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Abstract 
 
Wahlberg, Eva-Lena 2008. Vinkärlsetiketterna berättar. En textstudie. E-uppsats i 
Egyptologi, Uppsala Universitet. The Wine-jar labels tell a story. A study of the texts.  
E-essey in Egyptology, Uppsala University. 
 
This paper examines the texts written on shards from wine-jars found at El-Amarna, Tutankhamuns 
tomb (KV 62) and Deir el-Medina. Information concerning the administration of wine and its 
production, found in these texts, is examined. Wine was an important element in Egyptian society 
and a common iconographic motif in tombs at Thebes during New Kingdom.  

A survey on previous research on the subject is presented. This is followed by analysis of 
the different reoccurring elements found in the texts. A definition of the standard formulation of the 
wine jar label texts is given and the minimal level of information needed for the administration of 
wine production and distribution is identified.   

The chapter of the analysis deals with the various types of information given in the label 
texts, such as date, wine classification, and function. The next chapter presents the words associated 
with the vineyard, the names of the institutions involved in the production and use of wine, and the 
place names that identify where wine production took place. The following chapter deals with the 
titles and personal names of the officials involved in wine production. 

This study shows that these small texts contribute to an understanding of wine production. 
They also display continuity in form that bridges the turbulence of the Amarna Period. The earlier 
examples of these texts do not have an ideological component. It is first with the Ramessid Period, 
and the more intrusive inclusion of the name of the King, that some ideological intent can be 
identified.  
 
Eva-Lena Wahlberg, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, 
Box 626, SE-751 26 Uppsala. 
 
Keywords: wine, wine-jar, shard, Ancient Egypt, Amarna, Tutankhamuns tomb, Deir el-
Medina, New Kingdom. 
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Förord 
 
Flera medarbetare har på olika sätt bidragit till detta arbetes utgång genom att de hjälpt mig till 
bättre insikt och en djupare förståelse för materialen från Amarna, Tutankhamuns grav och Malkata. 

Jag vill tacka Gernandts stiftelse för tilldelat stipendium 2002. Jag vill också tacka 
Wångstedts stiftelse för tilldelade resestipendium 2003 och 2006. 

Den första resan 2003 gjorde jag till Griffith Institute, Ashmolean Museum i Oxford för att 
i deras arkiv studera Jaroslav Černýs notböcker I dessa notböcker finns hans transkriberingar av 
vinkärlsetiketter från både Amarna och Tutankhamuns grav. Dessutom fick jag tillgång till att 
studera Henry Burtons fotografier på vinkärlen från Tutankhamuns grav. Jag gjorde även ett besök 
vid Petrie Museum i London för att studera de krukskärvor som Petrie publicerade i Tell el-Amarna 
(1894). 

Resan 2006 gjorde jag till Metropolitan Museum of Art i New York där material och 
krukskärvorna från utgrävningarna vid Malkata finns. Dessutom besökte jag Boston Museum of 
Fine Arts för att undersöka om det funnits text på vinkärl redan under Gamla riket. Slutligen fick 
jag också tillfälle att besöka en utställning där föremål från Tutankhamuns grav visades och denna 
fanns tillfälligt vid Franklin Institute i Philadelphia. 

Jag börjar med att tacka Jaromir Malek som lät mig komma till Griffith Institute och hjälpte 
mig så att jag fick tillgång både till deras arkiv och till Bodleian Library. Varmt tack till Elizabeth 
Fleming och Alison Hobby, som också arbetade där, för att jag genom deras hjälpsamhet och 
ledning fann mer material än jag varit medveten om fanns i arkivet. Jag vill också tacka Stephen 
Quirke vid Petrie Museum för att han lät mig studera krukskärvorna från Petries utgrävningar vid 
Amarna. Texterna på dessa skärvor uppvisade vissa variationer från det som hade publicerats av 
Petrie. 

Kunskapen om krukskärvornas tillstånd vid Petrie Museum tillsammans med upptäckten, 
att Černý även bearbetat dessa, har lett till att jag i denna uppsats kunnat sammanställa 
informationen samt publicera Černýs tidigare okända transkribering av dem.  

Jag vill tacka Catherine Roehrig vid Metropolitan Museum of Art för att hon lät mig 
komma dit och studera de krukskärvor museet har från utgrävningarna vid Malkata. Dessutom 
tackar jag Diana Patch och Susan Allen för all hjälp de bistod mig med under mitt besök där. 

I hjärtat riktar jag ett varmt tack till Cathleen Keller som sorligt nog gick bort i början av 
detta år. Hon gav mig tillstånd att ta del av hennes anteckningar som hon sammanställt när hon 
studerat Malkatas krukskärvor. Dessa anteckningar har gett mig ovärderlig information om 
materialet och jag kommer alltid att vara tacksam över hennes generositet. 

Jag tackar också Lawrence Berman vid Boston Museum of Fine Arts för den information 
jag fick angående ett vinkärl från Giza som vid ett första påseende verkade ha text skriven på 
kärlets skuldra, men där det visade sig att det i stället var några inristade pottery marks. 

Jag vill också framför mitt djupaste tack till Professor Lana Troy som så generöst delat sig 
av sina erfarenheter och vars goda råd har hjälpt mig genom hela arbetets gång.  

Alla dessa personers hjälpsamhet har under arbetets gång varit ovärderlig för mig. 
 
 
 
       Uppsala 7/10 2008 
       Eva-Lena Wahlberg 
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1 Introduktion 

Vinet var ett viktigt inslag i det egyptiska samhället och vinproduktion var ett vanligt 

ikonografiskt motiv i gravar vid Thebe under Nya Riket, där vinframställningens olika 

steg avbildades (Lerstrup 1992:64-75; Poo 1995:7-9; Murray 2000:577-578). Vin fanns 

även uppräknade i offerlistor till tempel och har ingått i offerritualer (Poo 1995:27-30; 

Murray 2000:578). Vinet finns med i gravarnas festscener (Poo 1995:31) och vinkärl 

ingick som gravgåva till kungar och medlemmar av överklassen (Poo 1995:5-6). Vinet 

är även en ingrediens i läkemedel (Athenaeus I, 32c; Poo 1995:30-31; Murray 

2000:581). 

Vinframställning avbildas i privatgravar redan under Gamla riket (2686-2160  

f Kr1, Giza och Sakkara) och fortsatte avbildas i privatgravar under Mellersta riket 

(2055-1650 f Kr, Beni Hassan). Under 18:e dynastin (1550-1295 f Kr) blev 

vinframställning ett vanligt förekommande gravscensmotiv i de tebanska privatgravarna 

(fig 1). Mot slutet av 18:e dynastin och under Ramessidisk tid var detta tema mindre 

vanligt (Lerstrup 1992:61-65; Poo 1995:7-11; Murray 2000:578). 

Vinet förvarades i stora keramikkärl och i Egypten under Nya riket, 1550-1069  

f Kr, försågs vinkrukor med text som identifierade deras innehåll. Texterna skrevs med 

bläck direkt på kärlet innan de lämnade vingården för vidare transport till olika platser 

runt om i landet. Delvis standardiserat beskrev texten innehållet men kunde även 

förmedla mer detaljerad information relaterad till vinets kvalité, ursprung och 

tillverkningsdatum. Dessa småtexter kommer i denna uppsats att kallas för 

vinkärlsetiketter, en översättning av engelskans ”wine-jar labels” (Lesko 1978:11; Poo 

1995:28; Murray 2000:578-579). Dessa små texter har bevarats på otaliga 

vinkärlsskärvor. De är ett relativt vanligt förekommande fynd som på ett antal platser 

utgör en distinkt korpus, vilken kan användas för att göra en mer platsspecifik analys av 

vinproduktionens olika egenskaper.  

Denna uppsats behandlar tre grupper av vinkärlsetiketter som har välkända 

fyndorter. Två av dessa ligger nära varandra i tiden, palatsstaden El-Amarna i 

Mellanegypten (1352-1336 f Kr, 209 st, jfr 3.1) och Tutankhamuns grav (KV 62) i 

Konungarnas dal (1336-1327 f Kr, 26 st, jfr 3.2). Dessa två materialgrupper skiljer sig 

                                                 
1 Dateringarna i uppsatsen följer Shaw 2000:479-483, The Oxford History of Ancient Egypt. 
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genom att vinkärlsetiketterna från palatsstaden avspeglar vinets förekomst som vardags- 

och festdryck medan vinkärlsetiketterna från Tutankhamuns grav visar på urvalet vid en 

kunglig begravning. Den tredje och sista etikettgruppen kommer från arbetarbyn Deir 

el-Medina (209 st, jfr 3.3) och har en vidare och delvis senare datering till 1479-1136  

f Kr. Detta material belyser den särställning som vinet kan ha haft i en bymiljö, där det 

var ett ovanligare inslag, möjligtvis med en betoning på rollen som rituell offergåva och 

speciell festivaldryck. 

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Scen som visar vinproduktion från Intefs grav (No 155) i Thebe (T. Säve-Söderberg Private Tombs 

at Thebes. Four eighteenth Dynasty Tombs, Oxford, 1957, Pl XIV-XV). 
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1.1 Frågeställning 

Vinkärlsetiketterna är en viktig informationskälla för hur vinet hanterades 

administrativt. Texternas detaljer bidrar till kunskap om vinproduktionen. Flera frågor 

angående denna produktion kan bearbetas med hjälp av dessa småtexter. För att 

analysera texterna är det viktigt att fastställa mallen bakom texterna och därigenom 

identifiera de olika typer av information som ansågs av intresse för att administrera 

vinets produktion och distribution. Det kan besvara frågan om den lägsta 

informationsnivå som krävdes för administration av vinet. Vinets olika klassificeringar 

är av intresse och även fördelningen av dessa kategorier i förhållande till fyndplatserna. 

Information om samhällsstruktur kan utläsas, både i fråga om produktionens ägande och 

om den förvaltning som stödjer vinets tillgång och bruk. Dessutom ingår vinet i en mer 

allmän bild av det egyptiska samhällets ekonomiska och sociala organisation.  

En bild av när texten skrevs på krukan kan också skapas, om det var innan 

vidaretransport eller om det kan ha gjorts vid senare tillfälle. En annan aspekt som 

diskuterats är om Tutankhamuns gravgåvor var slumpvis ihopsamlade eller om det 

gjordes ett urval innan deponeringen i graven. 
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2 Forskningshistorik 

Vinkärlsetiketter identifierades som en enskild fyndkategori i samband med Petries 

publikation Tell el Amarna där resultaten från Amarnautgrävningar 1894 beskrivs. 

Petries beskrivningar saknar hänvisning till fyndomständigheterna så var i Amarna och i 

vilka arkeologiska sammanhang dessa skärvor hittades är okänt. Han samarbetade med 

F Ll Griffith som bearbetade och skrev ett kapitel (Petrie 1894:32-34) angående den 

information han kunde utläsa i texterna på de etiketter Petrie hade funnit vid 

utgrävningarna.  

Griffith diskuterar den textuella informationen som finns på samtliga redovisade 

etiketter. I diskussionen ingår vilken kung som regeringsåret eventuellt kunde syfta på 

och en kort diskussion därefter om vem som kan ha efterträtt Akhenaten vid hans död. 

Han redogör för årtalen i en tabell samt också för vilket innehåll som beskrivits i 

etiketternas text. Han diskuterar även andra namn och platser som han har utläst från 

etiketterna. 

Amarna undersöktes ytterligare under 20- och 30-talet av J D S Pendlebury som 

ledde Egypt Exploration Society´s expeditioner 1926-1927 och 1931-1936. Då hittades 

många etiketter och bland dem vinkärlsetiketter. Fyndomständigheterna som noterats i 

materialet var att vinkärlsetiketterna hade ett stort spridningsområde. I den centrala 

delen av Amarna återfanns 335 krukskärvor och 209 av dessa har bedömts komma från 

vinkärl. Grovt har 159 krukskärvor lokaliserats utifrån utgrävningsplaner och 

dokumentation (Pendlebury 1951:216-217, pl I, XVI, XIX, XVIII, XXI). Det framkom 

att 46 vinkärlsetiketter hittades vid militär- och poliskvarteren, 27 etiketter vid 

statsförvalningens byggnader, 24 etiketter vid tempelmagasinet som låg mellan stora 

templet och kungens hus, 14 vid palatsets centrala hall och åtta etiketter på båda sidor 

om bron över kungliga vägen. Resterande 40 vinkärlsetiketter återfanns spridda över 

hela området.  

Dessa etiketter bearbetades sedan av Fairman i samarbete med Černý och ingick 

sedemera som ett eget kapitel i Pendleburys publikation The City of Akhenaten Part III 

– The Central City and the Official Quarters (1951:151-180, pl LXXXIV-XCVIII). 

 Fairman redogör för den textuella information som återfunnits på etiketterna 

och publicerar etiketterna i en hieroglyfisk transkribering. Publiceringsformen avspeglar 

målsättningen att göra en ordentlig sammanställning av kärletiketterna, med en 
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diskussion av hieratiska skrivstilar från Amarna. Senare, på grund av 2:a världskrigets 

utbrott, blev arbetet avbrutet och de fick lov att revidera omfånget av arbetet. Fairmans 

arbete inkluderade en hel del efterforskning vad gäller platser, namn, innehåll med 

mera. 

Leahy (1985:65-109) har i Kemps publikation Amarna reports II bearbetat, 

transkriberat och översatt de vinkärlsetiketter som återfanns vid arbetarbyn i Armarna. 

Delar av materialet återfanns i byns skräphögar (Leahy 1985:65). De presenteras med 

både den hieratiska och transkriberade hieroglyfiska texten (Leahy 1985:76-109). 

Denna publikation diskuterar kärletiketternas textuella innehåll, utan att gå in på någon 

analys av texterna eller fyndomständigheterna. 

Černý (1965) har i Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tutcankhamūn gått 

igenom kärl från utgrävningen av Tutankhamuns grav (KV 62). Dessa kärl hittades 

främst i gravens Annexrum men tre av dem återfanns i gravkammaren och en 

krukskärva från ett vinkärl återfanns i korridoren strax intill den andra dörren in till grav 

samt ska ett vinkärl ha legat i trappen nedanför den första dörren in till graven. Han har 

transkriberat och delvis översatt de hieratiska kärlsetiketterna utan translitterering, 

sammanlagt bearbetade han 38 keramikkärl av vilka 26 klassades som vinkärl. Denna 

publikation är en presentation av vinkärlsetiketternas text och innehåller vissa 

diskussioner angående några vinkärlsetiketter. Dessutom kompletteras Černýs 

publikation av de fotografier som Burton tog av vinkärlen under Carters utgrävningar 

vid Konungarnas dal och som numera finns vid Griffith Institute, Ashmolean Museum, 

Oxford, vilka numera har lagt ut foton och fyndkort i en databas online via nätet.  

I artikeln ”Le shedeh: étude d’un procédé de vinification en Égypte ancienne” 

publicerad i BIFAO (1995) studerar Tallet drycken shedeh (SdH). Det material han 

bearbetat är de sigill och etiketter som hittats i Amarna och Tutankhamuns grav (KV 

62) men även i Saqqara och Medinet Habu. Författaren ifrågasätter den gängse 

uppfattningen om att shedeh skulle vara tillverkat av granatäpplen och menar att 

tolkningen bygger på en missuppfattning av tidigare forskare.  Tallet (1995:482-485, fig 

1 och 6) argumenterar för att shedeh troligen var ett preparerat vin, eventuellt genom 

kokning, och hänvisar till texter och ett par avbildningar från Beni Hassan. På båda 

bilderna syns hur en person rör i ett grytliknande kärl medan andra filtrerar vätska ned i 

ett annat kärl, vilket även stöds i en av texterna Tallet (1995:482) refererat till. 
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Koenig (1980) har i Catalogue des étiquettes de jarres hiératiques de Deir el-

Médineh II bearbetat och publicerat de vinkärlsetiketter som återfunnits i det som 

troligen var skräphögar i Deir el-Medina, arbetarbyn invid Konungarnas dal. Dessa har 

återgetts i hieroglyfisk form med delvis stöd av hieratiska texten. Tyvärr finns inte 

någon annan information angående kärletiketternas texter, utöver kermikens struktur, 

skärvans storlek och färg. Detta är en försvårande omständighet i tolkningen av 

materialet. 

Tallet (1993) går i artikeln ”Les circuits économiques selon les étiquettes de 

jarres de Deir e. Médineh” publicerad i Deir el-Médineh et la Vallée des Rois igenom 

materialet av kärletiketterna som Koenig (1980) publicerat. Författaren har studerat alla 

etiketterna som, förutom vin, nämner andra produkter, till exempel olika oljor och fågel. 

Tallet (1993:268) säger i artikeln att vin tilldelats byn Deir el-Medina men inte ingått 

som regelbunden provision utan getts vid speciella tillfällen, till exempel 

Opetfestivalen. 

Under 1951 publicerade Hayes en serie om fyra artiklar angående 

vinkärlsetiketter, övriga kärlsetiketter och sigill från palatsområdet Malkata, vilket 

ligger söder om dödstemplen vid Konungarnas dal. I den första artikeln sammansställer 

Hayes (1951:35-40, fig 1-16) sammanlagt 1400 kärletiketter genom att sortera dem i 

olika produktgrupper och därefter publicera 260 typexempel på texter. Han beskriver 

också att det även vid Malkata funnits en arbetarby. I den andra artikeln presenteras en 

ansats till en metod för bearbetning av kärletiketter, där materialet delats upp i 

huvudrubrikerna; a) datering, b) produktnamn c) kvalité/typ, d) mängd e) referens till 

speciellt tillfälle f) var produkten kommit från g) den som skänkt kärlet och h) den som 

varit ansvarig producent. Kärlens form redovisas, namnen på kungliga och/eller 

templens egendomar samt diskussion angående ägande, donation, vingårdsmästarens 

namn, där även asiatiska namn förekommer, och listor med titlar och namn på ansvariga 

producenter (Hayes 1951:82-104, fig 17-23). I den tredje artikeln behandlas och sorteras 

sigillen, vilka avser kärl, dokument och tegelstensstämplar (Hayes 1951:156-183, fig 

24-33). I den avslutande fjärde artikeln behandlas övriga föremål med text så som 

fingerringar i fajans, skarabéer, amuletter, fajansvaser, offerbord och andra småföremål, 

monumentala inskriptioner samt övriga blandade inskriptioner. I de tre första artiklarna 
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ingår vinetiketter i källmaterialet medan dessa inte alls behandlas i den fjärde artikeln 

(Hayes 1951:231-242, fig 34-39). 

Ett försök att skapa en modell för hanteringen av etikettmaterialet finns i 

artikeln ”Les ‘Étiquettes’ de Jarre à Vin du Nouvel Empire” publicerad i Orientalia 

Lovaniensia analecta (Tallet 1998a). Här försöker författaren upprätta en bra metod för 

att bearbeta alla egyptiska kärletiketter. Tallet (1998a:1127-1129) föreslår att 

informationen inordnas i olika kolumner i tabellform med rubriker som kärletikettens 

fyndort, datering, produkt, domän, produktionsplats, lokalisation och ansvarig chef. 

Denna sammanställning är för att underlätta jämförelser och för att söka etiketternas 

gemensamma nämnare, som till exempel person- och geografiska namn. 

Tolkningsproblem med metoden tas också upp av författaren, till exempel kan flera 

personer ha samma namn. Tallet menar ändå att det går att få ut mycket information ur 

dessa små textavsnitt (Tallet 1998a:1133). 

I Commodity Prices from the Ramessid Period (Janssen 1975) diskuteras 

vinkärlsetiketterna utifrån vilket värde vinet kunde ha. Författaren har utgått från olika 

texter. Papyrus Turin 1907/8, II, 4, nämner till exempel att ett mnt-kärl vin skulle kosta 

2 deben (Janssen 1966:83). Janssen (1975:351) tar upp som jämförelse en annan text, 

där vin skulle ha kostat 5 deben men detta har ansetts vara en osäker uppgift då texten är 

skadad. Denna publikation använder delvis de vinkärlsetiketter funna i dumphögar vid 

den södra delen av arbetarbyn Deir el-Medina (Janssen 1975:7). Teorin framförs att vin 

mestadels dracks av överklassen och att arbetarna i byn Deir el-Medina troligen inte 

eftertraktade vin, då vingårdarna låg i Deltat i norr och oaserna i väster och var för långt 

från byn (Janssen 1975:350-352). 

I artikeln ”Quelques aspects de l’Économie du vin en Égypte ancienne, au 

Nouvel Empire” publicerad i Le commerce en Égypte ancienne, IFAO (Tallet 1998b) 

beskrivs vinet ur ett ekonomiskt perspektiv. Kort beskrivs vinproduktionen, vingårdars 

geografi, administration och ämbetsmäns hierarki. Författaren nämner att vin ingick i ett 

kretslopp av produkter som skickades via Nilen från urspungsplatsen i Deltat i norr till 

södra Egypten där krukskärvorna sedan har hittats (Tallet 1998b:247-248). Han referar 

också till en bild med en båt som har lastats med vinkärl (Tallet 1998b:fig 4). Tallet 

(1998b:259) säger även i denna artikel att vin ingått som gåva vid särskilda tillfällen till 

arbetarbyn Deir el-Medina. 
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Flera forskare har hänvisat till vinkärlsetiketter som källmaterial i ett större 

sammanhang. I ”The making of wine in Egypt” publicerad i Göttinger miszellen 

studerar Lerstrup (1992) vinkärlsetiketterna ur ett produktionssammanhang. 

Papyrustexter, vinkärlsetiketter och gravscener används för att beskriva 

vinproduktionen i Egyptens forntid. 

I Divine Households, Administrative and Economic Aspects of the New Kingdom 

Royal Memorial Temples in Western Thebes diskuterar Haring (1997:346-362) 

kärletiketternas och sigillens textuella information. I denna publikation grupperas de 

vanligast förekommande fraserna och de kungar som är representerade i materialet 

presenteras utförligt av författaren. Dessutom förs en kort diskussion angående templens 

roll i denna informationskedja. Författaren har använt flera opublicerade 

vinkärlsetiketter från Černýs notböcker i diskussionen. 

Andra författare har behandlat detta material från ett bredare perspektiv. I 

Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches har vinkärlsetiketter använts 

för att namnge specifika kungar (Helck 1961:band I, s 202-203). Det finns också 

bearbetning och sammanställningar gjorda av offerlistor från texter så som Urkunden 

IV:755, 3 och 1255, 16 och Papyrus Harris I 17a, 2-17a, 6 med flera (Helck 1963:band 

III, s 349-367). I dessa framgår att vin är en vanlig, kunglig offergåva till olika tempel 

runt om i Egypten, till exempel till Karnak och Abydos, medan det däremot bara finns 

få uppgifter om privatmän som donatorer av vin till tempel (Helck 1963:band III, s 460-

463).  

I serien Ægyptiaca Helvetica har en sammanställning i form av katalogblad 

gjorts av ämbetsmäns namn och titlar från Amarnaperioden (Hari 1976). Denna 

publikation har inkluderat primärkällorna Tell el Amarna (Petrie 1894) och The City of 

Akhenaten III (Pendlebury 1951) och därmed har vinetiketterna använts som 

dokumentation för individuella ämbetsmän som hade en koppling till Amarna. Dessa 

ämbetsmän torde dock ha befunnit sig på vingårdar i Deltat och inte i staden Amarna.  

I artikeln ”Egyptian Amphorea, of the New Kingdom and Ramesside Periods” 

publicerad i The Biblical Archaeologist (Wood 1987) diskuteras vinkärlens form och 

ursprung. Enligt Wood, hade kärlens form sitt ursprung i ett behov av hållbarhet. Ett 

flatbottnat kärl spricker lättare sönder än det spetsbottnade kärlet, där den senare tillåter 

en mer oförsiktig hantering vid transporter. Dessa kärls primära användningsområde var 
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inom sjöfartstransporter. Kärlens form används som underlag för en typologi. Kärlen 

anses ha tillverkats i Egypten men med syro-palestinsk påverkan från östra Deltat under 

perioden Mellersta Riket – Andra Intermediet (2055-1550 f Kr; Wood 1987:76-79). 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning huvudsakligen ägnat sig åt 

primärkällspublikationer, i nära samband med fyndorten och närliggande material. Det 

finns ett försök att systematisera etikettmaterialets bearbetning och den information som 

förekommer i etikettexterna. Dessa har sedan använts i forskningen om till exempel 

vinproduktion, vinets bruk som dryck och lokal ekonomi. 
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3 Presentation av källmaterialet 

Vinkärlsetiketter härrör från hela keramikkärl som en gång innehållit vin. Texten skrevs 

oftast vid skuldran, direkt på vinkärlets vägg. Dessa hela kärl har sedan slagits sönder 

och vid senare utgrävningsarbete har dessa krukskärvor samlat ihop. Därefter 

utsorterades de krukskärvor som innehöll text och på det sättet formades en konstlad 

fyndkategori bestående av krukskärvor med text, extraherad från sin ursprungliga 

fyndkontext som inkluderade de andra delarna av keramikkärlet. Krukskärvorna saknar 

idag oftast en fullgod proveniens, vilken skulle ha kunnat tillföra arkeologiska 

fyndomständigheter och beskrivning av kärlets form till analysen. 

I och med att många av de bevarade krukskärvorna oftast är fragment av 

vinkärlen leder det till att texterna på skärvorna blivit fragmentariska. De kan också vara 

skadade av till exempel svampangrepp eller blekning. Därmed blir de hela keramik- och 

vinkärlen med bevarade texter, som till exempel de som hittades i Tutankhamuns grav 

(KV 62), viktiga för vår förståelse av texternas ursprungliga skick.  

Det analyserade materialet i denna uppsats innehåller 209 vinkärlsetiketter från 

Amarna (Petrie 1894; Pendlebury 1951), 26 vinkärlsetiketter kommer från 

Tutankhamuns grav (KV 62) (Černý 1965) och 209 vinkärlsetiketter har dokumenterats 

från skräphögar vid arbetarbyn Deir el-Medina (Koenig 1980). Sammanlagt har 444 

vinkärlsetiketter översatts och analyserats i detta arbete. 

Vinkärlsetiketterna från Malkata och Ramesseum har vuxit i betydelse under 

forskningens gång. Flera jämförelser görs i uppsatsen med dessa material men analysen 

av dem har inte skett med samma djup som för de tre primärkällorna. Till exempel 

iakttog jag vid besök på Metropolitan Museum of Art, New York i februari 2007 att i 

materialet från Malkata fanns texten på några vinkärl skriven strax under ett av 

handtagen. Materialet från Ramesseum används för jämförande studium av till exempel 

förekomsten av klassificerade viner med mera. 

Varorna var noggrant uppmärkta och dessa etiketter utgör idag en rik källa till 

information. Etiketterna kunde innehålla information om datum, innehåll, ibland kvalité, 

om det var tänkt att användas vid en speciell händelse, varifrån det kom och namn och 

titel på den som varit ansvarig för framställningen av varan. När det gällde färskvaror 

kunde de även dateras med månad och dag då varan förpackats samt om det gällde 

vätska kunde ibland också mängden skrivas ut (Hayes 1951:82-83). 
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3.1 Amarna 

Vinkärlsetiketterna från Amarna har grävts fram i eller kring palats- och tempelområden 

i staden. (Petrie 1894; Pendlebury 1951). Det som grävdes fram i samband med de 

senare expeditionerna har bearbeta ts och transkriberats gemensamt av Fairman och 

Černý (Pendlebury 1951:151-180, pl LXXXIV-XCVIII). Det finns oklarheter kring 

arbetsfördelningen mellan de två forskarna. Det är tydligt att Fairman och Černýs 

arbeten överlappade varandras och det är svårt att urskilja vem av de två som egentligen 

är ansvarig för de individuella översättningarna. Att de två kunde skilja sig i hur de 

översatte en text syns när samma etikett publicerats med en översättning av Fairman 

men finns i Černýs notböcker (17.54-56) med en annan översättning. Den hieratiska 

texten från kärletiketterna saknades vid publiceringen och det har gjort att en egen 

granskning inte gått att genomföra. 

