar kvinnor från eliten avbildade tillsammans med kungabarnen de ammar. Detta 
tar sedan vid för resten av eliten där det blir vanligt att imitera den kungliga manéren och till 
sina egna barn anlita ammor, i ett åtagande som visar på hög ekonomi och att modern har ett 
val att lämna barnet till en amma för att kunna ta del i andra aktiviteter. Från den senare delen 
av Nya Riket, som också kallas ramessidska eran, finns det bevis på att anlitandet av ammor 
nått arbetarbyn i Deir el-Medina.173 

Två bevis som talar för att amman erhöll en hög social status är först och främst avsnittet 
från Turin Strike Papyrus som talar om att en amma betalats mer i lön än en läkare.174 Arvodet 
ska dock betalas ut successivt under hela arbetsperioden och skapar därför en fråga om det 
faktiskt är mer betalt än läkarens. Oavsett är betalningen hög och pekar mot att det är dyrt att 
anlita en amma. Sammanvägt med att ammor trots sin höga lön anställdes indikerar att hon 
erbjuder en eftertraktad och uppskattad tjänst. Det andra beviset är i gravsammanhangen hon 
syns avbildad. Kronologiskt sett syns hon i konungars gravar som the Divine Wet Nurse under 
Gamla Riket och gudinnorna kan också synas amma kungarna i form av träd och djur och delar 
på så sätt med sig av sin gudomlighet till kungen. I Nya Riket är hon en mänsklig kvinna som 
ses ta hand om kungen som barn eller de kungliga barnen som the Royal Wet Nurse. Avsändaren 
är inte kungen själv som i avbildningarna från Gamla Riket, utan det är de manliga släktingarna 
till kvinnan i fråga som vill visa upp sitt släktband med en kunglig amma. Detta styrker teorin 
om att en anställning hos en bra familj kunde generera en högre yrkesposition för ammans make 
eller son. Marshall påpekar att anlitandet av en amma medför självklara ändringar i en familjs 
dynamik, framförallt mellan mamman och barnet.175. Därför kunde statussymbolen att ha 
möjlighet till att anlita en amma också potentiellt indikera att föräldrarna hade råd med ett 
personligt beskydd.  

                                                
172 Budin 2011, 44. 
173 Janssen & Janssen 1990, 17; Toivari-Viitala 2001, 187. 
174 Janssen & Janssen 1990, 18. 
175 Toivari-Viitala 2001, 186–87. 
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5.3 Slutsats 
I avbildningar från Djehuty-heteps och Bebis gravar visas familjerna delta i scener som 
symboliserar återfödelse. Här finns också amman avbildad och hennes deltagande i dessa scener 
talar om vikten av hennes närvaro vid födelsen av ett barn, då det symboliseras av återfödelsen 
framställd i bilden. I scenerna studerade i denna studie syns amman avbildad med det rituella 
föremålet apotropaic wands, vars syfte är att beskydda barn och mammor. Föremålets syfte har 
baserats på motiv, inskriptioner, förekomst i gravar och kontexten (återfödelse) avbildningar 
förekommer i. Möjligheten att kunna anställa en amma tyder på ekonomisk välfärd och hög 
social status, något som också bidrar till att ammans yrkesroll värderades högt och var 
efterfrågad. Män som var besläktade med kungliga ammor avbildade gärna dem i sina gravar, 
för att visa att han haft en koppling till kungen. Att ha avbildat amman i sin grav tillsammans 
med sin familj symboliserar därför att gravägaren haft mycket tillgångar och inte behövt arbeta 
och ta hand om sitt barn samtidigt, utan kunde med hjälp av amman delta i sociala aktiviteter 
utan att behöva oroa sig för sitt barn. 

I en besvärjelse nämns en amma som inte erbjudit barnet beskydd vilket har resulterat i att 
barnet blivit sjukt i troligtvis feber. Det ger belägg för att beskydd bör vara något en amma ska 
utföra i omsorgen av barnet. Besvärjelsen fungerar som beskydd genom tillverkning av en 
amulett, där besvärjelsen läses högt under amulettproduktionen och talar om att driva bort och 
avfärda fiender och de onda krafterna som orsakat barnet olyckan. Tidigare forskning talar inte 
om vilken typ av beskydd eller hur en amma ska beskydda barnet. Däremot visar avbildningarna 
där ammor håller i apotropaic wands på att det var ett föremål som användes av henne, och i 
samband med att scenen representerar återfödelse, betyder det att amman troligen använde det 
rituella föremålet för att erbjuda beskydd vid födelsen av ett barn. 

  
Tidigare forskning har endast kunnat placera amning och barnomsorg som arbetsuppgifter för 
en amma under antika Egypten. Den har också endast räknat mammor, präster och magiker som 
användare av apotropaic wands. Resultatet av den utförda studien utökar ammans 
arbetsuppgifter med utövande av beskydd för barnet hon när, med hjälp av de rituella föremålen 
apotropaic wand och ormstavar. 
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Bilaga 1 

 
Tabell 1. Titlar till scen 1 i Bebis grav Fig. 11 

 
 

Tabell 2. Titlar till scen 2 i Bebis grav Fig. 12  

  Translitterering Engelsk översättning 

A Gravägare Bebi  wArtw n hQ# wDHw bbi Administrator of the rulers 
offering table 

B Fru Sobeknakht  Hm.t=f mr.t=f xkr.t nsw sbk 
m#At hrw 

His beloved wife, the king’s 
ornament, Sobek, true of 
voice 

C Dotter Hekres  s#.t=f mrr.t=f xkrs  His beloved daughter, 
Hekres  

D Dotter Neferet Webenes  s#.t=f mr.t=f nfr.t wbns His beloved daughter, 
Neferet Webenes 

E Frisör Ankhes  nS.t AnH-s Hairdresser Ankhes 

F Barnskötare Aai  Xnmt.t nt sbk A#i Nurse of Sobek, Aai 

  Transliterering Engelsk översättning 

E Amma Nebemheb mnA.t nb-m-hb Wetnurse Nebemheb 

F Amma Sobek-nakht-
wedjat 

mnA.t sbk-nXt-wAD.t Nurse Sobek-nakht-wedjat 

G … nfr.t. Intef …. nfr.t int-f …. Neferet Intef 

I Barnskötare Baket Xnmt.t=f b#k.t His nurse, Baket 

J Amma Nebetitef mnA.t.=f nbt-it-f His wetnurse Nebetitef 
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