Vinkärlsetiketterna från Petries utgrävning är inte medtagna i Pendleburys 

publikation och det finns ingen känd bearbetning och analys av dessa. Däremot 

återfanns i Černýs notbok 17.54 transkribering av dessa vinkärlsetiketter, sammanställd 

under juli 1939 och förvarade vid Griffith Institute, Ashmolean Museum i Oxford.  

Fairman nämner endast kortfattat existensen av denna bearbetning i inledningen av The 

City of Akhenaten Part III (Fairman 1951:151), i samband med hans publicering av 

tidigare nämnda vinkärlsetiketter. En sammanställning av uppgifter om dessa 

vinkärlsetiketter presenteras här baserade på studier av Černýs notbok 17.54 på Griffith 

Institute, Oxford och ett studiebesök på Petrie Museum, University Collage London. 

Besöket på Petrie Museum visade att några av vinkärlsetiketterna blivit så bleka att det 

idag blivit svårt att se vad som stått på dem. Angående inskriptionernas tillstånd har 

Černý endast vid några enstaka tillfällen skrivit in kommentarer med orden ”traces” 

och/eller ”pale”. Černýs transkribering tillsammans med Petries ursprungliga 

publikation av den hieratiska texten har gemensamt bevarat nu försvunnen information.  

 

3.2 Tutankhamuns grav (KV 62) 

Vinkärlsetiketterna från Tutankhamuns grav (KV 62) – utgrävd av Carter 1922-1930 i 

Konungarnas dal – är de flesta från hela vinkärl och textavsnitten på dessa är relativt 

oskadade. Vinkärlen hittades i trappan vid entrén in till graven, i korridoren på väg in 

till graven, i gravkammaren samt i annexet (Reeves 2000:210-211). Vinkärlsetiketterna 
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har senare bearbetats, analyserats och publicerats av Černý (1965). I denna publikation 

ingår även fotograf H. Burtons fotografier av vinkärlen och dess vinkärlsetiketter, vilka 

togs under Carters utgrävning av Tutankhamuns grav (Reeves 2000:57). Detta arbete är 

också baserat på tillgång till Černýs notbok, MSS 17.47, och Burtons fotografier vid 

Griffith Institute, Ashmolean Museum i Oxford. Trots att det bara är 26 vinkärlsetiketter 

gör faktumet att de flesta krukorna är hela att de ökar etiketternas källvärde. Texterna på 

dessa uppvisar en mer kortfattad, stram och standardiserad formulering än på de 

vinkärlsetiketter som återfunnits vid Amarna och Deir el-Medina, vilka textmässigt 

visat sig vara fylligare, mer informationsrika och har oftare innehållit avvikelser från det 

som man skulle kunna förmoda utgjorde en informationsstandard. 

 

3.3 Deir el-Medina 

Vinkärlsetiketterna från arbetarbyn Deir el-Medina har hittats i skräphögar. Var i byn 

dessa låg har inte preciserats av Koenig (1980) men Janssen (1975:7) har föreslagit att 

dessa var lokaliserade i södra delen av byn. Vinkärlsetiketterna är fragmentariska på ett 

liknande sätt som etiketterna från Amarna, enligt ovan beskrivning. Koenig har enbart 

publicerat sin hieroglyfiska transkribering, ibland med kompletterad hieratiska text, av 

vinkärlsetiketterna utan någon närmare tolkning av materialet. Detta har medfört att till 

en viss del har granskning av denne författares transkribering kunnat genomföras. 

 

3.4 Etiketternas språk 

Etiketternas språk bär drag av nyegyptiska, den tidens talspråk. Det tydligaste 

nyegyptiska inslaget är användning av de bestämda artiklarna pA och tA. Det vanligt 

förkommande pA kAmw (vingården eller denna vingård) och tA Hwt (domänen eller denna 

domän) kan exemplifiera användningen av bestämd artikel (jfr. Junge 2001:51). Inga 

fullständiga meningar förekommer utan i stället är etiketternas texter uppbyggda av 

nominalfraser. 
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4 Vinkärlsetiketternas innehåll – en analys 

Seden att förse vinkrukor med information om dess innehåll påbörjades redan under 

Tidigdynastisk tid och första intakta vinkärlet hittades i kung Dens grav från 1:a 

dynastin i Abydos (Lesko 1978:11; Poo 1995:5). Ett vinkärl placerat intill kistan i en 

privatgrav under Tidigdynastisk tid har också noterats (Poo 1995:6). Lerpropparna som 

förslöt vinkärlen var stämplade med sigill. Informationen på dessa var i begränsad, 

stiliserad form och bestod av kungens namn, tecknet för vindruvor/vingård och en trolig 

geografisk lokalisering (Kaplony 1963; er-Raziq 1979:242; Poo 1995:6). Dessa sigill är 

föregångare till den senare traditionen, när informationen skrevs med bläck på hieratiska 

på kärlets yta invid skuldran. Från 18:e dynastin och framåt blir vinkärlstexterna 

fylligare och mer informativa.  

Informationen som förmedlas i texterna på vinkärlsetiketterna kan delas upp 

under fem huvudkategorier: årgång, klassificering, produktionskälla och ägandet samt 

underskrift av den ansvarige ämbetsmannen. 

Många texter börjar med att ange ett regeringsår (HAt sp). I likhet med den 

moderna vinproduktionen identifieras vinet med en årgång. Att ett år registreras på 

krukan antyder att lagringstiden för vinet kunde sträcka sig bortom produktionsåret. 

Undantagsvis förekommer månad och dag också. Att datumet förekommer längre fram i 

texten är också formmässigt ett undantag. 

Drycken i krukan klassificerades med informationen om vintyp (irp eller SdH). 

Ytterligare information om vinets kvalité kan också förekomma. Kvalitén kan också ha 

påverkats av vilken dag i produktionsprocessen som vinet tappades och krukan 

förseglades. I ett antal fall har vinet klassificerats enligt ”dagen”. 

I enstaka fall har vinets funktion eller ändamål inkluderats som ett attribut. 

Det finns ofta information om produktionsplats och/eller destination. Här finns 

referenser till vingårdar och dess geografiska placering samt till tempel och andra 

institutioner som vinet var ämnat för. Namn på gudar, kungar, kungliga kvinnor och 

även enstaka ämbetsmän ingår i institutionsnamnen. 

Etikettexterna avslutades vanligtvis med titel och namn på en ämbetsman. 

Denna underskrift fungerar som ett slags ansvarstagande för att krukan har lämnat 

produktionsplatsen med ett visst, föreskrivet innehåll. 
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Etikettexternas standardisering är påtaglig i materialet från Amarna och 

Tutankhamuns grav. Dessa texter tenderar att vara kortfattade. Ett exempel på en typisk 

text på en etikett från Amarna är Am 5.  

årtal HAt sp 10 År 10  

klassificering + institution irp n pr sHtp-ra vin av Sehetep-Res Hus 

Ansvarig ämbetsman Hry kAmw stXi Vingårdsmästare Seti 

(Am 5  (P5) Petrie 1894:pl XXII) 

Texterna från Tutankhamuns grav följer ungefär samma mönster.  

årtal HAt sp 5  År 5  

klassificering + institution irp nDm n pr itn n qArt sött vin av Atons hus av qArt 

ansvarig ämbetsman Hry kAmw ra-ms Vingårdsmästare Ramose 

(Tut 12 (12) Černý 1965:22) 

När texten utvidgas är det genom att information om institutionen och 

produktionsplatsen utökas.  

årtal HAt sp 10  År 10 

klassificering + institution irp n pr anx-itn  a-w- s  vin av Ankh-Atons hus, (LPH) 

geografisk specificering  n itr imnt  av den Västra floden 

ansvarig ämbetsman Hry kAmw pA-[…] Vingårdsmästare Pa-[…] 

(Am 125  (F97 + Č)  Fairman and Černý 1951:pl LXXXVIII) 

årtal HAt sp 9  År 9 

klassificering + institution irp n pr itn vin av Atons hus  

geografisk specificering  n itr imnty  av den Västra floden 

ansvarig ämbetsman Hry kAmw nb-nfr Vingårdsmästare Nebnefer 

(Tut 20 (20) Černý 1965:23) 

De flesta vinkärlsetiketterna från Deir el-Medina har bara fragmentariska texter 

bevarade. Det går ändå att se att samma textstruktur som finns i materialen från Amarna 

och Tutankhamuns grav har använts även i detta material. 
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årtal HAt sp 36 År 36 

klassificering + institution irp n pr imn-[htp] […] vin av Amen-[hotep]:s hus […] 

geografisk specificering  itr imntt  av den Västra floden 

ansvarig ämbetsman Hry kAmw […] Vingårdsmästare […] 

(DeM 65 (6353), Koenig 1980:pl 43-43a) 

Texterna från Deir el-Medinamaterialet har i vissa fall utökats till att inkludera mer 

information om geografin, om institutionshierarkin och om de olika 

ämbetsmannanivåerna.  

årtal hAt sp 4  År 4 

klassificering   irp n hrw 3  vinet av dag 3  

institution  n pA kAmw n pr ra-ms-sw- 

[…] 

av vingården av Ramses-[…] hus  

geografisk specificering nty m itr imnt  som är vid den Västra floden  

tilläggsinformation mHty m Hr Snwt norr om sädesförrådet 

ansvarig ämbetsman m Drt Hry kAmw [...] genom Vingårdsmästare […] 

(DeM 191 (6479) Koenig 1980:pl 61) 

årtal […] […] 

klassificering   [i]rp n hrw 5  […] [v]in av dag 5  

institution n pA kAmw n tA Hwt nt HH m 

rnpt  

av vingården av Templet av miljoner år  

tilläggs information n […]-[stp]-n-ra  a- w-s  av […]-[Setep]enre, LPH 

tilläggs information m pr imn  i Amuns hus   

geografisk specificering nty m pA itr n wsr-mAat-ra- 

stp-n-ra  […] 

som är vid Floden av Usermaatre-Setepenre 

[…] 

ansvarig ämbetsman […] […] 

(DeM 60 (6348) Koenig 1980:pl 42) 

årtal HAt sp 6  År 6  

klassificering  irp  vin  

kAmw + institution n pA kAmw n ramssw- 

mr imn  a- w- s  mr wAst 

av vingården av Ramses-Meramun, LPH, som 

Thebe älskar 
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ansvarig ämbetsman r-xt  imy-r pr Hri  under auktoritätet av husets överförvaltare 

Hori  

tilläggsinformation tA Hwt nt HH m rnpt nsw  

bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra 

av Templet av miljoner år av kungen av Övre 

och Nedre Egypten Usermaatre-Setepenre 

(DeM 3 (6291) Koenig 1980:pl 33)  

Det finns några få etikettexter som faller utanför ramarna. Några har identifierats som 

vinkärlsetiketter utan att varken irp eller SdH är med i texten. Ett förmodat donerat vin 

kommer från Tutankhamuns grav med bara ett namn.  

donator (?) TAty pntw Viziren Pentu 

(Tut 26  (26) Černý 1965:24) 

En annan från Deir el-Medina kan vara en ”trädgårdsprodukt”.  

årtal HAt sp 5  År 5  

produktionsplats (?) at nt xt (av) trädgården 

donator (?) ipw sA Axy Ipu son of Akhy 

(DeM 52 (6340) Koenig 1980:pl 41) 

Etiketter där datering placerats efter vinets beskrivning är sällsynta och möjligen 

avspeglas en provinsiell tradition som i Am 40 som nämner den “södra oasen”, 

möjligen Khargah (Giddy 1987:39, 77-80, 97, 164).  

klassificering […] [irp] nfr nfr  […] mycket gott [vi]n  

institution n pr itn av Atons hus 

produktionsplats (?) Hr whAt rsyt från södra oasen (El-Khargah?) 

årtal HAt sp 12 år 12 

ansvarig ämbetsman (?) […] […] 

(Am 40 (P94), Petrie 1894: pl XXV) 

 

Vinkärlsetiketterna gjorde det möjligt för skrivare att bokföra utgående och 

inkommande vin och att hålla ordning på förråden. Som historiska dokument ger dessa 
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etiketter en inblick i vilken information egyptierna ansåg vara viktig i förhållande till 

vinets kvalité och produktionskedja.  

 

4.1 Datering 

Ett årtal inleder oftast texterna på vinkärlsetiketterna. Frasen HAt sp används framför 

siffrorna och kan översättas till ”regeringsår” (Hayes 1951:82; Haring 1997:346; 

Faulkner 1962:162; Gardiner 1957:580) eller bara ”år” (Fairman 1951:159; Černý 

1965:1-3; Kemp 1985:65-74). Kopplingen mellan (regerings)år och specifika kungar 

saknas i och med att kunganamnet mycket sällan förekommer tillsammans med HAt sp-

dateringarna på etiketterna (Fairman 1951:163; Haring 1997:346). Några försök har 

ändå gjorts att relatera HAt sp-årtal till specifika kungar för att ordna etiketterna 

kronologiskt (Griffith 1894:32; Fairman 1951:159; Hayes 1951:38, fig 16). 

Några få fall finns där HAt sp-dateringen finns placerad efter en annan inledande 

rubrik. Två vinkärlsetiketter från Amarna (Am 50, 163) har information om vinets syfte 

som en tiondels offer till Aton (mD pA itn, se nedan 4.2.5) som överrubrik innan HAt sp-

dateringarna till år 9 och 12. Texten till DeM 194 inleds med frasen inyt kA-sA (gåva 

[av/till] Kasa) som efterföljdes med HAt sp 2. Ordet inyt är möjligen en nyegyptisk 

skrivning av inw (produkt, gåva eller tribut, Faulkner 1962:22). Det är ovanligt att hitta 

en datering som inkluderades med mer än ett årtal. Det finns några undantag i detta 

material. Från Amarna finns en vinkärlsetikett med HAt sp 1 Abd 1 (regeringsår 1, månad 

1) men utan årstid (Am 139, Fairman 1951:163). Denna datering kan möjligtvis syfta 

till ett trontillträde, till exempel den av Smenkhkare eller Tutankhaton. 

I Deir el-Medinamaterialet finns två vinkärlsetiketter där månad och årstid är 

inkluderat. På DeM 34 står HAt sp 8 Abd 1 Axt (regeringsår 8, månad 1 i Akhet) och på 

DeM 69  [HAt] sp 5 Abd 4 Axt ([regerings]år 5, månad 4 i Akhet). Båda texterna är annars 

kortfattade, DeM 34 nämner Meidum som vinets ursprungsort och DeM 69 refererar till 

Amuns hus vid västra floden.  
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Amarna 

HAt  sp Antal   

1 (7) Am 63, 64, 83, 86, 139, 149, 167 

2 (4) Am [71] [87], [120], 193 

3 -  

4 (4) Am 14, 37, 72, [103] 

5 (3) Am  67, 88, 89  

6 (7) Am 43, 90, [91], [92], 150, 168, [194] 

7 (5) Am  93, [94],[95], 121, 128   

8 (4) Am 39, [96], 135, 155 

9 (8) Am 27, 28, [97], 98, 122, [138], [163], 197 

10 (8) Am 5, 33, 44, 75, [99], [100], 125, [126] 

11 (3) Am 41, [183], 204 

12 (7) Am 32, 40, 50, 76, 101, 144, 145  

13 (6) Am 48, 59, 65, 151, 162, 187 

14 (9) Am 51, 62, 102, 127, 161, 170, 186, 188, 207 

15 (2) Am 4, 189 

16 (7) Am 3, [15], 104, 105, [190], 191, 195 

17 (8) Am 1, [2], [16], 45, [60], 79, 171, 201 

28 (1) Am 196 

Det finns 93 etiketter i materialet från Amarna (ca 44,5%), där HAt sp-dateringar har 

bevarats med årtal. Dessutom finns två stycken med fragmentariska dateringar (Am 

150, 154). Ett flertal av de etiketter som inte har en bevarad datering är skadade så att 

början på första raden är oläsbar. Att de allra flesta texterna inkluderade en HAt sp-

datering är ett rimligt antagande. 

Det daterade materialet från Amarna anses huvudsakligen komma från 

Akhenatens regeringstid (Griffith 1894:32; Fairman 1951: 159). I och med att staden 

började byggas först år 5 av denna kungs regeringstid (Shaw 2000:277), innebär det att 

de etiketterna med ett årtal lägre än 4 sannolikt är från en av de senare kungarna 

Smenkhkare eller Tutankhaton (senare Tutankhamun) (jfr Griffith 1894:32; Fairman 

1951:157-159; Černý 1964:38) som båda hade ett residens i staden innan den blev 

övergiven. Huruvida Smenkhkares två år som kung är ett samregentskap med 
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Akhenaten och därmed sammanfaller med Akhenatens sista år (16-17) är sämre 

utforskat (jfr Pendlebury 1935:33; Quirke & Spencer 1997:81-82; Reeves 2000:22-23). 

Bland etiketterna med HAt sp årsdateringarna 1-4 finns de vars innehåll är lite 

mer talande. Två med HAt sp 1 som refererar till Smenkhkares hus (pr smnx-kA-ra och pr 

anx-xprw-ra, Am 63, 64) och därmed bör räknas till dennes regeringstid. En annan med 

dateringen till år 1, månad 1 (Am 139), som antagligen syftar till ett trontillträde av 

Smenkhkare eller Tutankhaton. 

De etiketter som är inkluderade i denna undersökning fördelar sig någorlunda 

jämnt över åren 1-17. Bara år 3 är inte representerat. En udda datering till år 28 (Am 

196), på en mycket fragmentarisk etikettext som bara innehåller ordet ”vin”, sticker ut 

som oförklarlig.  

Tutankhamuns grav (KV 62)   

HAt  sp Antal  

4 (5) Tut 1, 2, 3, 4, 5 

5 (12) Tut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  

9 (6) Tut 18, 19, 20, 21, 22, 23 

10 (1) Tut 24 

31 (1) Tut 25 

Av 26 vinkärlsetiketter från Tutankhamuns grav inleds 25 stycken med en datering. 

Åren 4, 5 och 9 från Tutankhamuns tid är representerade. Ytterligare två etiketter har 

dateringar till år 10 (Tut 24) och 31 (Tut 25). Dessa två faller utanför ramen i frågan om 

form likväl som i frågan om datering. Etiketten med år 10 är ett gott vin från iAty, som 

enligt Černý (1965:3) är en i övrigt okänd ort men där det på sigillet på kärlets lerpropp 

stått ”Frukt av den södra oasen”. Detta årtal kan representera ett vin från Akhenatens 

regeringstid. Etiketten med år 31 som datering är för svårt skadad och frasen itr imnt  

(västra floden) har rekonstruerats. Den härrör sannolikt mest från Amenhotep III:s 

regeringstid i och med att han regerade under 38 år.  
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Deir el Medina 

HAt  sp Antal  

1  (1) DeM 1 

2   (6) DeM 8, 149, 171, 194 

  DeM [58] Usermaatre Setepenre (Ramses II) 

  DeM 111 Kheperkheperure (Aye) 

3 (7) DeM 4, [113], 202 

  DeM 11 Djeserkheperure Setepenre (Horemheb)  

  DeM 102 Nebmaatre Meryamun (Ramses VI) 

  DeM 131 Sety-Merenptah (Seti I) 

  DeM 193 Menkheperure (Tuthmosis III)  

4 (3) DeM 191, 203  

  DeM 7 Djeserkheperure Setepenre (Horemheb) 

5 (4) DeM 52, 69, 141, 148 

6 (5) DeM 84, 197 

  DeM 3 Ramses Meramun (Ramses II eller VI) 

  DeM 5 Usermaatre Setepenre (Ramses II) 

  DeM 115 Djeserkheperure Setepenre (Horemheb) 

7 (3) DeM 27, 129, 169 

8 (4) DeM 32, 34, [59] 

  DeM 134 Menmaatre (Seti I) 

9 (1) DeM 164 

10 (2) DeM 33, 96 

11 (2) DeM 2, 183 

12 (2) DeM 91, 99 

13 (2) DeM 158  

  DeM 6 Djeserkheperure Setepenre (Horemheb) 

14 (5) DeM 150, 155, 173 

  DeM [57] Djeserkheperure Setepenre (Horemheb) 

  DeM 67 Nebmaatre (Amenhotep III)  

17 (2) DeM 53  

  DeM 12 Usermaatre Setepenre (Ramses II)  

19 (2) DeM 19 [Usermaatre Setepenre] (Ramses II) 

  DeM 49 Menkheperure (Tuthmosis III) 

21 (1) DeM 159 

22 (1) DeM 72 
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23 (2) DeM 22, 186 

24 (1) DeM 16 

26 (1) DeM 9 

27 (1) DeM 92 

28 (1) DeM 42 

29 (2) DeM 77, 97 

31 (1) DeM 81 Ramses Mer[amun] (Ramses II)  

32 (2) DeM 64, 153 

34 (2) DeM 156 

  DeM 163 Usermaatre Setepenre (Ramses II) 

36 (1) DeM 65  

37 (3) DeM 143, 152, 190 

39 (1) DeM 144 

40 (1) DeM 79 

41 (1) DeM 78 

42 (1) DeM 26 

46 (1) DeM 160 

53 (2) DeM 36 

  DeM 46 Ramses Meramun (Ramses II) 

55 (2) DeM 94  

  DeM 120 Ramses Meramun (Ramses II) 

65 (1) DeM 146 

Redovisningen av dateringar från Deir el-Medina är betydligt mer komplicerat än för 

materialen från Amarna och Tutankhamuns grav. Ett flertal institutioner förekommer 

vars namn inkluderar ett kunganamn. Namnet ger en post quem (tidigaste) datering för 

etiketter där namnet finns. Årtal högre än 40 ska hänföras till Ramses II:a som regerade 

i 66 år (Shaw 2000:481). När kunganamnet Menkheperure (Thutmosis III) förekommer 

i detta material innebär det inte att etikettexterna är samtida med denne kung. Hans 

tempelkult lever kvar in i Ramessidisk tid och förekommer i den så kallade Turin Strike 

Papyrus från Ramses III:s tid (Gardiner 1948a:49, vs 3,1; jfr e g Frandsen 1990:173). 

Också Ramses II:s kult blev långlivad (Schmidt 1973:70-71) och etiketter där han 

nämns kan dateras till efter hans regeringstid tog slut. 

Ett dateringsproblem uppstod då Koenig (1980:pl 42, nr 6345) på en 

vinkärlsetikett transkriberat årtalet 34 i kombination med Horemhebs namn (DeM 57). 
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Tyvärr finns inte den hieratiska texten publicerad. Den gängse uppfattningen bland 

egyptologer är att Horemheb regerade i 27-28 år och Shaw (2000:481) har daterat hans 

regeringstid till åren 1323-1295 f Kr. Ny forskning ifrågasätter nu denna datering och 

anger att Horemhebs regeringstid kanske endast var 14-15 år (Van Dijk 2008:263). 

Utifrån att vinkärlsetiketten med årtalet 34 kraftigt har rekonstruerats vid området med 

dateringen och att det i transkriberingen syns endast en båge (talet 10) och fyra streck 

(talet 4), där Koenig har lagt till ytterligare två överskuggade bågar och därmed fått talet 

34, korrigeras vinkärlsetikettens årtal till 14. 

 

4.2 Klassificering 

Vin beskrivs med olika attribut. Det beskrivs först och främst som ”typ”. I detta 

material förekommer två vintyper, irp och SdH. En kvalitétsklassificering förekommer 

också, vilket graderar vinet. Förekomsten av n hrw n X – (vinet) av dagen X, antyder att 

vilken dag i tillverkningsprocessen som vinet är från är av intresse i identifieringen av 

enskilda vinkärl. Andra fraser förekommer som möjligen karaktäriserade vinets 

”funktion”. 

 

4.2.1 Typer 

Texterna urskiljer två vintyper, irp  och SdH . En kärlsetikett i 

uppsatsmaterialet referar till iArrt , som var en äldre benämning på vin (Wb 

I:32; jfr Faulkner 1962:9). Senare användes iArrt för ”druvor/russin” (Wb I:32; jfr 

Faulkner 1962:9). Majoriteten av vinkärlsetiketterna är för irp-viner.  

 

irp     

Fyndplats antal % av materialet 

Amarna (209) 132 63,1 %

Tutankhamuns grav (KV 62) (26) 22 84,6 %

Deir el-Medina  (209) 127 60,8 %

 

Den vanligast förekommande termen för vin är irp (Wb I, 115:5-8; jfr Faulkner 

1962:28) och antas ha den allmänna betydelsen ”vin”.  
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Ordet irp har inget tydligt etymologiskt ursprung. Poo (1995:21, not 156) 

föreslår en koppling till ordet rp (att ruttna)  eller  (Wb II, 414:10-11; jfr. 

Faulkner 1962:148) och det finns ett exempel på detta ord skrivet med i  (Wb I, 

115:10). Poo menar att druvorna trampades till ett ruttnande tillstånd och att irp, ”the 

drink that is made from ‘rotten’” (Poo 1995:21, not 156) syftar till detta. 

Huvuddiskussionen angående irp-vinerna handlar om hur tillsvida både rött och 

vitt vin förekom. Texterna tar inte upp vinets färg, men i gravscener har blå vindruvor 

avbildats och vätska som rinner ut från presskaren målades rödbrun (Davies 1917:pl 

XXVI; Lesko 1977:17; 1995:219; James 1995:205; Murray 2000:591). Lesko (1977:19) 

däremot påminner om att “Wine color could have varied considerably even if all these 

early wines were technically red”.  

Den första referensen till vitt vin finns under första och andra århundradet efter 

Kristus, då ett mareotiskt vitt vin från nordvästra Deltat nämns som lättdrucket och 

behagligt (Lesko 1977:14; Murray 2000:591, som citerar Athenaeus I, 33d). Athanaeus 

(170-230 e Kr) från Naukratis beskriver också ett vitt taeniotiskt vin, från en landremsa 

sydväst om Alexandria, som var bättre än den mareotiska med en behaglig och 

aromatisk smak (Lesko 1977:14 Murray 2000:591, som citerar Athenaeus I, 33e). 

Athanaeus bekräftar att det bland de egyptiska vinerna fanns många variationer av dess 

färg och smak (Lesko 1977:14; Murray 2000:591, som citerar Athenaeus I, 33e). 

Kemiska analyser som utfördes vid universitetet i Barcelona har avgjort frågan 

om förekomsten av vitt vin i Egypten. Prov ur sex vinkärl från Tutankhamuns grav har 

undersökts. Innan proverna analyserades skedde en okular bedömning av provernas 

färg, vilket visade att proverna från fyra kärl (Tut 2 irp, 7 irp, 10 irp nDm och 26, ingen 

klassificering) var gulaktiga medan provet från ett kärl (Tut 14 irp) var svagt brunt och 

provet från ett annat (Tut 22 irp) var mörkt-svartskiftande till utseende. Sedan 

isolerades den syra som markerade att provernas ursprung var från vindruvor (tartaric 

acid/vinsyra) och en annan syra som markerade om vinet varit rött (syringic acid). 

Avsaknad av syringic acid, som markör för rött vin, och förekomsten av tartaric 

acid/vinsyra har sedan tagits som bevis för att kärlet innehöll vitt vin.  

De kemiska analyserna visar att fem av kärlen har innehållit vitt vin (Tut 2, 7, 

10, 14, 26) och att endast ett av kärlen innehöll ett rött vin (Tut 22). Dessa resultat stöds 

av provens tidigare noterade färgskala i och med att det enda rödvinsprovet beskrivits 
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som mörkt-svart och övriga som gulaktigt-svagt brunt. Bland de kärl som innehållit vitt 

vin fanns en etikett som beskrev vinet som sött (nDm, Tut 10). Därmed har en 

produktion av vitt och rött vin, alla betecknade som irp, kunnat bekräftas redan i slutet 

av 18:e dynastin (Lamuela-Raventós et al 2006b:1077-1079).  

Etikettexterna förmedlar också att fyra (Tut 2, 7, 10, 14) av de vita vinerna 

härstammade från itr imnt (västra floden) i Deltat, med det söta vita vinet (Tut 10) bland 

dessa. Analysen har visat att det fanns en produktion av vita och röda viner och att ordet 

irp användes för båda. 

 

SdH     
Fyndplats Antal %   

Amarna (209) 7 3,3 % Am 32, 33, 34, 73, 185, 204, 205  

Tutankhamuns grav (KV 62) (26) 3 11,5 % Tut 3, 5, 13 

 

Utifrån vinkärlsetiketternas information var SdH-vin inte ett vanligt förekommande vin. 

Där produktbenämningen har bevarats i etikettmaterialet var övervägande delen av 

vinerna från studiematerialet av irp-typ. Att SdH-vin saknades bland etiketterna från 

Deir el-Medina, trots att antalet motsvarar det från Amarna, är intressant. I materialet 

från en annan arbetarby invid Amarna fanns bara ett exempel där SdH-vin nämndes 

(Leahy 1985:100, Fig 6.13, nr 97). Den mer sällsynta förekomsten av SdH-typen kan 

indikera att detta vin var mer exklusivt och därmed mindre tillgängligt i en arbetarmiljö 

eller kan vara resultatet av slumpvisa tillfälligheter.  

SdH-vin återfinns i olika textsammanhang, som till exempel litterära och 

medicinska texter, moraliska påbud, kärlekssånger, offerlistor och -ritualer eller skrifter 

av juridisk karaktär samt på vinkärlsetiketter (t ex Am 32, 34, 205 och Tut 3, 5, 13). Det 

har länge rått stor osäkerhet på vilken frukt som ingått i vintypen SdH (se diskussion i 

Lamuela-Raventós, et al 2006a:98).  Tidigare kom SdH att klassificeras som ett 

granatäppelvin (Loret 1892:76-78; Gardiner 1947:235; Fairman 1951:164; Lehay 

1985:66, 72; Lesko 1977, 1995). Denna slutsats har ifrågasatts och har kommit att 

betraktas som ologisk och svagt underbyggd (Tallet 1995:460). Alternativa förslag till 

den tidiga identifiering som granatäppelvin har presenterats. Dadlar, fikon, vinmust och 

även sekundavin, eventuell vinäger har föreslagits (Tallet 1995:459-460). De två 
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sistnämnda förefaller ändå väldigt långsökta, då SdH-viner ofta hade klassificeringen nfr 

nfr (av mycket god kvalité, t ex Am 32, 34, 205 och Tut 3, 5, 13). Det var först under 

ptolemeisk tid som olika författare, till exempel Plutarch, Pline, Oribase, Dioskoride 

och Palladius blev mer vältaliga och diskuterade fruktviner, bland annat vin gjort på 

granatäpplen (Tallet 1995:462). I dessa skrifter listas ”falska viner” gjort av frukter med 

vinkaraktär, till exempel äpplen, päron, Johannes brödfrukt och olika bär. Dessa viner 

ansågs även ha medicinska egenskaper. Granatäpplet till exempel ansågs ha en 

sammandragande förmåga, gynna matsmältning, motverka inre inflammation och feber 

(Tallet 1995:462-463). Tallet (1995:463) har föreslagit att betydelsen av SdH som ett fint 

vin bör tonas ned och kanske i stället utforska dess medicinska egenskaper.  

Frågan om vilken frukt SdH-vinet är skapat av har besvarats av samma forskning 

som identifierade vitt vin i Tutankhamuns vinkärl (Lamuela-Raventós et al 2006a:100-

101). Ett prov ur ett SdH-kärl från Tutankhamuns grav analyserades (Tut 13). I provet 

fanns spår av tartaric acid/vinsyra, vilket visade att vinet gjorts på vindruvor och 

dessutom syringic acid, som identifierade vinet som rött. Därmed har provsvaren 

entydigt visat att kärlet, som hade en SdH-etikett, hade innehållit ett rött vin. Emellertid 

återstår frågan om vinet preparerats genom kokning eller förädlats enligt någon annan 

metod (Tallet 1995: 482-485; Murray 2000:593). 

Ett par texter ger vissa indicier på att produktion av SdH-vinet kan ha inneburit 

uppvärmning. I Papyrus Salt 825 (BM 10090, jfr Derchain 1965), en ritualtext från 

Sentiden (715-332 f Kr), beskrivs hur tillverkningen av ett SdH-vin gick till.  

 

 

 

 

 

 

wHm atx Upprepa filtrering  

an xt Öka upphettning 

xpr SdH pw Det är skapande av SdH-vinet  

di.n ra r sA=f  som Re gav till sin son. 

Papyrus Salt 825, II, 1. Derchain 1965:Pl. I, jfr. Lamuela-Raventós et al 2006a:99 
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SdH-vinet fick en egen klassificering, möjligen på grund av sättet som det producerades 

på. En viss exklusivitet kan skönjas från statistiken över förekomsten av SdH i 

produktionen. I en kärleksdikt från Papyrus Harris 500 (grupp B, stanza 4, 5,1-5,3) talas 

om SdH-vinet som sött (SdH pA nDm m r(A)=i; Shedeh-vinet, sötman är i min mun, jfr Fox 

1985:21 med not b; Mathieu 1996:62) som kan ha gjort det till en åtråvärd vara. 

Det finns ett antal indikationer om att SdH-vinets särart skapades av en 

ingrediens gjort på krossade druvor. Att något annat smakämne tillsats har motbevisats 

av provet från vinkärlet märkt ”SdH” från Tutankhamuns grav (Tut 13). Det röda vinet 

som en gång fanns däri saknade spår av till exempel honung (Lamuela-Raventós 

2006a:100). Detta visar att vinets speciella karaktär fanns i druvornas behandling. 

En avbildning från Beni Hassan (Fig 2) visar en två-stegsprocess, där det finns 

en scen som visar hur vinmusten pressas ur druvresterna och bredvid finns en annan 

scen som visar pågående kokning- och filtreringsprocess. En annan vinscen visar ett 

zigzag-mönster under kärlet som antyder att det upphettas (Fig 4). 

Dessutom påvisar citat ur Papyrus Salt 825 (BM 10090; Derchain 1965:Pl. I, jfr. 

Lamuela-Raventós et al 2006a:99) att upphettning varit inblandad i vinets framställning.  

 

 
 

Fig 2. Vinscen i Bakt III:s grav i Beni Hassan, 11:e dynastin (Newberry 1893:Pl. VI; Tallet 1995: 482-

485; jfr Murray 2000:593). 

 

En rekonstruktion av SdH-vinets produktion innebär att krossade druvor hälldes över till 

ett öppet kärl av den typ som finns avbildad i Beni Hassan och sedan upphettades. Vid 

upphettningen koncentrerades sockerhalten i den kvarvarande vätskan, en slags 

druvsirap. Nästa steg skulle vara att vätskan som blev kvar efter filtrering hälldes ned i 

ett vinkärl med färdigjäst vin. Tack vare den andra jäsningen fick vinet en högre 
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alkoholhalt och hållbarheten av vinet förlängdes. Dessutom förstärktes vinets sötma, 

vilket bekräftas av att SdH kallas sött (nDm) i en kärleksdikt. 

 

 
Fig 3. Scen på vinpressning från grav 15 i Beni Hassan (J. F. Champollion, Les monuments de l’Egypte et 

de la Nubie IV, Paris, 1845, Pl 389/3; jfr Tallet 1995:459-492). 

 

 
Fig 4. Scen på upphettning och filtrering från grav 15 i Beni Hassan (J. F. Champollion, Les monuments 

de l’Egypte et de la Nubie IV, Paris, 1845, Pl 389/4; jfr Tallet 1995:459-492). 
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Processen att koka och filtrera krossade druvor för att få fram druvsirapen kan ha varit 

både en långsam och arbetskrävande metod och det kan delvis förklara det låga antalet 

SdH-viner i fornegyptiska donationslistor. I en text står att det skänkts 1 500 kärl med 

irp-vin och 50 kärl med SdH-vin (Poo 1995:14-15). Förloppet med kokning och 

filtrering av druvmoset bör ha lett till att endast en liten mängd druvsirap gick att få 

fram. Det låga antalet donerade SdH-viner kan bero på den mödosamma processen och 

det i sin tur tyder på vinets exklusivitet. 

En produkt som tillverkas i dagens Italien använder krossade druvor, mosto 

cotto, som kokas till en druvsirap. Dessutom finns den sentida metoden governo alla 

Toscano som användes till att förstärka smak och karaktär i framför allt Chianti-viner. 

Detta gjordes genom att tillsätta ett druvkoncentrat för att ge vinet en sötare smak 

(muntl medd Kjörling 2008-09-152). 

Slutsatsen kan dras att det söta SdH-vinet har producerats genom att preparerat 

druvmos blandades med färdigt vin för att ge det en sötare smak och eventuellt högre 

alkoholhalt. 

 

iArrt    

Vinkärlsetiketten med benämningen iArrt (Am 207) blev ett tveksamt tillägg till 

uppsatsens vingrupp och Fairman, som bearbetade Amarnamaterialet, inkluderade inte 

produkter med denna benämning i vingruppen, utan betraktade den som frukt, troligen 

russin/druvor (Fairman 1951:166, 176, Pl XCVI:304). Tveksamheten beror på att 

hieroglyfen med uppbundna vinrankor på ställning saknades  i 

teckenkombinationen, vilken tidigare användes för att klassificera ord som relaterar till 

vin (Wb I:32; jfr Lesko 1977:15) På vinkärlsetikett Am 207 hade teckenkombinationen 

 använts med ett sandkorn som determinativ (Gardiner Sign List N 33) 

som vanligtvis klassificerar ord som frukt. 

Det finns flera argument för att iArrt i detta fall syftar till vin. Det är inte vanligt 

att vindruvor eller russin förvarades i en kruka. I gravar har det iakttagits att frukt 

avbildades med en luftig förvaring, till exempel att det bärs fram i korgar eller har lagts 

på bord (Hepper 1990:67). Vindruvor som har hittats i Tutankhamuns grav (KV 62) 

                                                 
2 Jag vill framför att stort tack till sommeliern Andreas Kjörling som bistått med referenser till de olika 
produkterna och även information om kemiska processer inom vintillverkning. 
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hade förvarats i korgar, bland annat en kärlformad korg (Hepper 1990:67; Reeves 

2000:206). Etiketten har en datering till regeringsår 14 och avslutas med titeln Hry baH 

som efter Akhenatens 13:e regeringsår ersatte Hry kAmw, den titel som dessförinnan var 

den vanligaste för vingårdsmästare (Helck 1963:band IV, s 728; Černý 1964:38). 

Datering av frukt förkommer inte men det syns en datering vid lagring av andra 

produkter så som honung, konserverat kött/fisk/fågel, olika oljor, fett och så vidare. Allt 

detta innebär att en identifiering av innehållit i detta kärl som vin inte är osannolikt. 

Däremot anledning till användningen av denna term är okänd.  

 

4.2.2 Kvalitétsklassificering 

Klassificering av viner var i själva verket inte så vanligt förekommande som det vid en 

första anblick skulle kunna verka. Det visade sig i stället att oklassificerade viner utgjort 

majoriteten bland vinkärlsetiketterna. De klassificerade viner från Amarna och Deir el-

Medina bildade sammanlagt cirka en tiondel av respektive material, medan på 

vinkärlsetiketterna från Tutankhamuns grav (KV 62) bestod det sammanlagda antalet av 

en tredjedel och att övriga vinkärl i graven var oklassificerade.  

Klassificering av viner blev synligt först när texten började skrivas med bläck på 

hieratiska på vinkärlens skuldror under Nya riket. På sigill från Gamla riket har det inte 

gått att utläsa någon form av klassificering (jfr e g Kaplony 1963:1121, nr 213; 1135, nr 

3093, 310, 311; 1136, nr 312, 316, 317, 318; 1185, nr 747, 748; 1187, nr 7654 och er-

Raziq 1979:242).  Inga kända sigill eller vinkärlsetiketter har påträffats från Mellersta 

riket. När klassificeringarna sedan dök upp under Nya riket var det i dess fullt 

utvecklade bruk. 

 
Amarna  Tutankhamun Deir el-Medina  

irp nfr (15) 6  (Am 48, 70, 79, 99, 129, 188)  1 (Tut  24) 8  (DeM 17, 19, 23, 28, 38, 42, 

84, 114) 

irp nfr nfr (15) 8 (Am 1, 3, 28, 40, 98, 121, 

201, 206) 

- 7  (DeM 43, 61, 81, 82, 124, 

143, 207) 

                                                 
3 Enligt er-Raziq var sigill 308 från ett vinkärl men det visade sig att det var sigill 309 (citerat ovan) han 
syftade på. 
4 I er-Raziqs katalog har han missat att teckenkombinationen består av  och inte enbart av en 
enkel druvställning. 
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irp nDm (9) 3 (Am 193, 194, 195) 4 (Tut 1, 8, 10, 

12) 

2 (DeM 77, 134) 

[irp] nfr nDm (1)  1 ( Am 203) - - 

    

sdH nfr nfr (6) 3 (Am 32, 34, 205) 3 (Tut 3,5,13) - 

    

irp HAyt nfr (2) 1 (Am  202) - 1 (DeM 72) 

 

Summa 

 

22 / 10,5 %  

 

8 / 30,8 % 

 

17 / 8,1 %  

 

irp  

Fyra olika klassificeringar har dokumenterats för irp-vinet i detta material: nfr (gott), nfr 

nfr (mycket gott), nDm (sött) och även hAyt nfr (glädjespridande ?). Dessutom finns ett 

vin som klassas som nfr nDm (gott, sött) som här antas vara ett irp-vin. Detta kan antyda 

att det kanske fanns kvalitativa skillnader även på söta viner. 

Användning av nfr och nfr nfr som en klassificeringsterm förekommer även för 

andra produkter, till exempel ögonsmink. I ett brev från Ramses IX skriver kungen 

”Ordna att galena av mycket god kvalité (msdmt nfr nfr) hämtas för faraos (LPH) 

ögonsmink” (Helck 1967:147, brev B, rad 24-25). 

En intressant fråga i förhållande till klassificering är om det är möjligt att se om 

det ”bättre” vinet har en distinktiv produktionsort eller tillhörighet. I Amarna kom det 

goda irp-vinet (irp nfr) från Nebmaatres domän (tA Hwt nb-mAat-ra, Am 48), Atons 

domän (tA Hwt pA itn, Am 79) och den levande Atons hus (pr anx-itn, Am 129). 

Ytterligare ett irp nfr kom från en egendom associerad med kungadottern Baket[aton]s 

hus (pr sAt nsw bAk-[…], Am 70). Det sista exemplet av ett irp nfr tillhör pr itn n wHAt 

rsyt, Atons hus av södra oasen (Am 99). En sista referens till irp nfr finns i en 

fragmentarisk text som bara har ordet pr bevarat och sedan ”den Västra [floden]” ([itr] 

imnt, Am 188). 

Det mycket goda irp-vinet (irp nfr nfr) från Amarna var sex av åtta på något sätt 

kopplade till en Aton-institution. Ett ”hus av Aton” (pr itn) nämns i tre fall (Am 28, 40, 

98) men ett av dessa har tillägget Hr whAt rsyt (vid den södra oasen) (Am 40). På en 

annan etikett efterföljs ”Atons hus” (pr itn) med n ”av” och ett avbrott (Am 98). ”Huset 

av den levande Aton vid Västra floden” (pr anx itn n itr imnt, Am 121), Atons domän (tA 

Hwt pA itn, Am 201) och ”huset av Aton glänser” (pr itn tH, Am 206) förekommer också. 
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I ett fall (Am 3) är det mycket goda vinet kopplat till Atons högste präst (wr mAw) 

Meryre. En förekomst av irp nfr nfr saknar mer information (Am 1). 

Endast ett kärl från Tutankhamuns grav är markerat med irp nfr (Tut 24), där 

vinet beskrivs som irp nfr n iAty med toponymen iAty som möjlig referens till en 

oasvingård (Černý 1965:3 och se nedan). Det finns inget vinkärl med beteckningen irp 

nfr nfr (mycket gott vin) från Tutankhamuns grav. 

De sju vinetiketter med beskrivningen irp nfr från Deir el-Medina visade en lika 

stor variation i ursprung som i Amarna. En nämner Seti I:s tempel av miljoner år (tA Hwt 

nt HH m rnpt nsw bit mn-mAat-ra, DeM 23) och en annan en stor vingård tillhörande 

Merenptah (pA kAmw aA n mr-n-ptH htp Hr mAat, DeM 114) Ett ”hus” (pr) tillhörande 

Montu, Herre av Heliopolis, bidrog med ytterligare ett exempel på irp nfr (DeM 17). Ett 

gott vin av dag 3 kommer från en okänd domän (Hwt …) som tillhört Amuns hus (pr 

imn, DeM 84). Tre svårtydda toponymer förekommer i samband med irp nfr i Deir el-

Medinamaterialet. I ett fall står det ”gott vin av Tjaru” (TArw, DeM 28), möjligen en 

referens till en vingård i östra Deltat (se nedan). En annan etikett refererar till 

”vingården väster om irn (eller irnt) vid floden” (pA kA[mw] Hr imnt irn/irnt m itr, DeM 

42) och en annan till ”gott vin av Siny” (DeM 38). Ingen av dessa två platser, irn eller 

siny är kända (se nedan).  

Sju vinkärlsetiketter från Deir el-Medina tillhör kategorin ”mycket gott vin” (irp 

nfr nfr). Här finns flera som kopplas direkt till vingårdar. En från ”den stora vingården” 

(pA kAmw aA, DeM 43), en annan från domänens vingård (DeM 61), en tredje har bara 

”vingården” bevarat som ursprung (DeM 207). Ett irp nfr nfr är ett vin av dag 3, 

tillhörande vingården av ”den förste prästen av (kung) Ramses (II?)” (DeM 81). Amuns 

hus i Thebe är associerat med ett exempel (DeM 82). 

Ett annat sätt att differentiera irp-vin är genom adjektivet nDm (sött). Det finns 

tre exempel på irp nDm i Amarnamaterialet. Inga av dessa ger distinktiv information 

angående ursprung eller tillhörighet (Am 193, 194, 195). Fyra irp nDm fanns i 

Tutankhamuns grav och motsvarar 15,3 %. Dessa kom från olika pr itn (Atons hus) i 

Tjaru (Tut 8), Karet (Tut 12) och i trakten av den Västra floden (Tut 1, 10). De två från 

Deir el-Medina är kopplade till Amun (nAy n imn, DeM 77) och Seti I:s domän (DeM 

134). 
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En mycket fragmentarisk etikett från Amarna (Am 203) har rekonstruerats till 

att läsas nfr [nDm], möjligen en klassificering av irp nfr nDm, ”gott sött vin”, utan annan 

information. 

 

SdH 

SdH-vinet var vanligtvis klassificerat med nfr (gott) eller nfr nfr (mycket gott) (Tallet 

1995:464-470; Murray 2000:593). Det finns bara en klassificering för SdH-vinet i detta 

material, nfr nfr (mycket gott). De exemplar som förekommer i detta material är 

uppdelade mellan tre från Amarna (Am 32, 34, 205) och tre från Tutankhamuns grav 

(Tut 3, 5, 13). Dessutom finns fyra oklassificerade SdH-viner från Amarna (Am 33, 73, 

185, 204). Det finns en procentuellt stor förekomst av SdH-viner ”av mycket god 

kvalité” i Tutankhamuns grav (KV 62) alla tre kärlen från ”Atons hus”. Vid arbetarbyn i 

Amarna finns en vinkärlsetikett klassificerat med SdH nfr (Leahy 1985:72, fig 6.13, nr 

97) och ett sigill från Tutankhamuns grav (KV 62) som visar samma klassificering 

(Hope 1993:108, fig 5, nr XXVII).  

Frågan om SdH-vinets kvalité har undersökts med hjälp av vinkärlsetiketter och 

sigill från Amarna och Tutankhamuns grav (KV 62) samt två nyare fynd av en 

vinkärlsetikett från Saqqara och ett sigill från Medinet Habu, vilket tros härröra från 

Horemhebs regeringstid (1323-1295 f Kr) (Dijk 1992:27, fig 4; Hope 1993:91-136; 

Tallet 1995:468-470). I Tutankhamuns grav (KV 62) har fem bevarade sigill återfunnits 

av lerproppar till SdH-viner. Tre av sigillen härrör från vinkärl som dessutom haft en 

vinkärlsetikett på krukväggen (Tut 3, 5, 6). De två andra sigillen har kommit från kärl 

utan vinkärlsetikett på krukväggen (Hope 1993:106-108, fig 4-5; Tallet 1995:469). 

Vissa tolkningsproblem uppstod angående Tut 6, då texten på vinkärlsetiketten angav 

irp som vintyp medan sigillet angav SdH (Hope 1993:108, fig 5, nr XXV; Tallet 

1995:468). Vidare rapporterades att lerproppen till vinkärl Tut 13, som tidigare saknats, 

hade påträffats och visade sig vara stämplad med ett sigill som angav SdH-vin som 

dryck, vilket överensstämde med vinkärlsetiketten (Černý 1965:2; Hope 1993:108, fig 

5, nr XXVI, 126, nr 41; Tallet 1995:469). En annan oklarhet finns i samband med 

vinkärlsetikett Am 32 som i Petries publikation (1894: Pl XXIV, nr 63) visar en skada 

där klassificeringen vanligtvis skrevs. Černý (notbok 17.54, s 23) har däremot 

transkriberat vinkärlsetiketten till SdH nfr nfr. Dessa sigill och etiketter har gemensamt 
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stärkt att SdH-viner oftast hade en klassificering och det var endast i sällsynta fall en 

sådan saknades (Tallet 1995:470). 

Några belägg för beteckningen nDm (sött) i samband med SdH-viner finns inte i 

materialet som bearbetats här. Endast en vinkärlsetikett från Saqqara beskriver ett SdH-

vin som nDm (Dijk 1992:27-28, fig 4; Tallet 1995:4675). Att SdH-vin kunde betraktas 

som sött är belagt i en rad från kärlekssångerna, där står det ”Shedeh-vinet, sötman är i 

min mun” (SdH pA nDm m r(A)=i, P. Harris 500:Group B, stanza 4, 5,1-5,3, jfr Fox 

1985:21 med not b; Mathieu 1996:62). 

 

nfr nfr nfr och andra klassificeringar 

En klassificering med tre nfr-tecken sägs ha använts för vin utan någon källhänvisning 

(Lerstrup 1992:72; Murray 2000:579, 590; Ikram 2001:392). Något exempel på den 

klassificeringen har inte hittats i detta etikettmaterial. Inte heller har det hittats några 

exempel på nfr nfr nfr i Malkatamaterialet (Hayes 1951:fig 4-8, fig 25-30; Hope 

1977:appendix II, table 3 och sigillkatalog, s 47-ff) eller i etikettmaterialet från 

Ramesseum (Spiegelberg 1898:Pl XIX-XXXVA; Bouvier 1999-2001:Fasc I-IV). Ett 

brev från Ramses IX, som citerades ovan (sid 32), visar att en beteckning med nfr nfr 

nfr nfr var i bruk för galena, råmaterial för ögonsmink. Ramses hade återlämnat en 

leverens av galena som var av dålig kvalité och han skrev att han förväntade sig en 

leverens av 100 deben av msdmt nfr nfr nfr nfr (Helck 1967:147, brev B, rad 32-33). 

Ett sigill från Amarna kan möjligen ha bidragit till uppfattningen om en 

klassificering med fler än två nfr-tecken. Ett skadat sigill har dokumenterats där ett nfr-

tecken var placerat på var sin sida om ett kruktecken  (Pendlebury 1951:Pl 

LXXXI, nr 27). Samma teckenkombination finns på fyra andra oskadade sigill 

(Pendlebury 1951:Pl LXXXI, nr 51, 52, Pl LXXXII, nr 99, 102). Dessa fem sigill 

påvisar att det handlar om en teckenkonstruktion som nyttjades på sigillstämplar men 

det saknas stöd för en allmän klassificering av vin med fler än två nfr-tecken. 

I Amarnamaterialet finns däremot två sigill som tillhört kärl av irp-viner, vilka 

uppvisat klassificeringar bestående av fler än två nfr-tecken. Det ena sigillet hade tre 

tydliga nfr-tecken utskrivet (Pendlebury 1951:Pl LXXXII, nr 104) och ytterligare ett 

                                                 
5 Enligt Tallet skulle det vara fig 5 som visade texten på etiketten men det visade sig att det var fig 4 
(citerat ovan) han syftade på. 
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sigill med fyra tydliga nfr-tecken (Petrie 1894:Pl XXI, nr 10). En klassificering 

bestående av tre nfr-tecken ska ha funnits under 18:e dynastin (Wb II:253) som en 

enstaka företeelse och antagligen syftat till fynden vid Amarna. En klassificering av 

vinet med tre respektive fyra nfr-tecken bör nog därför betraktas som sällsynt. 

Vinklassificering vid Ramesseum och arbetarbyn i Amarna 

I jämförelsematerialet från de modernare utgrävningarna invid arbetarbyn i Amarna 

finns 26 identiferbara vinkärlsetiktter (Leahy 1985:66). Av dessa finns två 

klassificerade viner. Det ena var ett irp-vin som var klassificerat med nDm – ”sött” och 

den andra var ett SdH-vin klassificerat med ett nfr-tecken (Leahy 1985:fig 6.12a, nr 86, 

fig 6.13, nr 97). Antalet klassificerade viner i detta material utgjorde därmed ingen 

större grupp och det rådde även osäkerhet angående om hur många oidentifierade 

vinkärl som kan ha funnits i materialet. 

Vid Ramesseum har 2693 vinkärlsetiketter hittats (Spiegelberg 1898: Pl XIX-

XXXVA; Bouvier 1999-2001). Klassificeringstermer fanns på 232 av dessa (8,6 %). 

Många vinkärlsetiketter var dessutom skadade vid inledningen av rad ett, där produkt 

och klassificering skulle ha stått, varpå det inte kan uteslutas att det bland dessa kan ha 

funnits klassificerade viner. På de vinkärlsetiketter som hade produktbenämningen 

bevarad var det vin av irp-typ som omnämndes, SdH-vin återfanns inte i materialet. 

Klassificeringen irp nfr (gott vin), var väl representerat med 160 etiketter, eller 68.9%. 

Förekomsten av irp nDm, (sött vin), var relativ stor med 45 exempel (19.3%). Den 

minsta gruppen var irp nfr nfr, (mycket gott vin) med 27 exempel (11.6%).   

Det finns likheter i andelen av kända klassificerade viner vid Amarna och Deir 

el-Medina och Ramesseum, där cirka en tiondel av alla vinkärlsetiketterna inkluderade 

en klassificering. Denna slutsats kommer med en reservation, att det på grund av skador 

gör det omöjligt att bedöma det ursprungliga innehållet av många etikettexter. Däremot 

skiljer sig Tutankhamuns grav (KV 62), där en tredjedel av vinerna var klassificerade. 
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4.2.3 Vin av dagen ... 

irp n hrw...  

hrw  3 (9) DeM 8, 39, 80, 81, 84, 110, 146, 186, 191 

hrw  5 (3) DeM 31, 60, 172 

hrw  6 (2) DeM 19, 63 

hrw  7 (1) DeM 87  

hrw ? (2) DeM 77, 141  

På 17 etiketter i Deir el-Medinamaterialet efterföljs irp med frasen n hrw X n (vin av 

dagen X av ...). Frasen åtföljs sedan av en referens till vingården pA kAmw och pA kAmw 

aA eller n baH aA eller av namnet på en institution.  Fyra dagar förekommer i detta 

material, varav de flesta citerar dag 3. Det finns en osäkerhet angående vad denna fras 

syftar till. Den avgränsas av ett genitiv n, som kopplar det till ”vinet” och till 

produktionsplats (kAmw eller baH, DeM 87, se nedan) eller ägande institution. Det ligger 

nära till hands att se dagmarkeringen som ett kvalitétsattribut. I detta material kan det 

kombineras med kvalitets klassificeringar nfr (gott, DeM 84) nfr nfr (mycket gott, DeM 

81) och nDm (sött, DeM 77). 

Det betydligt större materialet från Ramesseum (Spiegelberg 1898:pl XIX-

XXXVA; Bouvier 1999-2001:Fasc I-IV) har också ett antal exempel på denna fras. 

Dagfördelning ser annorlunda ut och sträcker sig från dag 3 till 25 (sammanställningen 

nedan) men med betoning på dag 7. I detta materiela fanns förutom referens till pA kAmw 

eller n baH även referens till pA kAmw aA och n baH aA. 

 

hrw 3 2 hrw 11 1 

hrw 5 1 hrw 12 1 

hrw 6 5 hrw 13 1 

hrw 7 23 hrw 16 1 

hrw 8 8 hrw 25 1 

hrw 9 3 Hrw ? 12 

hrw 10 1   

 
Placeringen av frasen, med genitiv n direkt efter irp, eller irp + kvalitets beteckning nfr 

med mera, indikerar att den bör betraktas som ett attribut av vinet, möjligen ytterligare 

ett sätt att definiera kvalitéten genom att tala om på vilken dag vinet producerades.  
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4.2.4 Funktionsbeteckningar 
 
Det finns ett antal fraser som hänvisar till vinets olika funktioner.  

 

hA[y]t nfr[t] (glädjespridande ?) 

Två etiketter i detta material har frasen hAy nfr. Tolkningen av denna fras som en 

klassificering växte fram genom en diskussion som började i tidigt 1900-tal, då vinkärl 

från den kungliga chefsarkitekten Khas grav vid arbetarbyn Deir el-Medina 

publicerades för första gången. Kha tillträdde sin tjänst under de sista åren av 

Thutmoses III:s regeringstid och dog vid hög ålder under Amenhotep III:s regeringstid 

(1479-1352 f Kr; Hall 1928:203) och är idag mest känd för sitt gravgods, inklusive 

vinkärl, som finns i museet i Turin. På ett av dessa vinkärl fanns en hieratisk text som 

publicerades av Schiaparelli (1920:153, fig 137) och blev därefter transkriberat av 

okänd skribent och publicerades i JEA 14, Notes and News (1928:182).  

 

(1)  

(2)  

 

irp n hA nfr Vin av hA nfr 

tp xt r-pr imn främsta egendomarna6 (?) i Amuns tempel  
 

I samband med publicering av ett “writing board” (BM 5647) hade Peet (1927:90-93) 

studerat det då kända exempel på denna fras. Skrivtavlan som diskuterades bar två 

exempel på frasen på tavlans versosida.  

 

 

”Vin av hA nfrt, ett  mnt-kärl” (irp n hA nfrt mnt 1).  

 

I en not därefter resonerade Peet om denna fras skulle uppfattas som ”…an incorrect 

phonetic writing of hrw nfr” (Peet 1927:94, not 1) och han föreslog översättningar av 

                                                 
6 Ett tvivelaktigt uttryckssätt. 
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frasen hA nfrt med ”merry-making” eller ”enjoy oneself” (Peet 1927:94, not 1). På 

svenska skulle det kunna översättas med glädjespridande eller roa sig själv. 

Alla skrivnigar för frasen var avvikande. Det som drog mest uppmärksamhet i 

den efterföljande diskussionen var valet av determinativ för ordet nfr[t]. I etiketten från 

Khas grav fanns ”eld”-tecknet  (Gardiners Sign List Q7) som determinativ medan Peet 

i stället transkriberat frasen med ett soltecken  (Gardiners Sign List N5). Den okände 

skribenten i Notes and News (1928:182) argumenterade emot Peets översättning och 

menade att soltecknet  skulle bytas ut mot ett niwt-tecken  (Gardiners Sign List O49) 

och i stället syfta på en vingård eller en stad.  

Černý har i en av sina notböcker från slutet av 30-talet framfört funderingar på 

om frasen snarare syftade på en geografisk plats och inte är någon klassificering (Černý, 

notbook MSS 1.191). Hans anteckningar avslöjade att han och Fairman fört en diskussion 

angående detta. De verkade gemensamt ha kommit fram till att det, enligt Černýs 

anteckningar, enbart kunde vara ett niwt-tecken i slutet av frasen och att de tillsammans 

föredrog att se det som ett geografiskt namn. Inget av denna diskussion blev senare 

redovisat för av Fairman i publiceringen av de hieratiska etiketterna från Amarna 

(Fairman 1951:163, not 3). 

Černý nämnde i denna notbok ett fynd från begravningstemplet för 

Amenhotep, son av Hapu (Černý, notbook MSS 1.191, ej publicerad). Enligt Černý 

hade bland annat två krukskärvor hittats som tillsammans bildade en klomplett 

vinkärlsetikett med texten.  

 

1)    

2)   

 

Černý översatte texten till ”l’an 32, vin du Haytnofret, Kabshu” (Černý, notbook MSS 

1.191). Fairman (1951:163, not 3) refererade till Černýs planerade (men ej genomförda) 

publicering av denna vinkärlsetikett och inkluderade transkriberingen  

 

1)  
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2)  

 

Det kan noteras att Fairmans transkribering inte överensstämde med Černýs. Till 

exempel blev årtalet 22 i stället för 32 och Černý såg fler tecken än Fairman i 

skrivningen av qAb-Swt samt flyttade niwt-tecknet och placerade efter qAb-Swt i stället. 

Vinkärlsetiketten som återfanns publicerad i materialet från Amarna var inte 

heller densamma som Fairman tog upp i texten. Dessutom utelämnade Fairman Černýs 

diskussion om hAyt nfrt som en geografisk plats (Fairman 1951: 163), vilket visar att 

Fairman betraktade klassificeringsteorin som mest trovärdig. 

 

 

 

I Amarnamaterialet finns denna vinkärlsetikett med frasen hAy nfr i texten. Det fanns 

inga spår av en andra rad (Pendlebury 1951:pl XCI, nr 174) och det noterades att nfr 

efterföljdes av ett ii-tecken , möjligen en annan läsning av tecknet  som fanns på 

etiketten från Khas grav (1903-20:153, fig 137). I den hieratiska formen liknar inte 

tecknen varandra, så det är svårt att förklara varför en transkribering till ii-tecken gjorts. 

Denna etikett hade Fairman själv översatt och i Černýs notböcker fanns den inte 

transkriberad. 

Två vinkärlsetiketter från Malkata bidrog ytterligare till diskussionen. Hayes 

(1951:89, fig 4, nr 2, 4) publicerade två etiketter med denna fras7. De två publicerade 

vinkärlsetiketterna från Malkata var skadade precis där ett av determinativen ,  eller 

 skulle ha funnits. Av de bevarade texterna återstod  

 

1)    

och 

1)   

 

                                                 
7 Hayes publicerade endast typer och transkriberade inte alla etiketterna. Därför var det osäkert om det 
fanns fler etiketter med denna fras. Vid Metropolitan Museum of Art, New York kunde man konstatera 
att dessa två är de enda i sitt slag i hela Malkatamaterialet. 
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Hayes föredrog att läsa texten mer bokstavligt än tidigare forskare och hänvisade till 

verbet hAi (att gå ned) (Faulkner 1962:156) som var indikerat med de gående benen. 

Översättningarna ”wine for a happy return (?)”, ”wine for a good going-down” eller 

”wine which goes down well” föreslogs (Hayes 1951:89, med not 104). De två 

sistnämnda översättningarna skulle kunna tillföras klassificeringsdiskussionen medan 

den förstnämnda översättningen skulle, med tanke på de gående benen i ordet hAy, 

kunna ha betydelsen av ”att återvända” (till Egypten) (Hayes 1951:89, med not 104). 

Vid genomgång av Deir el-Medinamaterialet fanns ytterligare en okänd 

vinkärlsetikett med denna formulering och den kunde tillfogas denna lilla och sällsynta 

samling (DeM 72, Koenig 1980:Pl 44-44a, nr 6360).  

 

1)    

2)   

 

Likheten med etiketten som hittades vid Amenhotep, son av Hapus tempel och som 

fanns transkriberad i Černýs notbok (notbook MSS 1.191 och ovan) är tydlig och kan 

översättas ”År 22, vin av hAyt nfrt, Kabshu” (HAt sp 22 irp n hAyt nfrt qAb-Swt). 

Översättningen av hAy[t] nfr[t] är fortfarande oklar men ”glädjespridande” är 

ett lockande förslag. Placeringen av frasen som ett attribut till irp-vinet indikerar att det 

är en slags klassificering och så kommer frasen fortsättningsvis att behandlas i denna 

studie. 

 

irp mAa (offervin) 

Vin kunde definieras som ”offervin” och finns belagt i två etikettexter från Amarna 

(Am 143, 146). På Am 143 beskrivs vinet som irp mAa n pr xa (offervin av pr xa) det vill 

säga ett av templen i Amarna. En intressant notering är att denna vinkärlsetikett hittats i 

militärens kvarter i Amarna. På Am 146 är det i stället irp mAa n pr wr-mAw (offervin av 

huset tillhörande Atons överstepräst) se nedan. Denna vinkärlsetikett återfanns i ett 

förrådsrum i det sydöstra hörnet av magasinet mellan det stora templet och kungens hus. 
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SdH n wnm (shedeh måltidsvin) 

SdH-vin förkommer i mindre utsträckning än irp-vinet och har redan diskuterats. Ändå 

kan det ha använts som måltidsdryck enligt beskrivningen [Sd]H n wnm, ”[shed]eh, 

måltidsvin” (Am 34) som har hittats beskrivet på en fragmentarisk etikett. 

 

4.2.5 Donation 

Termen mD översatt som en tiondel (Sethe 1916:85; DLE I 1982:257) i full form med r 

mD förekommer på fyra etiketter från Amarna (Am 50, 163, 164, 165) framför 

dateringen HAt sp. Sethe (1916:84-85) framförde att systemet med tecknet för ”mun”  

stod i samband med räknetal och ägande. Han menade att siffrorna skulle följa 

omedelbart efter tecknet, liknande koptiskan och kardinaltal, till exempel  där bågen 

översätts med talet 10. Denna kombination bildade i sin tur bråktalet ”en tiondel”. På 

två av etiketterna (Am 50, 164) kopplas mD med Aton. En etikett använder mD i 

förhållande till en överförvaltare (imy-r, Am 165).  

Fairman säger om formuleringen; 

 
”It is unfortunate that all these dockets should be so incomplete, for there is no information from 

other sources concerning a “tithe” in Ancient Egypt, and there is little to tell us of what it 

consisted, how it was levied, or to what purpose it was devoted.” (Fairman 1951:168) 

 

Formulering kan eventuellt syfta på donation, möjligen tvångsskatt, där en tiondel 

skänktes till guden Aton eller från kungen till en ämbetsman eller från ämbetsman till 

kungen.  

Termen mD finns inte belagd i materialen från Tutankhamuns grav (KV 62) och 

Deir el-Medina eller i liknande material från Malkata och Ramesseum. 

Ett annat begrepp som förekom i det samlade materialet var inyt, möjligen en 

nyegyptisk skrivning av inw (produkt, gåva eller tribut, Faulkner 1962:22). Denna 

läsning är relativt tydlig på etiketten DeM 194 som har överrubriken inyt kA-sA (gåva 

av/till Kasa). Texten fortsätter med årtal och vinbeskrivning men ger ingen information 

huruvida Kasa är mottagare eller donator. På etiketten Am 166 används uttrycket vid 

slutet av den mycket fragmentariska texten inyt [n] itn (gåva [till] (?) Aton) och på 

etikett Am 3 finns uttrycket i meningen irp nfr nfr n pA inw […] (mycket gott vin 

av/från denna tribut/gåva […]). 
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Vin kan ha skänkts av en individ till till exempel tempelkulten eller som 

gravgods stöds av en kärletikett från Tutankhamuns grav (Tut 26). Texten är begränsad 

till en titel och ett namn TAty pntw (viziren Pentu). 

I materialet finns en etikett som pekar på att det vänstra arbetslaget i Deir el-

Medina fått motta ett vinkärl, där står det i texten irp tA rit smHy (vin till vänstra 

arbetslaget, DeM 46). Troligen kom donationen från Ramses II:a, då etiketten är daterad 

till år 53. 

 

4.3 Vinproduktionens utformning och geografi  

 

4.3.1 kAmw och baH 

De två vanligaste tekniska termerna i materialet för att beskriva ett område där vin 

odlades är uttrycken kAmw (vingård, DLE IV:33-34; Faulkner 1962:284; Wb V:106) och 

baH (översvämning, vattenkanal, DLE I:152-153; Faulkner 1962:81; Wb I:448). De båda 

förekom i materialen från Amarna och Deir el-Medina men däremot inte alls i 

materialet från Tutankhamuns grav, utan där finns kAmw bara belagt i titeln hry kAmw. 

Ordet för vingård var kAnw under Gamla Riket och finns belagt i till exempel 

Pyramidtexterna (Wb V, 107:6). Det skrevs med en enkel, dubbel eller tredubbel 

kombination av tecknet , med eller utan hängande druvklasar och med eller utan 

krukan vid sidan om. Ibland kombinerades tecknen  eller  och även i 

denna kombination kunde ställningen med druvklasar dubbleras. (jfr e g Kaplony 

1963:1121 (nr 213) 1135 (nr 3098, 310, 311) 1136 (nr 312, 316, 317, 318) 1185 (nr 747, 

748) 1187 (nr 7659); er-Raziq 1979:242).  

En ny skrivform finns på Kamoses stela från slutet av andra intermediet (1555-

1550 f Kr), där kAnw övergår till kAmw (vingård) med den ”alfabetiska” skrivformen 

                                                 
8 Enligt er-Raziq var sigill 308 från ett vinkärl men det visade sig att det var sigill 309 (citerat ovan) han 
syftade på. 
9 I er-Raziqs katalog har han missat att teckenkombinationen består av  och inte enbart av en 
enkel druvställning. 
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. Detta förefaller vara det tidigaste belägget för ordet kAmw (Habachi 

1972:32, 36, rad 11, not e; er-Raziq 1979:24210; jfr Wb V:106). 

 Skrivformen övergavs sedan till förmån för teckenkombinationen 

, vilket under 18:e-19:e dynastin blev en standardform för ordet (Lesko 

DLE IV:34). Brunner (1944:34) framförde teorin om att ordet hade ett ursprung från 

Hyksos och att det verkade som om en kAmw-vingård varit en otrolig lyx som tillhört 

Hyksoshärskaren. Det äldre egyptiska ordet kAnw övergavs och utvecklades till det 

semitiskt besläktade ordet kAmw för att vid slutet av andra intermediet tränga bort det 

ursprungliga, egyptiska ordet kAnw (Brunner 1944:34; er-Raziq 1979:240-241).  

Från Gamla till Nya Riket fanns även tecknen  eller  som alternativa 

determinativ med till exempel skrivningar för kAnw  och  eller kAmw 

. (Kaplony 1963:1186 (nr 757); er-Raziq 1979:242-243; jfr Wb 

V:106).  

Ordet baH (översvämma/flöda/konstbevattna/vattenkanal) (DLE I:152; Wb I:448-

449) som beskrivning för vingård skrevs det vanligtvis  men det 

förekommer även vissa variationer. Det förekommer sparsamt under Gamla och 

Mellersta Riket men dess bruk blir mer frekvent under Nya Riket (jfr Wb I:448-450). I 

och med tolkningen, att ordet syftar på konstbevattning (Faulkner 1962:81), kan ordets 

användning ses i förhållande till en period då fler vinodlingar anlades i Deltat och där 

konstbevattning via kanaler behövdes som stödåtgärd i torrare områden.  

Olika determinativ kunde avsluta kAmw och baH. För ordet kAmw fanns ett 

avslutande pr-tecken  och för ordet baH återfanns att det oftas avslutades med en 

teckenkombination för vatten och kanal . Er-Raziq (1979:229) menar att 

vingården skulle ha varit muromgärdad för att skydda det som fanns innanför. 

Vingården, kAmw bör därmed ses som en inhägnad areal, och baH som en 

vattenanläggning. 

Hur stor en kAmw eller en baH var har diskuterats. Er-Raziq (1979:229) säger att 

under Nya riket började -tecknet som determinativ regelmässigt att användas i ordet 
                                                 
10 Av misstag har er-Raziq felreferat och man fann till vänster om kAmw-ordet en referens till ”Kamose 
ADAW 8, S.36”. Det borde i stället ha stått Kamose ADIK 8, S.36 
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kAmw och han menar att tecknet hänvisade tillbaka till den muromgärdade trädgården. 

Denna skrivform för vingård sågs också i primärkällorna till uppsatsen (jfr t ex Am 175; 

DeM 9).  

I en grav som tillhört mTn (Metjen) finns en inskrift daterad till 3:e dynastin 

(2686-2613 f Kr). Texten säger att vingårdens (kAnw) areal bestod av 1 xA + 2 tA och 1 

aurora (sTA) innanför en mur (Urk I, 5). Ytmässigt mäter en sTA 2 735 m2 och en xA mäter 

10 sTA som då blir 27 350 m2 (Gardiner 1948c:60; 1957:200). Hur stor yta en tA skulle 

vara har inte gått att finna någon beskrivning på. Er-Raziq (1979:229) säger att ytorna i 

Metjens text sammantaget skulle ha utgjort ett område på cirka 114 870 m2. 

Vid Tell el-Dabaa har Bietak (1985:275) redovisat för att det funnits en vingård 

innanför ett muromgärdat tempelområde, troligen en sakral yta, som han daterat till 

slutet av Hyksostid (1650-1550 f Kr) till tidigt 18:e dynastin (1550-1069 f Kr). Han 

säger inget om storleken på detta område. På Kamose stelan (1555-1550 f Kr) sågs för 

första gången kAmw skrivet med ett avslutande pr-tecken som determinativ och pr-

tecknet kan ha syftat på hyksoshärskarens inhängnade, lyxiga vingård (Habachi 

1972:36, rad 11; er-Raziq 1979:240; Bietak 1985:276). 

Det har även gjorts fynd av en anläggning söder om staden Amarna av ett stort 

muromgärdat område försett med 816 pelare som bildat sju salar, där den sammantagna 

ytan omfattade 1,26 hektar. Inom denna areal fanns spår av planteringar, vilka 

uppfattades som lämningarna från en vinodling (Traunecker 1984:286-290; Tallet 

1998b:244). Tidigare hade Fairman (1951:167-168) uttryckt en osäkerhet om 

vingårdarnas existens i regionen medan Pendlebury (1935:131) redan i 

preliminärrapporten från grävsäsongen 1934-1935 nämnde vingård som ett av tre 

tolkningsalternativ av området. Den senaste forskningen verkar finna det troligt att det 

hade anlagts en vingård så långt söderut som Amarna (Traunecker 1984:286-290; Tallet 

1998b:244). 

Ovanstående exempel framhäver att det utifrån determinativen inte går att säga 

något om storleken på en vingård, oavsett om den kallades kAmw eller baH. Valet av 

determinativ avspeglade troligen inte en verklig yta. Dessutom används baH som 

benämning för vingård i så pass liten omfattning och under en kort tid medan kAmw var 

det generella ordet för vingård under Nya riket. 
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Amarna  

baH - flodområde, bassäng eller 

konstgjord sjö 

(irp) Am 15 (rsyt, södra), 184, 186, 187, 193  

(SdH) 185, 205 (ref. till iDHw n Axt anx-itn, sumpmarker) 

kAmw– vingård Am 175 

 

I materialet från Amarna dominerade begreppet baH i fråga om vinets ursprung. På 

vinkärlsetiketter härleddes fem irp-vinet och två SdH-viner från en baH (flodområde). 

Bara en vinkärlsetikett dokumenterade ett irp-vinet från en kAmw (vingård). Däremot 

förekommer begreppet kAmw rikligt i titeln för ansvarig tjänsteman (jfr diskussion 

nedan). 

Även om ordet kAmw för vingård knappast förekommer i Amarnamaterialet är 

det möjligt att en vingård i samband med Amarna har hittats söder om staden. Det 

ovanstående redovisade området, utgrävt av Traunecker (1984:286-290), kanske kan 

förklara bruket av några av nedstående termer.  

 

irp – pA Xnm – flodområde Am 103, 161, 207 (ref. till iArrt)  

irp – Sd – konstgjord sjö/pool Am 18 

irp – mi-SA – vattenområde Am 160 

SdH – idHw – sumpmark Am 205 

 

Några enstaka vinkärlsetiketter i Amarnamaterialet omnämner termer som pA Xnm 

(flodområde), mi-SA (vattenområde), Sd (konstgjord sjö/pool) och idHw (sumpmarker) 

med diffust ursprung. Förslagsvis skulle några av dessa kunna syfta på ovannämnda 

vinodling söder om Amarna (Wb I:155 idHw, II:155 mi-SA, IV:567 Sd; DLE I:64, idH, 

II:207 Xnn, III:172 Sdt; Faulkner 1962:36 idHw, 202 Xnm, 274 Sd). Dessutom fanns det i 

Amarnamaterialet en vinkärlsetikett (Am 193) där det på första raden stod n itr n baH 

(av floden av flodområdet). Inga tekniska termer återfinns bland vinkärlsetiketter från 

arbetarbyn i Amarna (Leahy 1985:66-109). 
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Deir el-Medina  
 

baH – flodområde, bassäng,  DeM 89, 122  

 

pA kAmw aA – den stora vingården  DeM 12, 13, 43, 48, 79, 86, 93, 109, 114 

 

pA kAmw – vingården 

DeM 3, 5, 9, 11, 15, 22, 26, 30, 41, 42, 44, 47, 61, 66, 76, 90, 

97, 104, 105, 116, 120, 126, 127, 137, 147, 165, 166, 179, 182, 

184, 198, 207 

 

Från Deir el-Medina bär 36 vinkärlsetiketter information om att irp-vinet kom från en 

kAmw (vingård) och på 18 vinkärlsetiketter omnämndes kAmw men där inledningen av 

raden skadats så det inte längre syntes om det varit ett irp- eller ett SdH-vin. En etikett 

placerade en kAmw (vingård) i Tjaru i Östra Deltat (DeM 126). I Deir el-

Medinamaterialet refereras också till pA kAmw aA (den stora vingården) som antyder att 

det fanns en hierarki bland vingårdarna, möjligen baserad på storlek. 

På sammanlagt 51 vinkärlsetiketter från Deir el-Medina omnämndes ordet kAmw 

(vingård) jämfört med en etikett från Amarna. Termen baH (flodområde) återfanns 

endast på två vinkärlsetiketter från Deir el-Medina jämfört med sju etiketter från 

Amarna. 

 

Ramesseum 

Fördelningen i användningen av kAmw och baH i materialet från Ramesseum uppvisar en 

tonvikt på kAmw. Där finns 540 vinkärlsetiketter av sammanlagt 2693 (Spiegelberg 

1898:pl XIX-XXXVA; Bouvier 1999-2001:Fasc I-IV), med termerna kAmw och baH 

bevarade. Av dess innehöll 369 vinkärlsetiketter ordet kAmw (vingård) men antalet kan 

ha varit större, i och med att skador försvårat läsningen. Termen baH (flodområde) fanns 

på 171 vinkärlsetiketter (Spiegelberg 1898:pl XIX-XXXVA; Bouvier 1999-2001:Fasc I-

IV).  

Slutligen kan sägas att det finns en tydlig skillnad i användningen av kAmw och 

baH som begrepp för vinproduktionsområden mellan Amarna- och Deir el-

Medinamaterialet. Förekomsten av en relativ stor mängd etiketter som refererar till ett 

baH-område utesluter att det är frågan om en lexikografisk variation. Möjligen har 
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Amarnas geografiska placering i Mellanegypten påverkat valet av typ av 

odlingsområdet och användning av konstbevattning.  

 

nty m nAy imn DeM 26 (pA kAmw), 77 (…), 78 (…), 79 (pA kAmw aA n ra-[…]), 

101(…)  

  

nty m nAy ra-ms-[…] DeM 85 (…) 

nty nAy ra-ms-sw-mr-imn 

spt ptr itr […] 

DeM 30 ([…] pA kAmw n tA Hw[t] [n]t HH m rnpt 

n nsw bit HqA-mAat-ra-[stp-n-ra]) 
 

Frasen (m) nAy (i / från dessa jfr. Junge 2001:51-54).) används i enstaka fall för att 

beskriva vingårdens (kAmw) tillhörighet. Fem etiketter använder nAy i samband med 

Amun, vilket antyder att detta var ett sätt att beskriva Amuns tempel som ägare. Två 

kopplar frasen med kunganamnet Ramses (DeM 30, 85) och en (DeM 30) beskriver ett 

förhållande mellan vingården som tillhörde Ramses IV:s tempel av miljoner år och 

”dessa” av Ramses, som är på en plats på stranden av ptr-floden. 

Det som beskrivs som nAy ra-ms-sw-mr-imn har tolkats som Pi-Ramses 

(Gardiner 1918:188; Bouvier 2003:196). Spiegelberg (1923:31) kopplar nAy imn till 

Ramesseum och fann det utskrivet på åtta vinkärlsetiketter från Ramesseum 

(Spiegelberg 1898:nr 147, 170, 224, 233, 259, 266, 294, 298). Hamada (1947:19) har 

översatt texten på en staty efter flaggbäraren Amenmose, där han sägs vara den som var 

ansvarig att ta hand om det som tillhör Amun (nAy imn). Hamada (1947:15-16) säger 

vidare att Amenmose arbetade vid Amun-Res tempel som låg vid Västra floden (itr 

imnt) i Deltat. Först i slutet av texten omnämns templet av miljoner år (tA Hwt nt HH m 

rnpt) vid domänen av Amun (pr imn) väster om Thebe (Hamada 1947:19), vilket leder 

fram till att den plats där Amenmose arbetade vid inte var Ramesseum. Gardiner 

(1948b:19-20) argumenterar också för att platsen för nAy imn låg vid Västra floden och 

tror det kan ha legat norr om floden i nordvästa Deltat. Gardiner (1948:22, not 3) tar 

också upp att templet av miljoner år skulle vara en hänvisning till Ramses III:s 

dödstempel, Medinet Habu. Även Helck (1963:729) hänvisar till Hamadas och 

Gardiners artiklar och talar om en byggledare för nAy imn som låg vid Västra floden, där 

byggledaren säger sig ha byggt tempel och vingårdar i Amuntemplets område. Haring 

(1997:355) och Bouvier (2003:194) uttrycker båda att nAy imn och Ramesseum hörde 
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ihop och Haring säger dessutom att det även fanns två olivgårdar som var en del av nAy 

imn och att de tillhörde Ramesseum. 

 

4.3.2 Institutioner 

Vinet kan beskrivas som irp n tillhörande pA kAmw (vingården) n pr / Hwt (av huset eller 

domänen). Ordet vingård (pA kAmw) kan utelämnas så att vinet beskrivs bara med n pr / 

Hwt. Vingårdarna var underordnade olika institutioner, vilka kallades pr ”hus” (engelska 

”estate”) eller Hwt ”tempel/domän”. De kunde vara en del av tempel eller kungliga 

palats i sina respektive roller som administrativa och ekonomiska enheter (Spencer 

1984:4). Dessa administrativa enheter benämndes som tillhörande en gud eller en kung. 

I några fall nämns även kungliga kvinnor i sambande med ett pr eller en hög 

ämbetsman.  

Ordet Hwt (tempel/domän) blev en allmän term under arkaisk tid. Förslagsvis 

kan termen ha representerat storproducerande domäner och/eller kungliga dödstempel, 

vilka hade till uppgift att upprätthålla kulten kring en bortgången kung (Spencer 

1984:21-23). Uttrycket tA Hwt (templet/domänen) var under Nya riket en referens till 

kungliga dödstempel som låg vid Nilens västra strand i Thebe. Institutionen tA Hwt n HH 

m rnpt (templet av miljoner år) refererade oftast till kungens dödstempel i Thebe men 

kunde även användas för alla tempel som bedrev den religiösa kulten kring en 

bortgången kung (Spencer 1984:7, 25-26). Spiegelberg (1923:31) menade att tA Hwt n HH 

m rnpt representerade namnet på Ramesseum men denna begränsade tolkning verkar 

idag ha övergivits. 

Ordet pr (hus) började användas under arkaisk tid och under Gamla riket hade 

det kommit i allmänt bruk. ”Huset” kunde dels beteckna en egendom som tillhörde ett 

tempel, kungen eller ämbetsman, dels en administrativ enhet tillhörande ett tempel men 

dessutom själva byggnaden, huset, i sig själv. I en vidare mening kunde pr inneha 

betydelsen av land och egendom under administrativ kontroll av en person (Spencer 

1984:14-16; Häggman 2002:54). Ordet pr kunde också användas synonymt för att 

beskriva det kungliga palatset pr nsw. Alla pr (hus) kunde dessutom vara underordnade 

farao, pr-aA (det stora huset). Inom den gudomliga sfären fanns ordet pr även som 

synonym för tempelbeteckningen Hwt nTr (gudens tempel). Ofta kan det vara svårt att 
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konkret urskilja den mest adekvata betydelsen av ordet pr i en text (Spencer 1984:17; 

Bleiberg 1996:18-19; Häggman 2002:55, 79). 

Amarna Institutioner  

Aton   
tA Hwt pA itn domänen av Aton (6) Am 75, 76, 77, 78, 79, 201 

 
pr itn Atons hus (34)  Am 18, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 

40, 43, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 106, 

109, 110, 112, 114, 208 

pr anx-itn Ankh-Atons hus (13)  Am 29, 30, 119, 120, 121, 122, 

123, 125, 126, 128, 129, 131, 

133 

 

pr itn tH n pr Huset av Atons glans (1) Am 206 
 

pr Hai n pA itn Huset av jublande av denna Aton 
(1) 

Am 118  

pr sHtp-itn Sehetep-Atons hus (6) Am 21, 22, 139, 140, 141, 142 
   

Re   

pr ra Res hus (1) Am 13 

pr anx-ra Ankh-Res hus (1) Am 127 

n pr ra-Hr-Axty Re-Horakhtys hus (4) Am 37, 71, 72, 73 

n pr sHtp-ra Sehotep-Res hus (1) Am 5 

tA Swt anx-ra Swt-kapellet av Ankh-Re (2) Am 136, 137 

tA Swt Swt-kapellet (2) Am 135, 138 
   

Amun   

pr imn m wAst Amuns hus i Thebe (1) Am 168 

Institutioner (Hwt och pr) delar i Amarna mellan gudar, kungar, kungliga kvinnor och 

ämbetsmän. Det finns även fall där Hwt och pr förekommer utan närmare beskrivning. 

I Amarna dominerar pr som institutionsbenämning, antagligen på grund av att 

det stora Atontemplet kallades pr itn (Pendlebury 1935:70). Hwt finns belagt på endast 

nio etiketter. På fyra vinkärlsetiketter omnämns institutionen tA Swt (Swt-kapellet). 
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Institutioner som var kopplade till guden Aton är väl representerade i detta 

material. Namn på sex institutioner förekommer med pr itn som den mest omnämnda. 

Det finns sex etiketter som uppger tA Hwt pA itn, möjligen det lilla templet i Amarna 

(Pendlebury 1951:92). Institutionen pr Hai n pA itn omnämns på en etikett och det är en 

del i det stora Atontemplet, lokaliserad strax efter ingången till templet (Pendlebury 

1951:pl I). Denna etikett återfanns i Atontemplets sanktuarie inte långt från området pr 

Hai n pA itn. Det finns fem etiketter som inkluderar namnet på guden Re. Swt -kapellet 

hade en direkt koppling till guden Re och är belagd från Nya riket (jfr e g Stadelmann 

1969:159). I P Wilbur I (Gardiner 1948c:16) finns ett Swt-ra-Hr-Axty som ägde och 

brukade jordar med en egen administration och prästerskap I Amarna var några av dessa 

kapell kopplade till de kungliga kvinnorna, dessa var drottningmodern Teye, prinsessan 

Meretaten och troligen även Nefertiti, drottning Kia och Ankhesenpaaten. (Spencer 

1984:120-125). 

Ett tempel vid namn itn tH (Atons glans) omnämns både i Amarna och i 

materialet från Deir el-Medin (se nedan) men saknas i materialet från Tutankhamuns 

grav. 

Kungliga institutioner i Amarnamaterialet  

 

tA Hwt aA-xpr-kA-ra Aakheperkares domän (Tuthmoses 

I) (1) 

Am 10 

tA Hwt nb-[mAat]-ra Nebmaatres domän (Amenhotep 

III) (2) 

Am 47, 48 

 

pr nb-mAat-ra Nebmaatres hus (4) Am 4, 7, 44, 45 

pr nsw Ax-n-itn Akhenatons kungahus (1) Am 55 

pr Ax-n-itn Akhenatons hus (4) Am 8, 50, 51, 54  

pr anx-xprw-ra Ankhkheperure hus (1) Am 64 

pr smnx-kA-ra Smenkhkares hus (1) Am 63 

pr nsw bit [...] huset av Kungen av Övre och Nedre 

Egypten (1) 

Am 62 

pr nsw [...] kungens hus […] (1) Am 59 
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Hwt (tempel/domän) finns i kombination med kunganamn på tre vinkärlsetiketter i 

Amarna. På en vinkärlsetikett tillhör domänen Thutmoses I (1504-1492 f Kr) och på de 

två andra nämndes Amenhotep III (1390-1352 f Kr). På 11 vinkärlsetiketter användes 

institutionsbeteckningen pr (huset) i kombination med ett kunganamn. I denna grupp 

förekom Amenhotep III på fyra etiketter Akhenatons namn (1352-1336) på fem av 

etiketterna, Smenkhkare (1338-1336 f Kr) på två. 

pr tiy Teyes hus (2)  Am 14, 54 

pr sAt nsw bAk-[itn] Kungliga dottern Baketatens hus (1) Am 70 

pr nfr-nfrw-iti-itn Neferneferuiti-Atons hus (2) Am 56, 57 

pr Hmt-nsw Kungliga hustruns hus (1) Am 36 

pr sAt nsw mryt-[itn] Kungliga dottern Meritatens hus (2)  Am 67, 68  

pr sAt nsw makt-itn Kungliga dottern Meketatens hus (1)  Am 65 

Ett antal kungliga kvinnonamn har egna ”hus”. Kungliga döttrarna benämns med titeln 

sAt nsw och ett par oidentfierade kvinnor innehade titeln Hmt-nsw (kungliga hustrun, Am 

11, 61) Ingen titel förekommer däremot i samband med Teye eller Nefertiti. Teye var 

hustru till Amenhotep III:e och mor till Akhenaton (Troy 1986:166; Shaw 2000:261) 

och Baketaten var dotter till Amenhotep III:e och Teye (Fairman 1951:164; Troy 

1986:166). Nefertitis namnges i materialet genom Neferneferuiti-Aton och var 

Akhenatens hustru (Troy, 1986:167). Meritaten var dotter-hustru till Akhenaten och 

Nefertiti (Troy, 1986:167) och Meketaten var dotter till Akhenaton och Nefertiti (Troy, 

1986:167). På en etikett (Am 69) finns också Ankhesenpaaten namngiven, dotter-hustru 

till Ankhenaten och Nefertiti och hustru till Tutankhamun (Troy, 1986:167), men tyvärr 

syns inte längre om det funnits en institutionsbeteckning framför namnet. 

Antalet etiketter är få och institutionsbegreppet Hwt (templet/domänen) finns 

inte i kombination med ett kvinnonamn. Däremot finns på en etiketts (Am 54) första rad 

pr AX-n-itn (Akhenatons hus) och på andra raden hans mor genom pr tiy (Teyes hus). 

Tyvärr finns inte mer information bevarad på etiketten men det kan ha avspeglat två 

olika egendomar, där förslagsvis den första skulle kunna stå för produktionsplatsen och 

den andra för det hushåll kärlet skulle levereras till. En annan hypotes kan vara att pr 

Ax-n-itn var huvuddomänen medan pr tiy kanske var en mindre del i denna större 

domän.  
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pr wr-mAw  den stora profetens hus (7) Am 6, 144, 145, 146, 

147, 148, 207 

pr imy-r xtm överförvaltaren av sigillets hus (1) Am 150 

pr imy-r överförvaltarens hus (1) Am 149 

Ett fåtal ämbetsmän från Amarna dokumenteras på en grupp av nio vinkärlsetiketter 

tillsammans med institutionsbeteckningen pr (huset) utan någon namnspecifisering. På 

sju av dessa ingick prästtiteln wr-mAw (högste Atonprästen) medan en vinkärlsetikett 

omnämnde imy-r xtm (överförvaltaren av sigillet) och en vinkärlsetikett omnämnde 

imy-r (överförvaltaren).  

pr xa-m-wAst huset av framtrände i Thebe (1) Am 9  

pr xa=f huset av hans framträdande (1) Am  143 

pr wAt-inr-sw huset av wAt-inr-sw (1) Am 198 

pr […] huset […] (7) Am 32, 41, 89, 188, 

190,  191, 194 

 tA Hwt […] domänen […] (3) Am 80, 82, 187 

 

På några vinkärlsetiketter i Amarnamaterialet används institutionsbeteckningen pr 

(huset) utan någon namnspecifisering. En etikett inhåller kombinationen n pr xa-m-wAst 

(huset av framträdande i Thebe), en annan etikett kombinationen n pr xa (huset av 

framträdande) och slutligen en etikett där det inte finns någon tillfredsställande 

översättning pr wAt-inr-sw (huset av wAt-inr-sw).  

Slutligen finns en grupp vinkärlsetiketter där texten skadats så det inte längre 

går att utläsa vilken institution de kan ha avsett. Tre av dessa skadade vinkärlsetiketter 

nämnde institutionen tA Hwt […] (domänen […]) och sju nämner institutionen pr […] 

(huset […]), där det på grund av skadorna inte går att utläsa någon mer information. 

Det vanligast förekommande vinet i Amarnamaterialet var det oklassificerade 

irp-vinet med 86 vinkärlsetiketter. Av de 16 viner som är klassificerade finns sex 

vinkärlsetiketter irp nfr (vin av god kvalité), sex andra med irp nfr nfr (vin av mycket 

god kvalité), två etiketter nämnde ändamålet för vinet irp mAa (offervin) och slutligen 

finns ett irp nDm (sött vin). Det finns endast två SdH-viner i materialet och det ena var 
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klassificerat med dubbla nfr-tecken medan de andra var oklassificerat. Det gick inte att 

få någon tydlig uppfattning om någon institution levererat bättre viner än någon av de 

andra. 

Tutankhamuns grav (KV 62)  
   
 pr itn Atons hus (15) Tut 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 18, 20, 21  

 pr twt-anx-imn Tutankhamuns hus (2) Tut 4, 15  

 

pr twt-anx-imn-HqA-

iwn-Smaw 

Tutankhamun-härskare över södra 

Heliopolis:s (Thebe) hus (5) 

Tut 14, 16, 17, 19, 23 

   
I materialet från Tutankhamuns grav (KV 62) användes endast institutionsbeteckningen 

pr (huset) och det finns omnämnt i kombination med guden Atons namn på 15 

vinkärlsetiketter. I kombination med Tutankhamun eget namn fanns det omnämnt på sju 

vinkärlsetiketter.  

Kvalitativt har pr itn (Atons hus) bidragit med åtta oklassificerade irp-viner, 

fyra irp nDm (sött vin) och tre SdH nfr nfr (shedehvin av mycket god kvalité) medan pr 

twt-anx-imn (Tutankhamuns hus) endast representerades av sju oklassificerade irp-viner. 

En intressant iakttagelse är att medan pr itn bidrar med de klassificerade vinerna så är 

vinerna från pr twt-anx-imn helt oklassificerade. Det bör också noteras att det finns en 

intressant kronologisk frågeställning i detta material i och med att namnet Tutankhamun 

syftar till en tid då Atonkulten i stort var övergiven. 

 

Deir el Medina  

pr imn Amuns hus (19) DeM 5, 15, 21, 31, 50, 60, 69, 70, 

82, 84, 138, 146, 147, 162, 165, 

168, 178, 188, 193 

pr imn-ra av huset av Amun-Re (4) DeM 59, 91, 197, 204 

 

pr itn tH  huset av Atons glans (2) DeM 67, 68 

pr pn m pA mw n ptH detta hus vid vattnet av Ptah (1) DeM 45 

pr mntw huset av Montu (1) DeM 17 

pr Hwt-Hr huset av Hathor (2) DeM 24, 25 
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pr xnsw huset av Khonsu (1) DeM 4 

Hwt nTr gudens tempel (1) DeM 198 
   
Materialet från Deir el-Medina uppvisar fylligare texter och några olika kombinationer, 

institutionsbeteckningarna var likväl begränsade till Hwt (tempel/domän) och pr (huset). 

Institutionsbeteckningen Hwt (templet/domänen) finns i kombination med kunganamn 

men inte kombinerat med något gudanamn. Emellertid finns en etikett som nämner ett 

Hwt utan att uppge någon specifiserad gud, där nTr (guden) används i stället, således Hwt 

nTr (gudens tempel). 

29 vinkärlsetiketter i Deir el-Medinamaterialet använde institutionsbeteckningen 

pr (huset) i kombination med med ett gudanamn. På 19 etiketter återfinns Amuns namn 

angivet och Amun-Res namn på fyra vinkärlsetiketter. Det finns två vinkärlsetiketter 

med hänvisning till pr itn tH (huset av Atons glans) men dessa båda härstammade från 

Amenhotep III:e regeringstid. Dessutom var denna institutionsbeteckning skriven i 

textens andra rad, vilket kan ha haft en annan innebörd, till exempel destination för 

vinet. 

Kungliga institutioner  

Tuthmosis III   

pr mn-xpr-ra Menkheperres hus (2) DeM 49, 193 

   

Amenhotep III   

tA Hwt nb-mAat-ra Nebmaatres domän (2) DeM 68, 117 

pr nb-mAat-re Nebmaatres hus (1) DeM 67 

   

Aye   

 tA Hwt xpr-xprw-ra-[…] Kheperkheperures domän (1) DeM 111 

   

Horemheb   

 tA Hwt Dsr-xprw-ra-stp-n-

ra 
Djeserkheperure-Setepenres 

domän (3) 

DeM 7, 51, 108 

pr Dsr-xprw-ra-stp-n-ra Djeserkheperure-Setepenres hus 

(7) 

DeM 6, 11, 54, 55, 56, 57, 115 

   

Seti I   

tA Hwt mn-mAat-ra Menmaatres domän (1) DeM 206 

tA Hwt nt HH m rnpt nsw Templet av miljoner år av  
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bit mn-mAat-ra kungen av övre och nedre 

Egypten, Menmaatre (1) 

DeM 23 

pr mn-mAat-ra Menmaatres hus (1) DeM 161 

pr sty-[mr-n]-ptH Sety-Merenptahs hus (1) DeM 131 

[…]  mn-[mAat]-ra […] Men[maat]re (2) DeM 62, 95 

   

Ramses II    

tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-

ra 

Usermaatre-Setepenres domän 

(8) 

DeM 12 (nty m pr wsr-mAat-ra-stp-n-

ra), 20, 21, 39, 58, 66, 106, 187 

tA Hwt nt HH m rnpt nsw 

bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra 

Templet av miljoner av år av 

kungen av övre och nedre 

Egypten, Usermaatre-Setepenre 

(6) 

DeM 3, 5, 10, 41, 120, 128 

   

Merenptah   

[…] HH rnpt nsw bit bA-n-

ra-mr-imn 
[Templet av] miljoner av år av 

kungen av övre och nedre 

Egypten, Baenre-Meryamun (1) 

DeM 50 

   

Ramses III   

tA Hwt nsw bit wsr-mAat-

ra-mr-imn 
Domän av kungen av övre och 

nedre Egypten Usermaatre-

Meryamun (1) 

 DeM 136 

tA Hwt nt HH m rnpt nsw 

bit wsr-mAat-ra-mr-imn 

Templet av miljoner av år av 

kungen av övre och nedre 

Egypten, Usermaatre-Meryamun 

(1) 

DeM 184 

   

Ramses IV   

tA Hwt nt HH m rnpt n nsw 

bit HqA-mAat-ra-stp-n-imn 
Templet av miljoner av år av 

kungen av övre och nedre 

Egypten, Hekamaatre-Setepenre 

(1) 

DeM 30 (nty m nAy n ra-ms-sw-mr-

imn)  

   

Ramses VI (?)   

 pr nb-mAat-ra-imn-[…] Nebmaatre-[Mery]amuns hus 

(1) 

DeM 102 

   

Amenhotep ?   

pr imn-htp Amenhoteps hus (2) DeM 53, 65 
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Okänd Ramessidisk 

kung 

  

tA Hwt nsw ra-[…] domänen av kungen Ra-[…] (1) DeM 196 

pr ra-ms-[…] Ramse[s] […] hus (5) DeM 90, 167, 180, 191, 200 

   

Merytamun    

pr sAt-nsw Hmt-nsw mryt-

imn 
Kungadotter, kungahustru, 

Merytamuns hus (1) 

DeM 75 

   

pA kAmw n sAt-nsw ra-ms-

sw-p-[…] 
kungliga dottern Ramsesup-
[…] vingård (1) 

DeM 76 

   

pA kAmw n pr nA ms nsw vingården av de kungliga 

barnens hus (1) 

DeM 137 

   

tA Hwt nt HH m rnpt […] templet av miljoner år […] (9) DeM 8, 15, 47, 60, 103, 105, 127, 

174, 179 

tA Hwt […] domänen […] (7) DeM 13, 35, 44, 61, 84, 87, 134 

pr […] huset […] (4) DeM 160, 170, 171, 173 

Kombinationen Hwt (templet/domänen) och kunganamn återfinns på 17 vinkärlsetiketter 

från Deir el-Medina. På åtta vinkärlsetiketter namnges Ramses II:a, på tre 

vinkärlsetiketter uppges Horemhebs namn, två vinkärlsetiketter representeras av 

Amenhotep III:e och en vinkärlsetikett vardera namngav Seti I:a, Ramses III:e och Ay. 

Slutligen finns det en vinkärlsetikett där kunganamnet skadats, så att det inte går att 

säkerställa vilken Ramessidisk kung den avsett. Bland dessa finns även en 

vinkärlsetikett som innehåller både institutionsbeteckningen Hwt (templet/domänen) på 

första raden och pr (huset) på andra raden (DeM 12) och uppger ett av Ramses II:s 

namn, Usermaatre-Setepenre. Två kvinnor finns uppgivna som egendomsinnehavare 

och dessa är Merytamun som var dotter och hustru till Ramses II (Troy 1986:170) och 

Ramses[p]-[…] som på grund av skadan i texten inte gått att identifiera. 

På tio vinkärlsetiketter noterades, i kombination med olika kunganamn, även 

institutionen n tA Hwt nt HH m rnpt (templet av miljoner år), vilka ofta härleds till 

kungliga dödstemplen vid Nilens västra strand i Thebe. Det har inte gått att säkerställa 

om beteckningen avsett ett särskilt tempel, utan förslagsvis kan flera av dem ha fått 

denna institutionella benämning i området. 
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I Deir el-Medinamaterialet finns också kunganamn i kombination med 

institutionsbeteckningen pr (huset) på 22 vinkärlsetiketter. På sju vinkärlsetiketter 

uppges Horemhebs namn, två vinkärlsetiketter innehåller Thutmoses III:e namn och på 

två vinkärlsetiketter uppges Seti I:s namn. Med vadera en vinkärlsetikett finns 

kunganamnen Amenhotep III:e och Ramses IV:e namngivna. Det finns två 

vinkärlsetiketter som uppger en okänd Amenhotep. En vinkärlsetikett uppger att huset 

tillhör kungliga dottern och tillika kungliga hustrun Merytamun och en vinkärlsetikett 

säger att huset tillhör de kungliga barnen. Slutligen återfinns fem vinkärlsetiketter där 

okänd Ramessidisk kung uppges men namnet är för skadat för att det med säkerhet ska 

gå att säga vilken av dem det gäller.  

Även i detta material finns en grupp vinkärlsetiketter där texten skadats så det 

inte längre går att utläsa vilken institution de kan ha avsett. Nio vinkärlsetiketter uppger 

institutionen tA Hwt nt HH m rnpt (templet av miljoner år), sju av de skadade 

vinkärlsetiketterna nämner institutionen tA Hwt […] (domänen […]) och fyra nämner 

institutionen pr […] (huset […]), där det på grund av skadorna inte går att utläsa någon 

mer information. 

I detta material, liksom i Amarnamaterialet, bestod majoriteten av de levererade 

vinerna av oklassificerat irp-vin. På endast fem vinkärlsetiketter ses en 

institutionsbeteckning i kombination med en klassificering. Av dessa var tre 

klassificerade med irp nfr (gott vin), en vinkärlsetikett med irp nfr nfr (mycket gott vin) 

och slutligen ett vin med irp nDm (sött vin). Även dessa klassificerade viner var spridda 

över olika institutioner och det går inte att uppfatta om någon institution levererade 

bättre viner än någon annan. 

Det är problematiskt vid de tillfällen när institutionsbeteckningen återfinns på 

vinkärlsetikettens andra rad, då institutionsbeteckningen oftast omtalades på etiketternas 

första rad. Det bör då övervägas om det kan ha representerat destinationen för vinkärlet 

i stället för produktionsplatsen. 

 

m pr imn  

Menkheperres hus (1) DeM 193 

Seti (1) DeM 188 

Usermaatres tempel av miljoner år (4) DeM 5, 15, 21, 60, 162  

Merenptah tempel av miljoner år (1) DeM 50 
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Olika institutioner omnämns i Deir el-Medinamaterialet en av dem var m pr imn (i huset 

av Amun). I detta uttryck beskrivs inte bara ett tempel utan det används som markering 

för flera av de kungliga dödstemplen invid Thebes västra strand. Dessa ingick i pr imn, 

vilket kontrollerades av Amuns överstepräst. De representerade eventuellt en 

administrativ och/eller ekonomisk sammanhållen enhet, vilken troligen var oberoende 

men i någon grad ändå var knuten till Karnaktemplet som var huvudtemplet i området 

(Eyre 1980:127; Kemp 1989:203, fig 71; Haring 1997:30-34; Häggman 2002:135-136, 

not 90611).  Kemp (1989:203) menar att det avsett ett område som sträckte sig över både 

den östra och västra sidan av Nilen i Thebe, inkluderande Karnaktemplet. Denna uppgift 

verkade ändock vara osäker. 

 

4.3.3 Geografiska beteckningar 

På en stor mängd vinkärlsetiketter fanns skiftande geografiska platser omtalade på 

första eller andra raden. Ibland bytte den geografiska placeringen plats på första raden 

och ersatte en institutionsbeteckning som traditionellt brukade vara skriven där. 

Den mest frekvent omnämnda vinproduktionsplats i alla tre källorna var itr imnt 

(västra floden) utan närmare specifisering vart vingårdarna skulle ha legat. Västra 

floden var en av de större flodarmarna i västra Deltat (Hannig 1995:karta 2-3). 

Sammanlagt 99 av 441 vinkärlsetiketterna hade denna plats omnämnd som 

ursprungskälla för vinet. Det fördelar sig på respektive fyndort enlig tabellen nedan. 

 

Den västra floden (itr imnt) 

Fyndplats Antal % av materialet
Amarna (209) 54 25,8 %
Tutankhamuns grav (KV 62) (26) 21 80,7 %
Deir el-Medina (209) 24 11,4%

 

I materialet från Amarna fanns det inga SdH-viner som kunde härledas till itr imnt 

(västra floden), utan det var enbart irp-viner som kom från denna plats. Däremot på 

vinkärlen i Tutankhamuns grav (KV 62) återfanns både irp-vin och SdH-vin som sades 

                                                 
11 Jfr Eyre 1980:127. 
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komma från itr imnt. I Deir el-Medina har inga SdH-viner alls hittats utan det var irp-

viner som kom från itr imnt. 

Flodarmarna i deltat  
pA mw n imn  Amuns vatten (1) DeM 129 

itr aA  stora floden (4) DeM [39], 58 (spt itr aA), 74 (n Hmt 

nsw), 98.  

kA n kmt Ka av Egypten (2) DeM 1, 19 

[…] kmt […] Egypten (1) DeM 87 

itr kA Kas flod (5) DeM 23, 64, 88, 125, 203 

mw n ptH  Ptahs vatten (2) DeM 45, 49 

pA nTr pA mw n pra  gudomliga vattnet av Pre (6) DeM 12, 13, 14, 20, 21, 141 

spt ptr itr Ptr-flodens strand (4) DeM 30, 47, 76, 104 

qaH itm  Atums flodkrök (2) DeM 10, 118 

   
I Deir el-Medinamaterialet nämndes produktionsplatser som inte sågs i materialen från 

Amarna och Tutankhamuns grav (KV 62). Vattnet av Amun, Ptah och Pre förekommer, 

vilka representerade olika flodarmar i Deltat, och det ser ut som om flera vingårdar på 

flera platser i Deltat har etablerats under de cirka 42 år sedan Amarnaperioden.  

 Flodarmen som kallades pA mw n imn (vattnet av Amun) flöt fram i nordöstra 

Deltat. Denna flodarm delar sig från itr aA (stora floden) norr om Busiris, där ”vattnet av 

Amun” kröker av åt nordost medan ”stora floden” fortsätter rakt norrut (Bietak 

1975:120-121, Abb 23; Gardiner 1947:132-133; Hannig 1995:karta 3-4). I materialet 

från Deir el-Medina finns en vinkärlsetikett som nämner pA mw n imn och fyra 

vinkärlsetiketter som omtalar itr aA.  

Ka av Egypten eller floden av Ka omnämndes också och var en flodförgrening 

från itr imnt (västra floden) i västra Deltat (Hannig 1995:karta 2). I Deir el-

Medinamaterialet finns två vinkärlsetiketter med formuleringen n kA n km[t] (av Ka av 

Egypten), fem vinkärlsetiketter där itr kA (floden av Ka) omnämns och en vinkärlsetikett 

där det på grund av skador endast återstår kmt (Egypten). Poo (1995:16) funderar på om 

floden itr kA kanske var lokaliserad i närheten av Sais som låg i västra Deltat invid 

flodarmen mw n ptH (vattnet av Ptah) (jfr Bietak 1975:120-121, Abb 23). Poo (1995: 

16) för också på tal att itr kA ofta nämns i samband med mr wAst (älskad i Thebe) och 

menar att det kan tyda på att mr wAst var vingårdsnamnet och att denna låg väster om 
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”floden av Ka” (jfr Spiegelberg 1923:30-31). Endast en vinkärlsetikett har kunnat 

iakttas med kombinationen itr kA och mr wAst och denna kom från Deir el-Medina (DeM 

64). 

Flodarmen som kallas mw n ptH (vattnet av Ptah) flöt fram i nordvästra Deltat, 

norr om itr imnt (västra floden) och ut i Medelhavet genom orten Rosetta (Bietak 

1975:120-121, Abb 23; Hannig 1995:karta 2). Två vinkärlsetiketter från Deir el-Medina 

beskrev att vinet kom från denna plats. Den ena vinkärlsetiketten hänvisar tydligt till 

floden medan den andra är skadad och därför är det mer tveksamt till om den verkligen 

refererar till mw n ptH. På den etiketten följer inte Ptahs namn direkt efter mw n, utan 

återfinns på nästa rad. Ändå har denna vinkärlsetikett förts in i gruppen utifrån att både 

”vatten” och ”Ptah” blir omnämnt i texten men det råder en viss osäkerhet angående 

tolkningen. 

På sex vinkärlsetiketter från Deir el-Medina omnämndes en flodarm som 

kallades pA nTr pA mw n pra (det gudomliga vattnet av Pre) som flöt fram i sydöstra delen 

av Deltat, söder om Pi-Ramses och norr om orten Tjaru/Sile (Bietak 1975:120-121, Abb 

23; Hannig 1995:karta 4 och 7). På tre av dessa vinkärlsetiketter har skrivaren vid 

omnämnandet av flodarmen gjort tillägget pA nTr (det gudomliga), men det har inte 

omtalats på kartan (Hannig 1995: karta 7). På den rekonstruerade kartan återfinns endast 

teckenkombinationen pA mw n pra (vattnet av Pre), vilket finns skrivet på de tre övriga 

vinkärletiketterna. 

Ett annat område som namngivits på fyra vinkärlsetiketter från Deir el-

Medinamaterialet var spt ptr itr (stranden av ptr-floden) som eventuellt kan ha varit en 

flodarm eller kanal som legat nära Pi-Ramses och varit en förgrening från pA mw n pra 

(vattnet av Pre) (Bietak 1975:202, Abb 44; Gardiner 1918:188). En omtolkning har 

däremot gjorts i översättningen från ptri-vattnet till ovanstående spt ptr itr (stranden av 

ptr-floden), då det mer ordagrant följer texten som återfinns på vinkärlsetiketterna.  

Ytterligare en namngiven trakt var qaH itm (flodkröken av Atum), vilket finns 

utskrivet på två vinkärlsetiketter. Trots ansträngningar har läget för denna plats inte gått 

att finna, eventuellt skulle det kunna ha avsett någon del av en flodarm i Deltat, till 

exempel finns i östra Deltat en plats, intill en flodarm, som kallades pr itm (Atums hus). 

Kanske det utmed denna flodarm också funnits någon vingård (Hannig 1995:karta 4). 

Denna tolkning måste ändå uppfattas som högst osäker. Översättning av qaH med 
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”flodkrök”, gjordes, då det för ordet finns översättningen ”bend of stream” (Faulkner 

1962:276). 

På en vinkärlsetikett lästes m pr imn nty m pA itr n wsr-mAat-ra-stp-n-ra […] (från 

huset av Amun som är vid floden av Usermaatre-Setepenre […]) (DeM 60). Vad floden 

Usermaatre-Setepenre egentligen ska representera går i dagsläget inte att ge något säkert 

svar på. Kanske representerade det en flodarm i Deltat men den finns för närvarande 

inte belagd. Det som kunde iakttas var att det sägs att pr imn ligger vid floden, vilket 

eventuellt kan syfta på tidigare nämnda nAy imn (sid 48).  

 

Fayum trakten och oaserna  
mr-tm  Meidum (6) DeM 32, 33, 34, 35, 36, 37 

wHAt rsyt södra oasen (rekonstruktion) (4) Am 40, 99, 152, 154  

sA wHAt Dakhla oasen (1) Am 79 

[…] [tA]-iHw Farafra oasen (1) Am 32 

wHAt Oasen (1) Am 92 

   
I materialet från Deir el-Medina nämns orten mr-tm (Meidum) på sex vinkärlsetiketter. 

Denna trakt ska ha legat öster om Fayum oasen, mellan denna och Nilen (Hannig 

1995:1346). Orten nämns däremot inte alls i Amarnamaterialet. Eventuellt skulle 

Meidum kunna representera en produktionsplats som anlagts efter Amarnaperioden.  

I Amarnamaterialet finns flera oaser från den västra öknen omnämnda, både 

specifikt eller med en mer övergripande term wHAt (oaserna) (Giddy 1987:39, 77-80). 

wHAt rsyt (södra oasen) skulle eventuellt kunna syfta på Kharga oasen men det råder 

osäkerhet i denna tolkning (Giddy 1987:39, 77-80, 97, 164). De oaser som mer specifikt 

omnämndes var sA wHAt (Dakhla oasen) (Fairman 1951:166; jfr Giddy 1987:166) och tA-

iHw (Farafra oasen) (Giddy 1987:47, 97, 164). Det är en jämförelsevis väldigt liten källa 

på sammanlagt sex vinkärlsetiketter som nämner oaserna som ursprungsplats. 

Förutom Meidum fanns för övrigt i Deir el-Medinamaterialet inget vin som 

relaterade till oaserna eller dess närområden. I materialet från Tutankhamuns grav (KV 

62) omnämns inte alls oaserna. 

Memfis och orter i Deltat  

mn-nfr  Memphis (3) Am 31, 39, 155 
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TArw  Tjaru (8) Am 151; Tut 8; DeM 27, 28, 

29, 96, 126, 183 

pr Hbyt Behbeit el-Hagar (1) Am 208 

På tre vinkärlsetiketter från Amarna nämns mn-nfr (Memphis) och troligen rör det sig 

om vingårdar i regionen (Fairman 1951:166). I materialen från Tutankhamuns grav (KV 

62) och Deir el-Medina finns Memphis inte alls omnämnt.  

Orten TArw (Tjaru), även kallad TAl (Tjal), finns omnämnd i alla tre materialen 

från Amarna, Tutankhaumns grav (KV 62) och Deir el-Medina. Platsen har härletts till 

ett område i östra Deltat i närheten av Sile/el-Kantara, där det ska ha legat vid gränsen 

mot Sinai (Gardiner 1947:132-133; Wb V:355). På en modernare karta över forntida 

benämningar i Deltat observeras Tjaru, med en annan teckenkombination, placerat invid 

Sile/el-Kantara (Hannig 1995:karta 5). I materialen från Amarna och Tutankhamuns 

grav (KV 62) finns platsen omnämnd på varsin vinkärlsetikett medan i materialet från 

Deir el-Medina återfinns platsen omnämnd på sex vinkärlsetiketter. 

På en vinkärlsetikett från Amarna omnämns pr Hbyt (Behbeit el-Hagar) och på 

kartor har platsen lokaliserats till mittområdet av Deltat, lite nordost om 

flodförgreningen itr aA (stora floden) och pA mw n imn (vattnet av Amun) (Habachi 

1975:682-683, karta 1b; Gardiner 1947:132-133; Hannig 1995:karta 3). Fairman 

(1951:166) säger också att platsen kallas Behbeit el-Hagar men preciserar inte närmare 

var det skulle ha legat.  

 

Heliopolis   

iwnw Heliopolis (5) DeM 17, 24, 25, 130, 186 

   
Omnämnt på fem vinkärletiketter finns iwnw (Heliopolis eller On på fornegyptiska), där 

en av dessa troligen beskriver Heliopolis som produktionsplatsen för kärlets vin (DeM 

186) men skadorna i texten försvårar en säkrare tydning till om det är korrekt. Två 

vinkärletiketter nämner Hathor som härskarinna av Heliopolis (DeM 24, 25) och en 

vinkärlsetikett nämner Montu som härskare av Heliopolis (DeM 17). Detta är noterbart 

med tanke på att guden Re kopplas till Heliopolis (Morenz 1992:267; Quirke 2000:23) 

och skapelseberättelsen med Atum och Enneaden placerades också i Heliopolis (Morenz 

1992:145-146; Quirke 2000:26; Pinch 2004:38). Montu är en krigsgud i falkgestalt med 
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säte i trakten av Thebe (Morenz 1992:265) och festival firades för Hathor i Dendera 

(Morenz 1992:89). Däremot har det från 11:e dynastin och fram till Nya riket funnits en 

Hathorkult i Thebe (Allam 1963:58-59), vilket skulle kunna förklara omnämnandet av 

On då Thebe på fornegyptiska ibland omnämns som södra On. 

Okända platsnamn 
 
Det finns en vinproducerande plats qArt/qAyt (Am 195; Tut 12; DeM 43; Hannig 

1995:1391; Lesko, DLE IV:2) omnämnt på en vinkärlsetikett från Amarna, en från 

Tutankhamuns grav (KV 62) och en från Deir el-Medina. Vid en närmare granskning av 

de tre vinkärlsetiketterna iakttogs att det på den från Amarna står qAyt  

och på den från Deir el-Medina står det mr qAyt;  i stället 

för qArt. Det var bara på den vinkärlsetikett från Tutankhamuns grav (KV 62) som qArt 

 klart kunde utläsas. Černý (1965:4) har genom en etymologisk 

härledning försökt tolka platsens läge och föreslagit att det eventuellt avsåg en plats i 

östra Deltat, nära Palestina. Han kom fram till detta genom den etymologiska likheten 

med de palestinska platsnamn som ofta inleds med qArT och enligt Černý skulle detta på 

semitiska betyda ”trädgård”. Černý kom fram till detta utifrån de täta kontakter som 

fanns mellan egyptier och palestiner i området (Černý 1965:4). Hoch (1994:303) menar 

däremot att ordet på semitiska betyder ”stad”. 

En annan plats som vinet sägs komma från var xpSyt  –   (Khepshyt, 

DeM 205) men det är osäkert var den ska ha legat. Det finns en hänvisning till att 

platsen ska ha legat vid bei er-Rizeiqat men det är en tveksam placering (Hannig 

1995:1374). 

I materialet finns några namngivna platser som inte gick att finna i olika 

uppslagsverk som innehåller forntida platsnamn i Egypten (Gardiner 1947; Gauthier 

1926; Faulkner 1962; Hannig 1995; Hoch 1994; Lesko, DEL I-IV; Wb I-V). Dessa 

platser är siny   (DeM 38); irn/irnt  (DeM 42);  itr mr  

 (DeM 124). Alla tre vinkärlsetiktterna var märkta med att ett irp-vin 

kommit från orten men platsbenämningen kan också ha funnits med i texten av annan 
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anledning. Vid platsen siny sägs det att ett irp-vin med klassificering nfr (god kvalité) 

tillverkats. På en vinkärlsetikett beskrivs att platsen irn/irnt är ”i västra irn/irnt vid 

floden”, okänt vilken flod som menades. Vid itr mr beskriver vinkärlsetiketten att ett 

irp-vin som klassificerats med nfr nfr (av mycket god kvalité) tillverkats. Genom 

användandet av ordet itr (flod) kan platsen troligen ha legat utmed någon av Nilens 

flodarmar i Deltat. Ett irp-vin sägs komma från n aAmw n pAsSy (av asiater av pAsSy) 

 (DeM 18) men var platsen pAsSy kan ha 

legat är okänt. Eventuellt kan vinet ha lämnats som tribut till kungen. 

 

4.3.3.1 qAb-Swt (?) 

I förening med frasen hAyt nfrt förekom på tre av vinkärlsetiketternas andra rad även 

uttrycket qAb-Swt. Detta uttryck har inte återfunnits i något annat sammanhang än detta 

och verkar vara än mindre utforskat än hAyt nfrt. Černý har i sin notbok (Notbook MSS 

1.191) transkriberat qAb-Swt  från en vinkärlsetikett som 

härrörde från fynd vid utgrävningar av Amenhotep, son av Hapus begravningstempel. 

Černýs enda kommentar var att frasen inte gick att finna i Rankes namnlexikon (1935), 

vilket indikerar att Černý varit inne på att frasen kan ha representerat ett namn på en 

person.  

Fairman publicerade frasen från Černýs notbok men han ändrade ett tecken och 

lade i stället till ett avslutande niwt-tecken (stad)  efter frasen, hans 

teckenkombination blev qAb-Swt   (Fairman 1951:163).  

Från Deir el-Medina finns frasen transkriberad genom teckenkombinationen 

 (DeM 72). I den hieratiska texten, vid andra radens 

skuggade område, syns en punkt som är ett tecken som kan tolkas vara en sittande 

gubbe . Koening publicerade däremot det hieratiska tecknet i sin transkribering i 

stället för att göra en översättning till hieroglyfen. Dessutom har Koenig placerat in ett 

soltecken  i avslutningen på rad två och då dessa två tecken liknar varandra på 

hieratiska blir de därför svåra att skilja åt. 

Med ledning av att den sittande gubben oftast placerades som determinativ efter 

ett personnamn kan det ifrågasättas om qAb-Swt har blivit korrekt placerat under 
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geografikapitlet och frågan kvarstår om qAb-Swt skulle representera en plats, ett 

personnamn eller om det stod för något annat? I nuläget verkar det mycket osäkert att 

bedöma.  

Tydligt var dock att på tre av sju kända vinkärlsetiketter med frasen hAyt nfrt så 

var det i förening med frasen qAb-Swt. Det har inte gått att finna frasen i något lexikon 

eller uppslagsverk (Wb I-V; DLE I-IV; Faulkner 1962).  

 

4.4 Ämbetsmäns namn och titlar 

I materialet finns ett stort antal ämbetsmän namngivna inklusive deras titlar. På 

vinkärlsetiketterna från Amarna och Tutankhamuns grav (KV 62) finns ett flertal namn 

som liknade varandra. Det går inte att direkt dra slutsatsen att namnen enbart har avsett 

en person utan det skulle likväl kunna handla om flera personer med liknande namn. 

Det som noterades är att på vinkärlsetiketterna från Deir el-Medina uppvisade namnen 

inte samma likheter som namnen i de två övriga materialen gjorde.   

En annan iakttagelse är att gudanamn och kungliga namn och titlar oftast skrevs 

på vinkärlsetikettens första rad medan ämbetsmännens namn och titlar oftast återfanns 

på etikettens andra rad. Denna strukturella skillnad stämmer väl överens med den 

generella hierarki som fanns i det fornegyptiska samhället, där guden var överordnad, 

därefter kom kungen som hans ställföreträdare i världen och den som var länken mellan 

gudarna och människorna. 

 

4.4.1 Ansvariga ämbetsmän  

Det finns flera titlar i de tre materialen, ibland med överordnad person följt av en 

underordnad. Vissa ämbetsmän tituleras med dubbla titlar medan de flesta innehar 

endast en titel.  

Det bör också noteras skillnaden när ordet kAmw beskrev en vingård och när 

ordet ingick i titeln Hry kAmw. I ordet för vingård så används regelmässigt samma 

teckenkombination med få varianter medan det i titeln däremot finns många varianter i 

avslutningen, Hry kAmw, Hry kAmy, Hry kAmyt, Hry kAmyw, Hry kAmwy, Hry kAmwyw och 

Hry kAmwyt. Detta mönster ses i alla tre materialen från Amarna, Tutankhamuns grav 

(KV 62) och Deir el-Medina. Er-Raziq (1979:236-239) har diskuterat om ändelsen 

skulle avspegla någon form av hierarki i titeln, så tillvida att Hry kAmw skulle vara chef 
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över en vingård och dess arbetslag medan till exempel en Hry kAmyw skulle vara chef 

över flera vingårdar och deras arbetslag. Det har också diskuterats om det kan ha varit 

dialektala problem som låg till grund för svårigheterna med ljudvärdet i slutledet av 

ordet. Diskussionen har gällt om det äldre n:et utvecklades till ett m-ljud, till exempel i 

det tidigare använda vingårdsordet kAnw som blev kAmw, eller om n- och r-ljuden 

egentligen hade ett ljudvärde som liknade ett l-ljud, där det i det i det fornegyptiska 

språket inte fanns något särskilt tecken för l-ljudet (Brunner 1944:34; er-Raziq 

1979:239-241). De olika stavningsformerna ses även i de samtida materialen från 

Amarna och Tutankhamuns grav (KV 62), vilket antyder att dialekt inte är av betydelse 

för tolkningen.  

I tabellerna nedan presenteras titeln endast i form av Hry kAmw oavsett 

stavningsform på vinkärlsetiketten, eftersom motiveringarna till skillander i ordet är 

dåligt underbyggda. Däremot i katalogen har ordet translittererats utifrån de tecken som 

återfanns på etiketten. 

Amarna  
 
 
Hry kAmw  
 
Any Am 115 - - 
    

 aA-y Am 35 - itr imnt 
 ann-n-f Am 118 - pr hai n pA itn […] 

    

iyr[i] Am 132 - [itr imnt] 

iwny […] Am 23 - pr itn 

ip[i] Am 164 - - 
ipy […] Am 178 - - 
ipwy Am 141 - pr sHtp-itn 
imn-[…] Am 209 - - 

iny Am 51 år 14 pr Ax-n-itn 

iny Am 131 - pr anx-itn 

itn-ipt Am 81 - - 
    

wxAx-htri-rnpt-hw […] Am 95 år 7  pr itn 
    

bAkw-[…] Am 9 - pr Xa m wAst 
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pA-[…] Am 72 år 4 pr ra-Hr-Axty 

pA-[…] Am 125 år 10 pr anx-itn 

pA-[…] Am 133 - pr anx-i[t]n 

pA-idb […] Am 21 - pr sHtp itn 
pA-nxm-niwt Am 107 - tA wHyt 

pA-itn-m-nxt Am 145 år 12 pr wr-mAw  
pA-Hw Am 113 - - 
pA-Sd Am 206 år 9 pr itn tH 

pn-[…]-yt […] Am 65 år 13 [pr] sAt nsw  mkt-itn […] 
    
ma-TAty Am 88 år 5 pr i[t]n 
mry […] Am 61 - [pr] Hmt [nsw]  anx.ti nty m Axt-

i[tn] 
    

nA-xy Am 97 år 9 pr itn 

niAt-tAy Am 92 x+6 pr itn Hr wHAt 

nb-mHyt Am 26 - - 
nb-nxt […] Am 71 x+[2] pr ra-[Hr]-[…] 
nfr-[…] Am 53 - […] Ax-n-[itn] 

nfr-htp […] Am 42 - tA […] pA itn 

nfr-sxrw Am 109 - pr [i]tn 

    

rw-[fy] […] Am 83 år 1 pr [itn] 
[…] rw-fy Am 84 - itr imnt 
rw-fy Am 85 - - 
rma […] Am 94 år 7 pr itn 
    

hAtAy […] Am 179 - - 
    
HAt-iA […] Am 73 - pr ra-Hr-[Axty] […] 
HAt-ti Am 29  - pr anx-itn 
Hwy Am 25 - itr imnt 

Hwy n tA [wHyt]  […] Am 91 x+6 pr itn 
Hwy-[nfr] Am 30 - pr anx-itn n itr […] 
    

Xay Am 41 år 11 pr tky-[…] 
xAwt-Hbra Am 181 - - 
    
Xr-tw Am 52 - - 
    

sn-nfr Am 96 år 8 pr itn n […] [i]tr imnt 
sn-nfr […] Am 100 år 10 pr itn […] 
sn-nfr Am 117 - - 
sn-nfr Am 123 x+9 n pr anx-itn n […] [i]tr imnt 
sn-nfr Am 204 år 11 [pr] anx-itn 
stXi Am 5  år 10 pr sHtp-ra 
    
SA-sw-nA Am 180 - - 
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qn-Hr-xpS-f Am 177 - […] imnt 
    

tAy […] Am 134 - n [anx]-itn 
 
 
Hry baH  
 
aA-y Am 38 - pr itn 
    

iy Am 150 år x+6 pr imy-r xtm […] 

iny […] Am 67 år x+5 pr sAt nsw mryt-[…] […] [itr] imnt 

    
bw-[…] Am 149 år 1 pr imy-r […] 
    

pn-bA-[…] Am 66 - […] sAt nsw mkt-itn 
pt-[…] Am 190 år 16 - 
    
[ma-Hw] Am 171 år 17 [itr] imnt 
mry […] Am 191 år 16 - 
mk Am 102 år 14 pr itn […] itr imnt 
    

nfr-rnpt Am 127 år 14 pr anx-ra n itr imnt 

nxt Am 45 år 17 pr nb-mAat-ra […] 

    

r-nbw-i […] Am 80 - - 
    
Hwy […] Am 192 - - 
    
sAkA-iA […] Am 63 år 1 pr smnx-[kA]-ra [mAa hrw] […] itr imnt 
    

[qn]-nA Am 207 år 14 pr wr mAw m pA Xnm 
    
Titwa Am 173 - - 
    
ddy […] Am 106 - pr itn 
 
 
imy-xnr  
 
sn-nfr Am 204 år 11 [pr] anx-itn 
 
 
wr-mAw  
 
mry-ra […] Am 3 år 16 - 
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Hry  
 
sn-nfr Am 183 år 11 […] [itr] imnt 
 
 
rmnyt rwDw  
 
Hri Am 27 år 9 pr itn 
Hri Am 93 år 7 pr itn 
Hri […] Am 98 år 9 pr itn 
    

Tw Am 28 år 9 pr itn 
 
 
sS nsw  
 

iaH-ms Am 156 - - 

Hwy-pn-xay Am 76 år 12 [tA Hwt] pA itn 

Hwy-pn-xay Am 151 år 14 n TArw 

 
 
sS  
 

nb-mHy […] Am 197 år 9 - 

 
 
sAw  
 
nfr-rnpt Am 77 - tA Hwt pA itn 

 
 
Namn där titel saknas  
 
[…]-A-rw Am 20 - sHtp-itn itr imnt 

    

iwmHst Am 147 - pr wr-mAw 

iwmHst Am 148 - pr wr-mAw 

ipy Am 110 - pr itn […] [Hai] m wAst 
iny Am 184 - pA baH […] 
    

pA-Hw Am 139 år 1 Abd 1 pr sHtp-itn itr imnt 
pA-[Hw] Am 140 - pr sHtp-itn […] itr imnt 
pA-Hw Am 142 - pr sHtp-itn 
pwy Am 166 - - 
    
may Am 108 - - 
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nb-imn Am 116 - - 

nfr-rnpt Am 201 år 7 tA Hwt pA itn 

nny-Hr Am 19 - pr itn […] 

nxt-pA-itn Am 112 - pr it[n] […] 

    
ra-[…] Am 59 år 13 pr nsw […] […] imntt 
rw-fy Am 84 - […] [it]n n itr imnt 
    

hAti-Ay Am 174 - - 
hAti-Ay Am 200 - - 
    

sn-nfr Am 124 - - 
    

Twy Am 105 år 16 […] [i]tr imnt 
 

I Amarnamaterialet återfinns 10 olika titlar. Dessa är imy-r (överförvaltaren) (se Am 

165 där namn saknas), Ss nsw eller enbart Ss (kunglig skrivare eller skrivare) se tabell 

ovan, wr-mAw (översteprästen) se tabell ovan (dessutom Am 6, 146, 147, 148 där namn 

saknas), rmnyt rwDw eller rwD (kontrollant av domänen eller kontrollant) se tabell ovan, 

Hry kAmw (vingårdsmästare) se tabell ovan (dessutom Am 4, 8, 32, 39, 43, 50, 53, 90, 

104, 120, 121, 122, 126, 144, 182, 209 där namn saknas), Hry baH (chef över en baH) se 

tabell ovan (dessutom Am 16, 18, 68, 78, 86, 103, 137, 189, 195 där namn saknas), Hry 

(chef) se tabell ovan och slutligen sAw (väktare) se tabell ovan. 

Den vanligaste titeln är Hry kAmw följt av Hry baH. Titeln Hry baH har tolkats som 

en titel för en ansvarig över en vingård, liknande Hry kAmw. Tyvärr finns inte någon 

tillfredsställande översättning av ordet baH när det ingick i en titel. I Petrie Museets 

databas fanns ett förslag på översättning av titeln Hry baH till ”the head of floodland”, 

medan Lesko i ett uppslagsverk föreslagit översättningen ”wine overseer (?)” för titeln 

(DLE II:131). 

Det som iakttagits är att det finns olika avslutningar när ordet ingick i titeln Hry 

baH (chef över en baH) och när ordet avsåg att ge uttryck för baH (flodområde / 

översvämning / flodområde för konstbevattning) (Faulkner 1962:81; Yoyotte 1957:87, 

not 5; Wb I:450). När ordet ingick i titeln kunde baH ibland avslutas med ett pr-tecken  

(till exempel Am 150), vilket inte alls förkom när ordet skulle ge uttryck för ett 

vattenområde utan då avslutades ordet med ett mw-tecken  (till exempel Am 187).  
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Från Akhenatens 13:e regeringsår fram till Smenkhkaras regeringstid ändrades 

titeln för ansvarig vinproducent från det som tidigare var det vanligaste Hry kAmw och 

övergick i stället till att benämnas Hry baH (Černý 1964: 38; Kemp 1985:66). Under 

denna period används nästan inte alls titeln Hry kAmw men efter Smenkhkare:s 

regeringsperiod återtogs titeln och Hry baH försvann helt och hållet ur bruk. 

 Angående den tveksamma titeln aA n baH bör i stället frågan ställas om det 

egentligen rör sig om en titel. Denna formulering återfanns på två vinkärlsetiketter (se 

Am 36, 188) och på dessa två vinkärlsetiketter har det på grund av skador inte gått att 

utläsa något mer än just denna fras. 

 Det finns i materialet två tveksamma titlar. Dessa är iAbty tA st pA dmi pA itn 

(ämbetet av staden av Aton [=Akhetaten], se Am 157) och ovannmända aA n baH (ledare 

över en baH) men översättningarna har inte kunnat säkerställas (se Am 36, 188). En fras 

som också finns på några vinkärlsetiketter är m Drt (genom/enligt handen) som berättar 

vem det är som haft ansvaret att skriva texten på kärlet (se Am 59, 101, 105, 139, 140). 

Denna iakttagelse kan förstärka tesen om att texterna på kärlet skrevs innan vinkärlen 

skickades iväg från vingården till sin destination. 

Tutankhamuns grav (KV 62) 

Hry kAmw 
 
Any Tut 6 år 5 pr itn 
    
apr-rSp Tut 1 år 4 pr itn 
    
[pA]y (alt [xaa]) Tut 18 år 9 pr itn 
pA-wAH Tut 7 år 5 pr itn 
pn-imn Tut 8 år 5 pr itn 
    
may Tut 19 år 9 pr twt-anx-imn 
    
nb-nfr Tut 20 år 9 pr itn 
nn Tut 2 år 4 pr itn 
nn Tut 3 år 4 pr itn 
nniA Tut 9 år 5 pr itn 
nxt  Tut 10 år 5 pr itn 
nxt-sbk Tut 11 år 5 pr itn 
nxt-sbk Tut 21 år 9 pr itn 
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ra-ms Tut 12 år 5 pr itn 
rr  Tut 13 år 5 pr itn 
    
Xaa Tut 4 år 4 pr twt-anx-imn 
Xaay Tut 5 år 4 pr itn 
Xaa Tut 14 år 5 pr twt-anx-imn 
Xaa Tut 15 år 5 pr twt-anx-imn 
Xaa Tut 16 år 5 pr twt-anx-imn 
Xaa Tut 17 år 5 pr twt-anx-imn 
    
sn-nfr Tut 22 år 9 pr itn 
sn-nfr Tut 23 år 9 pr twt-anx-imn 
 
 
TAty 
 
pntw Tut 26 -  

 

Från Tutankhamuns grav (KV 62) återfinns två olika titlar och dessa var TAty (viziren) 

och Hry kAmw (vingårdsmästare). Den vanligaste titeln är Hry kAmw som finns utskriven 

på 23 av de sammanlagt 26 vinkärlsetiketterna i detta material. Titeln TAty 

representerades av enbart en vinkärlsetikett. Titeln Hry baH finns inte alls omnämnd och 

inte heller några andra titlar än ovanstående.  

Även i detta material dyker en trolig benämning med m Drt (genom/enligt 

handen) upp direkt följt av titeln Hry kAmw (Tut 21) men där det har uppstått problem 

med översättningen. Det är osäkert om m Drt in varit det som ska ha stått på 

vinkärlsetiketten, vilket Gardiner skrivit ned på ett kort när han tillsammans med Carter 

studerade vinkärlet (Carter no 011-2, Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford). 

Den av Černý senare publicerade översättningen blev m itr n (från floden av) bör därför 

ifrågasättas om det kan vara rätt (Černý 1965:23). Formuleringen verkar inte ha 

uppmärksammats som m Drt in av Černý och den synes också atypisk med den 

avslutande prepositionen in (av) i stället för den vanligare formen med det indirekta 

genetivet n (av). För övrigt har det noterats att m Drt sällan fortsätter med någon 

preposition eller indirekt genetiv på de övriga etiketterna. 

Vid studier hos Griffith Institute återfanns Gardiners kort i deras arkiv och där 

denna översättning iakttogs (Carter no 011-2 Griffith Institute, Ashmolean Museum, 

Oxford), men av någon anledning blev den sedan inte publicerad av Černý (Černý 

1965:23). I detta uppsatsarbete har en återgång till Gardiners ursprungliga översättning 
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m Drt in valts, dels utifrån den otraditionella skrivformen m itr n (från floden av) och 

dels för att en flodhänvisning med detta skrivsätt inte uppträder på någon annan 

vinkärlsetikett i de undersökta uppsatsmaterialen. Dessutom, med tanke på att Gardiner 

var den som haft tillgång till och möjlighet att iaktta vinkärlet och att Černý i sin 

publikation uppger att han saknat både fotografi, avritning och inte heller själv kunnat 

undersöka kärlet (Černý 1965:xii, 3), verkar därför Gardiners översättning troligast. 

Deir el-Medina  
 
Hry kAmw  
imn DeM 2 år 11 itr imnt […] 

imn DeM 7 år 4 tA Hwt Dsr-xprw-ra-stp-n-ra […]  (Horemheb) 

imn DeM 12 år 17 tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-ra m pr imn    
(Ramses II) 

imn […] DeM 61 - tA Hwt […] 
[imn]-[…] DeM 98 - itr aA 

imn-m-ipt DeM 70 - […] [bit] wsr-mAat-ra-stp-n-ra m pr imn 
(Ramses II) 

imn-m-int DeM 181 - - 
inf-sw-[…] DeM 123 - - 
ipAy DeM 199 - - 
    
apr-bn DeM 187 - tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-ra  (Ramses II) 
    
wnn-nfr DeM 121 - […] ra-ms-sw-mr-i[mn] […] (Ramses ?) 
    

bA DeM 56 - pr Dsr-Xprw-ra-stp-n-ra  (Horemheb) 

bA DeM 81 år 31 pA kAmw n Hm-nTr tpy n […] ra-ms-sw-mr-[…]  
(Ramses ?) 

    

[pA-nxt] DeM 50 - […] [HH] rnpt nsw bit bA-n-ra-mr-imn […] m 
pr imn  (Merenptah) 

pA-ra DeM 71 - tA st mHtt 

pA-ra […] DeM 90 - nA kAmw n pr ra-ms-[…]  (Ramses ?) 
pA-rw-[…] DeM 93 - pA kAmw aA n ra-ms-s-[…]  (Ramses ?) 
pA-Hr-pDt DeM 16 år 24 itr imnt 
pn-rnw […] DeM 184 - tA Hwt nt HH rnpt nsw bit 

wsr-mAat-ra-mr-imn  (Ramses III) 
pti-Ay DeM 45 - pr pn m pA mw n ptH 
pti-Ay DeM 25 - […] [Hwt]-Hr nbt iwnw […] (Hathor) 
ptH-m-[Hb-ra] DeM 145 - - 

pt-TA-ry […] DeM 139 - - 
    
mHd-mnw DeM 140 - - 
    



 75

nb-[…] DeM 156 år 34 - 

nb-imn  DeM 97 år 29 - 

nfr-mnw  DeM 135 - - 

nfr-htp DeM 108 - [tA Hwt] Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  […] (Horemheb) 

nfr-[…]-imn DeM 8 år 2 tA [Hwt] nt HH rnpt nty m nA at  […] r-xt imy-r 
pr ra-ms-sw 

nxt DeM 33 år 10 mr-tm  

nxt-m-ptH DeM 39 - n tA Hwt wsr-mAat-ra- stp-n-ra  […]  [itr aA]  
(Ramses II) 

nxt-tw-imn […] DeM 105 - tA Hwt nt HH [m] […] 

nty DeM 128  […] [Hw]t nt HH m rnpt nsw bit  
wsr-mAat-ra- stp-n-ra m pr i[mn] […]  
(Ramses II) 

nDm sA Hwy DeM 194 år 2 itr imntt 

    

ra DeM 55 - pr Dsr-xprw-ra-[stp]-n-[ra]  (Horemheb) 
ra-Hwy DeM 204 - pr imn-ra nsw nTrw 
rw-[…] DeM 11 år 3 pr Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  (Horemheb) 
    

hAw-nfr DeM 195 - […] Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  (Horemheb) 
    

HAt-nfrw DeM 4 år 3 pr xnsw n itr imnt 
Hri DeM 1 år 1 kA n km[t] 
Htpw DeM 9 år 26 - 
    

Sbk-[…] DeM 103 - tA Hwt nt HH m rnpt nsw […] 
SA-ma DeM 41 - tA Hwt nt HH m rnpt n nsw bit wsr-[mAat]-ra-

[…] (Ramses ?) 
    

kASAw DeM 57 år 24 pr Dsr-xprw-ra-[stp]-n-ra  (Horemheb) 
    

Try DeM 102 år 3 pr nb-mAat-ra-imn-]  (Ramses VI) 
tm-mHd DeM 10 - tA Hwt nt HH m rnpt nsw bit wsr-mAat-ra-stp-n-

ra  (Ramses II) 
tm-mHd DeM 112 - - 

tnr […] DeM 138 - pr imn nty m xr 

    

TAy DeM 23 - tA Hwt nt HH m rnpt nsw bit mn-mAat-ra  (Seti I) 
TAy […] DeM 198 - pA kAm[w] n Hwt nTr […] 
    

DHwty-m-Hb-ra DeM 126 - nA kAmw TArw 

DHwty-ms DeM 174 - […] [Hwt] [n]t [HH] […] 

    
 

imy-r niwt, TAty  

    
Hri DeM 48 - pA kAmw aA n pA qniw 
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imy-r pr  
    
ihAy DeM 113 - - 
    
pA-ra-[…] DeM 94 år 55 - 

pA-ra-[…] DeM 120 år 55 tA Hwt nt HH m rnpt nsw bit wsr-[…]-ra-[…]  
(Ramses II) 

pn-gt DeM 92 år 27 - 
pn-gt-iwy DeM 44 - - 
p[t]H-mr-[…] DeM 152 år 37 - 
    
mry-ra DeM 36 år 53 mr-tm 

    

ra-[…] DeM 80 - - 
ra-ms-sw DeM 8 år 2 pA kAmw tA Hwt nt HH  rnpt nty m nA at […] 
    

Hri DeM 3 år 6 tA Hwt nt HH m rnpt nsw bit wsr-mAat-ra-stp-n-
ra  (Ramses II) 

Hri DeM 5 år 6 tA Hwt nt HH m rnpt nsw bit wsr-mAat-ra-stp-n-
ra  (Ramses II) 

imy-r st  
    
ra-ms-s DeM 133 - - 
    
 

Hry Snwt  
    
HAt-ti DeM 48 - pA kAmw aA n pA qniw 
    
 

sS n pr-aA  
    
bAk-[…] DeM 84 år 6 m pr imn 

    
 

Hm-nTr  
    
imn DeM 202 år 3 - 
    
 

Hry kAmw pr-aA  

    
HH DeM 73 - […] Hmt nsw 
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Namn där titel saknas  

    
ipw sA Axy DeM 52 5 at nt xt 

    

pA-[…] DeM 205 - xpSy 

pA-mHdw DeM 185 - mn-mAat-ra  (Seti I) 
pA-Hry-pDt DeM 117 - tA Hwt nb-mAat-ra m itr imnt  (Amenhotep III) 
ptH DeM 75 - pr sAt-nsw Hmt nsw mryt-imn  (Merytamun) 
    

ra-ms-sw DeM 165 - pr imn 

ra-ms-[sw]-HH DeM 114 - pA kAm[w] aA n mr-n-ptH-Htp-Hr-mAat 
(Merenptah) 

    

HAti-Ay DeM 151 - - 
Hrf DeM 177 - […] [nsw] bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra (Ramses II) 
HqAy DeM 49 19 pr mn-xpr-ra (Thutmoses III) 
    

[…]-pA sA ptiAy DeM 109 - - 

    
 

I Deir el-Medinamaterialet finns 11 olika titlar omnämnda, varav en etikett innehåller 

dubbla titlar för en person. De omnämnda titlarna är imy-r niwt, TAty (överförvaltaren av 

staden, viziren) se tabell ovan, imy-r pr (inspektorn) se tabell ovan (dessutom DeM 26 

där namn saknas), imy-r st (överförvaltaren av platsen) se tabell ovan, Hry Snwt (chef 

över sädesmagasinen) se tabell ovan (dessutom DeM 191 där namn saknas), sS n pr-aA 

(skrivaren av farao) se tabell ovan, Hm-nTr (prästen) se tabell ovan, Hry kAmw pr-aA 

(vingårds[mästaren] av farao) se tabell ovan (dessutom DeM 62, där namn saknas), Hry 

kAmw (vingårdsmästare) se tabell ovan (dessutom DeM 6, 21, 43, 47, 63, 65, 77, 79, 85, 

87, 95, 96, 99, 101, 124, 127, 129, 131, 136, 144, 146, 154, 155, 159, 160, 161, 164, 

171, 173, 182, 183, 186, 192, 193, 197, 206 där namn saknas), imy-r (överförvaltaren, 

DeM 162 där namn saknas), Hwt pA nx (templets beskyddare, DeM 169 där namn 

saknas).  

I Deir el-Medina dominerar titeln Hry kAmw på vinkärlen. En annan titel som 

representeras av flera personer är imy-r pr och i två fall markerar det att personen varit 

överordnad någon annan (DeM 8, 44). Övriga titlar återfinns endast på enstaka 

vinkärlsetiketter. Titeln Hry baH finns inte alls omnämnd i materialet, däremot används 
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ordet baH tillsammans med en dagsangivelse och bildar en kombination som uttrycker 

(flodområde/översvämning) (se kapitel 4.2.3). 

Det finns tre vinkärlsetiketter där inte bara ämbetsmannen namngivits utan det 

informerades även om vad hans far hette. På dessa etiketter läses ipw sA Axy (Ipu son av 

Akhy, DeM 52), nDm sA Hwy (Nedjem son av Huy, DeM 194) och […]-pA sA ptiAy ([…]-

pa son av Petiay, DeM 109). Den sistnämnda vinkärlsetiketten var tyvärr skadad i 

inledningen av ämbetsmannens namn. 

På liknande sätt som i Amarnamaterialet återfinns i detta material benämningen 

m Drt (genom/enligt handen, DeM 48, 49, 84, 110, 162, 175, 202) och då ofta i 

kombination med titeln Hry kAmw (DeM 8, 10, 41, 81, 90, 103, 124, 128, 140, 144, 145, 

156, 159, 160, 179, 182, 184, 192). Denna iakttagelse förstärker ytterligare tesen om att 

texterna på kärlet skrevs innan vinkärlen skickades iväg från vingården till sin 

destination, då frasen ofta kopplats till att den som skrivit ned texten var innehavare av 

titeln Hry kAmw.  

Benämningen r-xt (under ansvar/auktoritätet, DeM 3, 5, 8, 26, 48, 80, 92, 164) 

förekommer bara i Deir el-Medinamaterialet. Utifrån titlarna direkt efter frasen så 

anknyter den ofta till överordnade personer och endast i ett fall har den anknytning till 

en person med titeln Hry kAmw (DeM 164). På en vinkärlsetikett har det kunnat iakttas 

att r xt imy-r pr ra-ms-sw (under ansvar av inspektorn Ramses) varit överordnad m Drt 

Hry kAmw nfr-[…]-imn (genom vingårdsmästaren Nefer-[…]-amun) (DeM 8). På övriga 

etiketter uppfattas inte denna tydliga hierarki. 

Haring (1997:217-218) menar att en person med benämningen m Drt var 

underställd en annan person med benämningen r-xt, till exempel kunde templets sem-

präst inneha benämningen r-xt medan tempelskrivaren kunde inneha benämningen m 

Drt. Dessutom menar han att m Drt också kunde betyda polis (Haring 1997:256). Haring 

(1997:285-287) framför också att personer som antingen beskrevs som r-xt eller m Drt 

inte varit lokala personer, utan de kunde arbeta inom ett stort, vidsträckt område. Han 

framför tolkningen att de personer benämnda som r-xt var övergripande och direkt 

ansvariga för fälten medan personer med benämningen m Drt och bärare av titeln rwDw 

(ombud, ställföreträdande, kontrollant, övervakare) verkade vara regelbundna 

inspektörer av arbetet på fälten. Dessa har sedan rapporterat till den som benämndes r-xt 

(Haring 1997:285-286; Katary 1989:4-8).  Det som motsäger detta resonemang, att en 
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person som beskrevs med m Drt skulle röra sig över ett större område, är de fall då 

frasen anknyter till en innehavare av titeln Hry kAmw.  
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5 Sammanfattande diskussion 

 

5.1 Texternas struktur och innehåll 

Detta arbete visar att det funnits en strukturerad mall för texternas innehåll och 

indelningen av kapitlen i analysen följer denna mall. På första raden skrevs en datering, 

produktbenämning (irp eller SdH), klassificering, institutionsbeteckning och/eller 

geografisk placering. På andra raden återfanns geografisk placering (om den inte redan 

uppgivits på första raden), ansvarig producents titel och namn samt i några enstaka fall 

kunde detta föregås av titel och namn på överordnad ämbetsman som producenten varit 

ansvarig inför. Endast undantagsvis frångicks denna mall. Vid studier av de tre 

primärkällorna, kompletterade med Ramesseum- och Malkatamaterialen uppfattades att 

den lägsta informationsnivån för administration av vinet var produktbenämningen och 

datering, därefter följt av en eventuell klassificering av vinet. Att dateringen likställs 

med produktbenämning baseras på att den generellt förekommer på etiketterna, oavsett 

vilket material som studerats.  

Denna informationsmall iakttogs på många krukskärvor i de tre primärkällorna 

och Ramesseum. Dessutom observerades bland krukskärvorna i Malkatamaterialet vid 

Metropolitan Museum of Art, New York förkomsten av vinkärlsetiketter där texten 

reducerats till att endast bestå av ordet irp (vin) samt i några fall dessutom 

klassificeringarna smA (blandat) nfr (gott) och nfr nfr (mycket gott) (Hayes 1951:fig 8, 

nr 85, 86, 87, 88, 8912). Trots att en klassificering av kvalité inte var så vanligt 

förkommande, utan majoriteten av vinerna var kvalitativt oklassificerade, görs 

tolkningen att när vinet var klassificerat skulle det finnas med i texten. Denna 

slutledning dras utifrån iakttagelserna av Malkatamaterialet, där klassificering på de 

reducerade etiketterna skrivits ned. Därmed påvisar krukskärvorna från Malkata den 

lägsta informationsnivån och vad som valdes bort när texterna på vinkärlen reducerades.  

Ytterligare en iakttagelse som gjordes vid studier av Malkatamaterialet var att de 

textreducerade varianterna av vinkärlsetiketter ibland skrevs strax intill eller under 

keramikkärlets handtagsfäste. Denna placering och korta textform har inte återfunnits 

dokumenterat i materialen från Amarna eller Deir el-Medina. Däremot finns på två kärl 

                                                 
12 Nr 85 irp smA representeras av 13 exemplar, nr 86 irp nfr nfr hnw 6 av 1 exemplar, nr 87 irp nfr nfr av 1 
exemplar, nr 88 irp nfr av 3 exemplar och nr 89 irp av 26 exemplar. 
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från Tutankhamuns grav (KV 62) sigill med texten ”härskarens hus” instämplat på ett 

av kärlens handtag (Tut 14, 23). Det utsluter dock inte att det ändå kan ha förekommit 

några krukskärvor med text vid handtagen i materialen från Amarna och Deir el-

Medina, eftersom fotografier på krukskärvorna saknats i arbetet. 

Den strukturella mallen av texterna går tydligt att utläsa i materialet från 

Tutankhamuns grav (KV 62), där mönstret följs mycket regelmässigt. I materialen från 

Amarna och Deir el-Medinam iakttogs att skrivare däremot kunde lägga in extra 

information av olika valör efter att första raden inletts med år, produkt och 

klassificering. Till exempel fanns i Amarnamaterialet fyra vinkärlsetiketter med frasen 

aA m aHaw=f (han som är stor i sin livstid) och på tre av dessa återfanns Akhenatens 

namn direkt före frasen (Am 50, 51, 52, 53). I Deir el-Medinamaterialet iakttogs 

fylligare texter efter att Ramses II:a tillträtt som regent, där samma eller två olika 

institutionsbeteckningar kunde namnges på båda raderna och institutionen pr imn 

(Amuns hus) uppgavs (t ex DeM 5, 12, 60, 120). I de fall där två institutioner nämndes 

på vinkärlsetiketten, bör det uppmärksammas ifall de också uppgav destination för 

vinet. 

Den implicita uppfattningen, om när texterna på vinkärlen skrevs, är att det 

gjordes innan vinkärlen levererades från vingården. Detta arbete har inte direkt kunnat 

bevisa att så är fallet men den finns ett par argument för att det kan ha varit så. För det 

första blir det svårt att identifiera innehållet i en förseglad och omärkt kruka om den har 

levererats bort från sitt ursprung. Det mest logiska är att i samband med förseglingen, 

innan leverans, skrevs innehållstexten ned på krukan. För det andra kan det bara vara 

vid produktionsplatsen som det fanns kännedom om vinets kvalité, eftersom kärlet 

därefter var förseglat och ingen kunde provsmaka vinet utan att bryta denna försegling. I 

och med det styrker de vinkärlsetiketter som innehåller en klassificering av kvalité att 

texten skrevs av någon som haft möjlighet att provsmaka och bedöma vinet innan det 

skickades vidare. 

 

5.2 Klassificeringar 

De vanligaste klassificeringsorden var nfr (gott) och nfr nfr (mycket gott). Ordet nDm 

(sött) användes också för att klassificera några viner och det fanns ytterligare en nivå på 

denna klassificering genom nfr nDm (gott sött). Dessutom fanns på enstaka 
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vinkärlsetiketter klassificeringen hAyt nfrt (glädjespridande ?) alternativt ”good going 

down”. Det fanns också en form av beskrivande dateringen n hrw (av dag) följt av en 

dagangivelse. Formen var ovanlig och verkar ha varit i bruk under Ramses II:s 

regeringstid. Placeringen av frasen, med genitiv n direkt efter irp, eller irp + kvalitets 

beteckning nfr med mera, indikerar att den bör betraktas som ett attribut av vinet, 

möjligen ytterligare ett sätt att definiera kvalitéten genom att tala om på vilken dag vinet 

producerades. 

Det iakttogs att de flesta klassificerade vinerna från Amarna och Tutankhamuns 

grav (KV 62) kom från institutioner där guden Atons namn ingick i beteckningen men 

att denna institution kunde vara förlagd vid olika platser i Egypten. De klassificerade 

vinerna från Deir el-Medina, där det också fanns en institutionsbeteckning i texten, 

uppvisade ett splittrat ursprung för vinerna. 

Klassificering av vinernas kvalité var inte vanligt förkommande i materialet utan 

det vanligaste vinerna var oftast oklassificerade. Av de viner som hade en klassificering 

har inget i de tre primärkällorna gett något entydigt svar på om en institution 

producerade bättre viner än någon annan. Institutionshänvisningarna på 

vinkärlsetiketterna har i stället pekat åt olika håll med enstaka etiketter från vardera 

platsen.  

När det gällde vinets kvalité bör det också beaktas att det behövdes en större 

mängd nfr-viner för att producera nfr nfr-viner och detsamma gällde för produktionen 

av nfr-viner, att det behövdes en större mängd av oklassificerade viner för att få fram 

denna kvalité. Det finns inget i de tre materialen från Amarna, Tutankhamuns grav (KV 

62) eller Deir el-Medina som direkt stödjer detta resonemang. Däremot i det betydligt 

större materialet från Ramesseum noterades att viner som klassificerades med nfr nfr 

(27 exemplar) var mindre i antal än de viner som blivit klassificerade med nfr (160 

exemplar) och att majoriteten av vinerna varit oklassificerade (2461 exemplar). Det 

fanns även 45 viner som hade blivit klassificerade med nDm (sött) (Spiegelberg 1898:pl 

XIX-XXXVA; Bouvier 1999-2001:Fasc I-IV). 

Ovanstående resultat från Ramesseum antyder att resonemanget skulle kunna 

överföras till materialen från Amarna och Deir el-Medina, trots att samma tydliga svar 

inte har noterats. Emellertid har iakttagelsen gjorts att majoriteten av vinerna i dessa två 

material var oklassificerade och det i sin tur ger delvis visst stöd åt ovannämnda 
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resonemang. Däremot kan det ifrågasättas varför materialen presterade en jämnare 

fördelning mellan nfr-viner och nfr nfr-viner än från Ramesseum och det framstår som 

svårare att förklara.  

Medan forskningen verkar klar över att irp innebar ett vin gjort på vindruvor så 

föreföll det som om det var mer svårt att förklara vilken sorts frukt SdH-vinet hade 

innehållit eller om det ens avsett ett vin, då det föreslagits vinäger som översättning 

(Tallet 1995:460). Kemiska analyser av rester i ett kärl märkt ”SdH” har emellertid 

kunnat bringa klarhet i frågan och de har entydigt påvisat att drycken härstammade från 

ett rött vindruvsvin. Dessutom bör den ha varit behaglig att dricka, då den ofta 

klassificerades med dubbla nfr-tecken och i en kärleksång den klassats som sött (P. 

Harris 500:Group B, nos 12, jfr Fox 1985:21 med not b; Mathieu 1996:62), vilket inte 

stämmer in på vinäger. Forskningen kan i och med det nu konstatera att vinerna, oavsett 

beteckning, hade sitt ursprung från vindruvor. 

Indikationer har pekat på att det var krossade druvor som hälldes ned i en gryta 

och sedan upphettades och filtrerades så att det som framställdes var en söt druvsirap. 

Denna sirap hälldes sedan ned i ett kärl med färdigjäst vin för att på så sätt framkalla en 

andra jäsning, där vinet blev både sötare och fick högra alkoholhalt. Därmed har 

slutsatsen dragits att det söta SdH-vinet har producerats genom att preparerat druvmos 

blandades med färdigt vin för att ge det en sötare smak och högre alkoholhalt. 

Forskningen har tenderat att ta irp-vinet för givet och inte intresserat sig för 

djupare problematisering av det. Exempel på frågeställningar som borde undersökas är 

hållbarheten av vinet och om vinkärlens insidor eventuellt behandlat med någon form 

av isolerande kåda för att förhindra avdunstning. Några forskare har menat att kåda 

använts på kärlens insidor medan andra forskare inte tror att krukorna behandlats på det 

sättet. Forskningen har för närvarande inte kommit fram till några tydliga svar på denna 

fråga. Frågan om det tillverkades vitt vin tidigare än grekiska perioden (332-30 f Kr) i 

Egypten har så sent som 2006 blivit besvara. De kemiska analyser som gjorts på prover 

från rester i vinkärl från Tutankhamuns grav (KV 62) har påvisat att det förekom vitt 

vin så tidigt som under 18:e dynastin (1550-1295 f Kr). 

Det observerades att de båda materialen från Amarna och Deir el-Medina hade 

liknande förekomst inom de olika klassificeringsgrupperna av kvalité på irp-viner. 

Däremot fanns inga SdH-viner representerade i materialet från Deir el-Medina medan det 
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i Amarnamaterialet fanns tre SdH-viner. Det noterades att vinerna, förutom avsaknaden 

av SdH-vin, som levererades till Deir el-Medina var av liknande standard som vinerna 

som hade levererats till palatsområdet i Armarna. 

 

 

 

5.3 Samhällsstruktur, ekonomisk och social organisation 

En fråga som kan väckas är vilka i det egyptiska samhället som hade tillgång till och 

fick dricka vin? En föreställning är att det är de kungliga personerna och överklassen 

som dricker vin och människorna i de lägre klasserna dricker öl (Lesko 1978:13-14). 

Janssen (1975:352) säger att vindrickandet var förenat med restriktioner och att det var 

medlemmarna i hovet och överklassen som drack vin. Han menar att vin troligen inte 

var någon populär dryck i Egypten och att arbetarna i Deir el-Medina inte hade råd att 

skaffa vin åt sig själva (Janssen 1975:351-352). Han framför dessutom att vin var 

ovanligt i arbetarbyn på grund av att det inte nämns på ostraka och inte heller finns 

upptaget i listor på regelbundna leveranser till arbetarna (Janssen 1975:350). 

Janssens påstående står i stark kontrast till de stora fynden av vinkärl i Amarna 

och Malkata, där det framgår att hoven konsumerat stora mängder vin, speciellt vid 

Amenhotep III:s Hebsed-festivaler. Därför råder det ingen tvekan om att vin varit en 

populär dryck inom kungafamiljen och överklassen. Vin var så pass populärt att det inte 

bara var kungen som ägde vingårdarna utan även kvinnor inom den kungliga familjen, 

privatmän eller präster kunde äga egna vingårdar. Även den expansion av 

vinproduktionen som skedde under Ramses II:s regeringstid och fynden av tusentals 

vinkärl i hans dödstempel Ramesseum stärker denna bild. Dessutom ses i 

Tutankhamuns grav (KV 62) att det deponerats minst 26 vinkärl bland hans gravgåvor 

och i gravkammaren har ett vinkärl i vardera riktningen lagts vid östra, västra och södra 

väggen. Janssens påstående kontrasterar även mot den stora mängden vinkärlsetiketter 

som hittats i Deir el-Medina och även mot den etikett som säger ”vin till vänstra 

arbetslaget” (DeM 46) som troligen skänktes av Ramses II:a till detta arbetslag. Men 

fick arbetarna i byn dricka vin? 

Vid jämförelse av andra arbetarbyar vid Malkata och Amarna har det också där 

påträffat rester efter vinkärl. Vid studier av Malkatamaterialet fanns beskrivningar på att 
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flera vinkrukskärvor hittats vid Malkatas arbetarby och gemensamt med fynden av 

vinkärlsetiketter vid Amarnas arbetarby stärker det egentligen bilden av att 

arbetarbyarna kunde få vinleveranser. Det kan ha varit så att kungen lät vinet han fick 

gå vidare direkt till arbetarna i byn, som en slags gåva från hans egna förråd. Därav blev 

inte vinet uppskrivet i några listor, då det betraktades som gåva och inte lön till 

arbetarna. Lesko (1978:13) säger också att vin vid speciella tillfällen kunde levereras 

som bonus till arbetarna i Deir el-Medina. Dessutom bekräftar vinkärlsfynden från Khas 

grav vid arbetarbyn i Deir el-Medina att arbetare också kunde erhålla vin som gravgåva 

(Schiaparelli 1920). 

Däremot tror Leahy (1985:66) att etiketterna vid Amarna tillhört kärl som 

återanvänts till andra produkter som transporterats till arbetarna i byn. Wood (1987:78) 

säger även han att vinkärl återanvänts som vattenbehållare. Haring (1997:347) tror 

också att det stora antalet vinkärlsetiketter vid Deir el-Medina tyder på att dessa kärl 

blivit återanvända. Han ger ändå uttryck för tvivel och säger att vin kan ha levererats till 

arbetarbyn och är tveksam till att alla etiketterna från de vinkärl som hittats vid Deir el-

Medina skulle ha varit återanvända kärl och haft ett annat innehåll när de kom till byn. 

Han uppfattar vissa tolkningsproblem med materialet men anser att det inte går att 

bortse från att arbetarna eventuellt kunde ha fått vinleveranser (Haring 1997:357-358). 

Tallet (1993:268; 1998b:259) säger i två artiklar att han tror arbetarna fått vin levererat 

till byn vid särskilda tillfällen, till exempel Opetfestivalen. Ett motargument till att 

kärlen återanvänts, till vatten eller andra produkter, är att den konformade nederdel som 

vinkärlen har gör att slagg från vin samlas i botten av krukorna. Denna slagg var 

troligen svår att skölja ur krukorna, vilket i så fall skulle ge vatten eller andra produkter 

en bismak. 

De som drack vin var eliten bestående av kungafamiljen, överklassfamiljer, 

vissa präster och högre ämbetsmän och man förstår utifrån bankettscener att detta varit 

en uppskattad dryck. Dessutom antyder den samling av 46 vinkärlsetiketter vid militär- 

och poliskvarteren i Amarna att de haft en ställning i samhället som gjorde att de också 

fick dricka vin. Vinet kan då ha tilldelats dem i arvode eller i gåva från kungen.  

Förutom dessa och till följd av ovannämnda resonemang angående 

vinkärlsetiketterna från Deir el-Medina, att kungen kunde skänka vin direkt till 

arbetarna i Deir el-Medina, att en av byns arbetare, Kha, fått vin deponerat som 
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gravgåva, att en vinkärlsetikett uttryckligen säger att ett av arbetslagen är mottagare av 

vinet, att återanvända vinkärl eventuellt skulle ge andra produkter eller vatten en bismak 

samt den stora mängden vinkärlsetiketter som påträffats i Deir el-Medina, dras 

slutsatsen att arbetarna i byn innehade en sådan priviligerad ställning att de också fick 

dricka vin. 

 

5.4 Arkeologiska och textuella jämförelser mellan primärkällorna 

Vinkärlsetiketternas texter från Tutankhamuns grav (KV 62) uppvisar en mer 

sparsmakad, stramare och standardiserad formulering än det som iakttagits på 

vinkärlsetiketterna från Amarna och Deir el-Medina. Genomgående i analysen ger 

materialet ett mer homogent intryck gentemot materialen från Amarna och Deir el-

Medina. Även om andra gravgåvor uppvisat en brådska i insamlandet så ter sig 

vinkärlen i graven medvetet utvalda. Dessutom valdes tre olika vinkärl ut och 

placerades i gravkammaren. Det ena kärlet innehöll ett vitt irp-vin och låg vid den östra 

väggen (Tut 14; jfr Reeves 2000:85; Lamuela-Raventós et al 2006b:1077-1078), det 

andra kärlet innehöll ett rött irp-vin och var placerat vid den västra väggen (Tut 22; jfr 

Reeves 2000:85; Lamuela-Raventós et al 2006b:1077-1078) och slutligen innehöll det 

tredje kärlet ett SdH-vin och låg vid den södra väggen (Tut 13; jfr Reeves 2000:85; 

Lamuela-Raventós et al 2006a:99). Vinerna som placerats vid östra och västra väggen 

kan ha haft en symbolisk betydelse för återfödelsen. Medan det inte finns någon 

tillfredsställande förklaring på varför SdH-vinet placerades vid den södra väggen. Det 

noterades också att många av vinerna kom från Atondomäner och dessa verkar ha varit i 

bruk trots att Tutankhamun övergav Atonkulten och återgick till huvudguden Amun. 

Analysen har inte gett något tydligt svar på varför det var så, däremot har 

homogeniteten i texterna och urvalet av vinerna i gravkammaren gett indikation på att 

dessa viner inte placerades i graven av en slump. 

De tre primärkällorna blev också valda utifrån att de arkeologiskt hade olika 

ursprung, Amarna som palatsområde, gravsammahang från Tutankhamuns grav (KV 

62) och Deir el-Medina som arbetarby. Det kunde vara värt ett försök till en studie och 

jämförelse. Helt naturligt återfanns krukskärvorna från Amarna i och runt templen, 

palatsen och magasinen med undantag av den stora mängden krukskärvor, 46 stycken, 

från vinkärl som hittades vid miltär- och poliskvarteren. Detta antyder att vin kan ha 
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ingått i deras arvode eller att de fått vin i gåva från kungen. I Tutankhamuns grav (KV 

62) var det en sluten fyndomständighet och de flesta vinkärl fanns i gravens Annexrum 

tillsammans med andra matvaror. Däremot hade tre olika vinkärl valts ut och lagts intill 

gravkammarens östra, västra och södra vägg (se ovan). En krukskärva från ett vinkärl 

återfanns i korridoren strax intill den andra dörren in till grav och ett vinkärl ska ha legat 

i trappen nedanför den första dörren in till grav. Slutligen är fyndomständigheterna av 

krukskärvorna från Deir el-Medina okända och det går därför inte att dra några 

slutsatser om detta, vilket är problematiskt då dateringen från området spänner över en 

lång tid och det hade varit intressant att undersöka. Om krukskärvorna hittats i en 

skräphög hade en tydlig stratigrafiering i utgrävningen av denna kunnat säga något om 

tidigaste kunganamnet, tidsperioden då byns invånare slängde sitt skräp där och när de 

slutade använda den. 

Vid arkeologisk jämförelse av texterna på vinkärlsetiketterna framträder att 

Amarnamaterialet till vissa delar följer den textstandard som tydligt ses från 

Tutankhamuns grav (KV 62) som nästan uteslutande följer standarden. I materialet från 

Deir el-Medina finns fler skillnader i texterna, speciellt efter Ramses II:s trontillträde då 

texterna blir fylligare och fler områden som utnyttjades för vinodling nämns. Det 

förväntade var att alla tre materialens texter på olika sätt skulle särskilja sig men där 

noterades att vinkärlsetiketterna från Amarna och Deir el-Medina till stora delar liknade 

varandra, förutom efter Ramses II:s trontillträde. Undantaget var texterna på vinkärlen i 

Tutankhamuns grav (KV 62) som uppvisade en tydlig homogenitet. 

De teknologiska termerna kAnw (vingård) och baH (flodområde, vattenkanal) har 

kunnat härledas bakåt till arkaisk tid. Ordet kAnw förändrades under Hyksosperioden 

och övergick till ordet kAmw (vingård) och verkar ha syftat på Hyksoskungarnas 

inneslutna vingårdar samt så började ordet baH användas mer frekvent från och med Nya 

riket. Ordet kAmw ger en tydlig förståelse för dess betydelse som vingård i 

sammanhanget. Medan ordet baH däremot orsakade problem angående dess reella 

betydelse, då det betydelsemässigt egentligen syftade på översvämning, flodområde 

eller vattenkanaler, och därför blir mer diffust att förstå inom vinsammanhang. Det har 

föreslagits att ordet på något sätt skulle särskiljas genom att en baH-gård skulle ha 

representerat en större enhet än en kAmw-gård. Men i denna undersökning har det inte 

funnit några bevis på hur stor eller liten en baH-gård respektive kAmw-gård skulle ha 
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varit. Försöken som gjorts, att tolka orden utifrån storlek, blir därmed svåra att 

implementera, då inte många fornegyptiska texter beskriver detta. 

Den vanligaste institutionsbeteckningen i de tre primärkällorna var pr (huset) 

medan beteckningen Hwt (tempel/domän) förekom med olika frekvens i de tre 

materialen. I Tutankhamuns grav (KV 62) fanns ingen vinkärlsetikett som hade 

insitutionsbeteckningen Hwt, utan institutioner beskrivs enbart som pr, antingen i 

kombination med Atons namn eller med Tutankhamuns namn.  

I Amarnamaterialet var den vanligaste institutionsbeteckningen pr och den 

kombinerades oftast med ett gudanamn. I tre mindre grupper kombinerades pr med 

kunganamn, kungliga kvinnonamn eller titel på en ämbetsman. I en liten grupp 

bestående av 12 vinkärlsetiketter ingick Hwt i institutionsbeteckningen och på tre av 

dem fanns det enbart kombinerat med ett kunganamn. I Amarnamaterialet fanns också 

en liten grupp där institutionsbeteckningen var tA Swt (Swt-kapellet), vilket inte förekom 

i materialen från Tutankhamuns grav (KV 62) eller Deir el-Medina.  

I materialet från Deir el-Medina fanns en mer frekvent användning av 

institutionsbeteckningen Hwt än i de två övriga och det var nästan lika vanligt som pr. 

Det iakttogs att Hwt förekom lika ofta i kombination med ett kunganamn som när det 

avsåg tA Hwt nt HH m rnpt (templet av miljoner år). Däremot återfanns det inte i 

kombination med något gudanamn. Institutionsbeteckningen pr förekom emellertid 

oftast i kombination med antingen ett gudanamn eller ett kunganamn. På några enstaka 

vinkärlsetiketter förekom det även i kombination med kungliga kvinnonamn. I detta 

matieral fanns inga titlar eller namn på ämbetsmän i institutionsbeteckningarna. 

Geografiskt noterades att under Amarnaperioden verkade vinproduktionen i 

huvudsak ha bedrivits i västra Deltat. Det framkommer genom att majoriteten av 

vinkärlsetiketterna återger itr imnt (västra floden) som ursprungskälla för vinet. Under 

Amarnaperioden utnyttjades i mindre skala också oaserna till vinodling och orten TArw 

(Tjaru) i östra Deltat fanns omnämnd i alla tre materialen. 

I materialet från Deir el-Medina ses en utvidgad spridning av områden som 

tagits i bruk till vinodlingar. Detta iakttogs genom att flera flodarmar i Deltat än itr imnt 

namnges. Det förefaller som om vinproduktionen i Deltat under perioden för 19:e till 

20:e dynastin expanderade och det etablerades vingårdar på flera platser. Det kan 

eventuellt ha samband med att Ramses II:a flyttade det administrativa centret från 
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Thebe till Pi-Ramses och blev huvudort i östra Deltat. Det finns även platser namngivna 

på vinkärlsetiketter som låg i närheten av Pi-Ramses. Dessa var pA nTr pA mw n pra (det 

gudomliga vattnet av Pre, DeM 12, 13, 14, 20, 21, 141) och spt ptr itr (ptr-flodens 

strand, DeM 30, 47, 76, 104). Tallet (1995:472) säger att nAy ra-ms-s-mr-imn var en 

plats som också den låg i närheten av Pi-Ramses och det finns två vinkärlsetiketter som 

nämner detta (DeM 30, 85). Det finns ändå problem med DeM 30 som namnger Ramses 

IV:e och inte den förmodade Ramses II:a. 

I Amarnamaterialet var det vanligare med gudanamn på 

institutionsbeteckningarna jämfört med kunganamn. Materialet uppvisar också en 

snävare och mer begränsad variation i förekomsten av guda- och kunganamn. Medan 

det i Deir el-Medinamaterialet rådde det omvända, flera kunganamn nämndes än 

gudnamn. Dessutom ses i materialet från Deir el-Medina, jämfört med 

Amarnamaterialet, en större variation av de guda- och kunganamn som omtalas samt en 

större spridning av kunganamnen över tid från 18:e till 20:e dynastin, sammanlagt cirka 

343 år. Vinkärlsetiketterna från Amarna var däremot starkt begränsade inom en 

tidsperiod av cirka 20 år under 18:e dynastin, förutom att det finns en vinkärlsetikett 

som omnämnde Thutmoses I (1504-1492 f Kr), vilke är cirka 150 år före Akhenatens 

regeringstid. Båda materialen följer därmed det förväntade mönstret, Amarna starkt 

begränsat i tid och rum och Deir el-Medina med en vidare spridningsbild. 

I materialet från Tutankhamuns grav (KV 62) noterades att det endast var guden 

Aton (16 stycken) eller Tutankhaumns namn (7 stycken) som blev omnämnt på 

vinkärlsetiketterna. Inga övriga gudar, kunganamn eller titlar och namn på kvinnor 

fanns omnämnda, däremot återfanns titlar och namn på flera av vinproducenterna. 

Det finns en skillnad i placeringen av gudars och kungars namn jämfört med 

ämbetsmäns titlar och namn. Gudars och kungars namn placerades oftast på första raden 

och ämbetsmännens titlar och namn på andra eller tredje raden. Detta mönster ses 

tydligt i alla tre materialen. De gånger ämbetsmännen blev omtalade på första raden 

verkade det mer bero på att första raden gått förlorad, så att det som återstod av texten 

var den underliggande raden.  

Ämbetsmän omtalades i Amarnamaterialet oftast med hjälp av en titel medan i 

materialet från Deir el-Medina förkom ibland dubbla titlar på en person och ibland 

nämndes även överordnad ämbetsman på samma vinkärlsetikett, vilket inte förekom i 
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Amarnamaterialet eller Tutankhamuns grav (KV 62). Titeln Hry kAmw 

(vingårdsmästare) förekom i de tre materialen från Amarna, Tutankhamuns grav (KV 

62) och Deir el-Medina medan titeln Hry baH (chef över en baH) enbart var i bruk under 

Amarnaperioden. När Tutankhamun besteg tronen inleddes inte bara en återgång från 

dyrkan av Aton till dyrkan av Amun, återinrättandet av Karnaktemplets auktoritet och 

att han ändrade sitt namn från Tutankhaton till Tutankhamun, utan det verkar också som 

om titeln Hry kAmw för ansvarig vinproducent återtogs. 

Undersökningen har visat att de små oansenliga texterna också har ett värde och 

att innehållet bidrar med information om vinhanteringen. De uppvisar också kontinuitet 

i sitt formspråk som överbrygger turbulensen under Amarna perioden. De tidiga 

texterna innehåller inte några ideologiska uttyck. Det är först under Ramessidisk period 

som en mer påträngande upprepning av kungens namn uppstår och det går att urskilja 

ett försök till ideologiskt uttryck.  
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Am 1 (P1, Petrie 1894: Pl. XXII, hieroglyphic transcription from Černý's notebook 17.54) 

 
1)  

2)  

1  HAt sp 17 […]  Year 17 […] 

2  irp nfr nfr n […] Very good wine of […] 

Am 2  (P2, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 

1)    

1 […] 17 […] 17  

 i[r]p […] W[in]e […] 

Am 3  (P3, Petrie 1894: Pl. XXII)  

 
1)  

2)  

3)  

1 HAt sp 16 Year 16 

2 irp nfr nfr  Very good wine  

 n pA inw […] of/from this gift/tribute [ ...] 

3 wr-mAw n pA itn mry-ra the Great Seer of Aton Meryre  

Am 4  (P4, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 HAt sp 15  Year 15  

 irp n pr nb-mAat-ra  [a-w-s] […] Wine of the estate of Nebmaatre, [LHP] […] 

2 itr imnt  of the Western River  

 Hry kAmw […]  Vineyard Supervisor […] 



 96  

Am 5  (P5, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)   

2)  

1 HAt sp 10 Year 10  

 irp n pr sHtp-ra Wine of the estate of Sehetepre 

2 Hry kAmw stXi Vineyard Supervisor Seti 

Am 6  (P6, Petrie 1894:, Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [x+7] […] [x+7]  

 irp n pr wr-mA[w] […] Wine of the estate of the Great Se[er] […] 

2 […] [imnt] […] [Hry baH] […] […] [Western] […] [baH Supervisor] […] 

Am 7  (P7, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

1 […] [n pr] nb-mAa[t]-ra […] […] [of the estate of] Nebmaa[t]re […] 

Am 8  (P8, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] n pr Ax-n-itn […] […] [Wine] of the estate of Akhenaton […] 

2 […] n [Hry] kAmwy […] […] of Vineyard [Supervisor] […] 
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Am 9 (P9, Petrie 1894: Pl XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [n pr]  xa m wAst n [of the estate of] the One who Appears in Thebes 

2 […] [Hry kAmw] bAkw-[…]   […] [Vineyard] [Supervisor] Baku-[…]   

Am 10 (P10, Petrie 1894: Pl XXII) 

 
1)  

1 […] tA Hwt aA-xpr-ka-ra  [a] […] […] of the domain of Aakheperkare, [L] […] 

Am 11 (P11, Petrie 1894: Pl XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] n tA Hmt nsw anx.ti […] of the King's Wife, she lives  

2 […] n itr imnt […] of the Western River 

Am 12  (P12, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

1 […] imn-htp HqA nTr wAst a-w-[s] […] […] Amenhotep, ruler of the god(s) of Thebes, LP[H] 
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Am 13 (P13, Petrie 1894: Pl XXII) 

 
1)  

2)  

3)  

1 […] […] 

2 […] [irp] n pr ra qA m Axt […] […] Wine of the estate of Re who is high in the 

horizon […] 

3 […] […] 

Am 14 (P14, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

1 […] [HA]t [sp] 4  […] [Yea]r 4  

 irp n pr tiy anx.ti n Wine of the estate of Teye, she lives, of 

Am 15 (P15, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] 16  […] 16  

 irp n itr imnt Wine of the Western River 

2 […] pA baH rsy n tA Hwt […] the southern baH of the domain  

Am 16 (P16, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [HAt] sp [17] […] […] [Yea]r [17] […] 

2  itr imnt Western River  

 Hry [baH] […] baH Supervisor […] 
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Am 17 (P17, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

1 […] m Hs=[f] [n]=i (?) […] from [his] praice [of] me (?) 

Am 18 (P18, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] n pr itn  [a- w- s] […] [Wine] of the estate of Aton, [LPH] 

2 […] [Sd]  […] [pond]  

 Hry baH […] baH Supervisor […] 

Am 19 (P19, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [ir]p n pr itn […] […] [Wi]ne of the estate of Aton […] 

2 […] nn-Hr […] Neneher 

Černý has in part of the name written  where an interpretation have been made on the basis of the hieratic 

signs to sp 2  which leads to a doubling of  (reads n)  in the beginning of the name. 

Am 20 (P20, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

3)  

1 […] [itn] […] […] [Aton] […] 

 […] sHtp itn  a-w-s […] the One who pacifies Aton, LPH 

2 m itr imnt n […] from the Western River of […] 

3 […]-A-rw […] […]-aru […] 
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Am 21 (P21, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] n pr sHtp itn […] […] [Wine] of the estate of the One who pacifies Aton 

[…]  

2 […] Hry kAmw pA-idb […] […] Vineyard Supervisor Paideb […] 

Am 22 (P22, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] n pr sHtp itn […] [...] [Wine] of the estate of the One who pacifies Aton 

[…] 

2 […] […] 

Am 23 (P23, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [ir]p pr itn  a- […] […] [Wi]ne of the estate of Aton, L[…]  

2 Hry kAmw iwny […] Vineyard Supervisor Iuny […] 

Černý has in the end of line 1 written the sign    where an interpretation have been made on the basis of the  

hieratic sign to  anx   as the beginning of the greeting frase anx-wDA-snb (LPH). 

Am 24 (P24, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] itn  a-w-s  n […] Aton, LPH of  

2 […] n  itn  aA aHa=f […]of Aton, Great in His Lifetime  
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Am 25 (P25, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River] 

 Hry kAm[w] Hwy Viney[ard] Supervisor Huy 

Černý has only transcribed line 2. The sherd, now in the Petrie Museum in London, retained pale and illegible 

traces of line 1.  

Am 26  (P26, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] i[tn]  a-w- s […] A[ton], LPH 

2 […] [Hry] [kA]mw nb-mHyt […] [Vine]yard [Supervisor] Nebmehyt 

Line 1, unpublished in Petrie's publication, is found transcribed by Černý in notebook 17.54.  

Am 27 (P27, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp n pr itn Wine of the estate of Aton 

2 rmnyt rwD  hri Domain Inspector Hori 

 



 102  

 

Am 28 (P28, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

3)  

1 HAt sp 9 Year 9 

2 irp nfr nfr n pr itn Very good wine of the estate of Aton  

3 rwD  Tw Inspector Tju 

Am 29 (P29, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] pr anx itn  a-w-s n […] estate of the Living Aton, LPH, of  

2 […] n Hry kAmw HAt-ti […] of Vineyard Supervisor Hatti 

Am 30 (P30, Petrie 1894:  Pl. XXII) 

 
1)  

2)  

1 […] [i]rp n pr anx itn n  […] [W]ine of the estate of the Living Aton of 

 itr […] the […] River 

2 […] [Hry kAmw] Hwy-[nfr] […] [Vineyard] [Supervisor] Huy-[nefer] 

Am 31 (P31, Petrie 1894: Pl. XXII) 

 
1)  

1 […] itn m mn-nfr […] Aton in Memphis 
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Am 32 (P63, Petrie 1894: Pl. XXIV) 

 
1)  

2)  

1 [HAt] sp 12  [Ye]ar 12  

 SdH [nfr nfr] n pr […] Very good Shedeh-wine of the estate […] 

2 […] [tA]-iHw […][ Far]afra oasis  

 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 

Am 33 (P64, Petrie 1894:  Pl. XXIV) 

 
 

1 HAt sp 10  Year 10 

 SdH […] Shedeh-wine […] 

Am 34 (P65, Petrie 1894: Pl. XXIV) 

 
1)  

1 […] [Sd]H n wnm nfr nfr […] Very good [Shed]eh dinner wine  

Am 35 (P89, Petrie 1894: XXIV) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp]  […] [Wine] of  

 itr imnt n the Western River, of 

2 […] Hry [kAmw] aA-y […] [Vineyard] Supervisor Aa-y 

Černý appears to hofe had difficulty interpreting which sign should be read after . He has written”prob kAmw” 

however drawn in . A  would be expected but the handstyle is careless, as is seen from the signs that 

follow. These hofe been read by Černý as  which indicates that the m is missing. 
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Am 36 (P90, Petrie 1894: Pl. XXIV) 

 
1)  

2)  

1 […] […] 

 [irp] n pr Hmt nsw anx.ti m […] [Wine] of the estate of the King's Wife, she lives, in 

2 […] aA  n baH Leader of the baH  

Am 37 (P91 = Petrie 1894: Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 HAt sp 4 Year 4  

 irp n pr ra-Hr-Axty n […] Wine of the estate of Re-Horakhty of […] 

2 [itr imnt]  [the Western River]  

 [Hry] […] […] Supervisor 

Am 38 (P92, Petrie 1894: Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 […] [i]rp n pr itn  a-w-s  n  […] [W]ine of the estate of Aton, LPH, of  

2 […] [imnt]  [Western] […]  

 Hry baH aA-y baH Supervisor Aay 
 

Am 39  (P93, Petrie 1894: Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 HAt sp 8  Year 8 

 irp [n pr] itn a -w- s  n  […] Wine [of the estate] of Aton, LPH, of […] 
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2 mn-nfr  Memphis 

 Hry kAm[w] i-[…] Viney[ard] Supervisor I-[…] 

Am 40 (P94, Petrie 1894:  Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] nfr nfr n pr itn  […] Very good [Wine] of the estate of Aton  

 Hr whAt rsyt  from the Southern Oasis (El-Khargah?) 

 HAt sp 12 Year 12 

2 […] […] 

The date is missplaced at the end of line 1.  

Am 41 (P95, Petrie 1894: Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 HAt sp 11  Year 11 

 irp n pr tky […] Wine of the estate of Teky […] (city name ?) 

2 Hry kAmw xay Vineyard Supervisor Khay 

Am 42 (P96, Petrie 1894: Pl. XXV) 

 
1)  

2)  

1 […] [irp] tA […] [pA] itn […] […] [Wine] of the (domain) of [the] Aton […] 

2 [...] Hry kAmw nfr-htp […] […] Vineyard Supervisor Nefer-hotep […] 

Am 43 (D203-29, unpublished, Černý’s notbook 17.54, page 29) 

1 HAt sp 6  Year 6 

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River] 

 Hry kAm[w] […] Vineyard Supervisor […] 
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Fairman & Černý; Pendlebury 1951, Černý notebook 17.54-56 

Am 44 (F16 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] [HAt sp] 10  […] [Year] 10 

 irp n pr nb-mAat-ra m wiA (?) […] Wine of the estate of  Nebmaatre in the barque (?) […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River]  

 Hry  […] […] Supervisor […] 

Am 45 (F17, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1  HAt sp 17  Year 17  

 irp n pr nb-mAat-ra […] Wine of the estate of Nebmaatre […] 

2 […] Hry baH […] nxt […] baH Supervisor […]-nakht 

Am 46 (F18 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] nb-mAat-ra   a- w- s […] Nebmaatre, LPH 

2 […] wHwt n nt[y] m itr imntt […] Northern village which is on the Western River  

Am 47 (F19, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] [i]rp n tA Hwt nb-[mAat]-ra  […] […] [W]ine of the domain of Neb[maat]re […] 

Am 48 (F20, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 HAt sp 13  Year 13  

 irp nfr n  tA Hwt nb-[mAat-ra] […] Good wine of the domain of  Neb[maatre] […] 

Am 49 (F21, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] tiy [anx-ti] […] 1) […] Teye [(she) lives] […] 

Am 50 (F22 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 mD n pA itn  a-w-s 1/10 for Aton, LPH 

2 HAt sp 12  Year 12 

 irp n pr Ax-n-itn  a- w- s Wine of the estate of  Akhenaton LPH 

 aA m aHaw[=f] [n] […] The One who is great in his lifetime [of] […] 

3 […] itr imnt  […] the Western River  



 107 

 [Hry kAmwy] […] [Vineyard Supervisor] […] 

Am 51 (F23 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 HAt sp 14  Year 14 

 irp n  pr Ax-n-itn  a-w-s Wine of the estate of Akhenaton, LPH 

 aA m aHaw=f n […] The One who is great in his lifetime of […] 

2 itr imnt  the Western River  

 n [Hry] kAmwy iny of  Vineyard [Supervisor] Iny 

Am 52 (F24 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] a- w- s […] LPH 

 aA m aHaw[=f] […] The One who is great in [his] lifetime […] 

2 […] [Hry] [kA]mwy Xr(?)-tw […] [Vin]eyard [Supervisor] Sher(?)-tu 

Am 53 (F25 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] Ax-n-[itn] a-w-s […] Akhen[aton], LPH 

 aA m aHaw[=f] […] The One who is great in [his] lifetime […] 

2 […] [Hry] kAmwyw nfr-[…] […] Vineyard [Supervisor] Nefer-[…] 

Am 54 (F26 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] pr [Ax]-n-itn […] […] estate of  [Akh]enaton […] 

2 […] [pr] [t]iy […] […] [estate] of [T]eye […] 

Am 55 (F27, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] [n] pr nsw [Ax-n]-itn […] […] [of] the King's House  of [Akhen]-aton […] 

2 […] pA [Ax-n]-i[tn] […] […] the [Akhen]-a[ton] […] 

Am 56   (F28, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] [irp] n pr nfr-nfrw-[iti]-itn […] […] [Wine] of the estate of Neferneferu-[iti]-aton […] 

Am 57 (F29, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] pr nfr-nfrw-[iti]-itn n […] […] estate of  Neferneferu-[iti]-aton of […] 
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Am 58 (F30, Fairman 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] nfr-nfrw-iti-[i]t[n] […] Neferneferu-iti-[a]to[n] […] 

Am 59 (F31 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 HAt sp 13  Year 13  

 irp n pr nsw […] Wine of the King's House  

2 […] imntt  Western […] 

 m Drt ra-[…] through Ra-[…] 

Am 60 (F32 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXV) 

1 […] [HAt] sp 17  […] [Ye]ar 17 

 irp nsw Wine of the King's […] 

2 […] [p]A baH […] […] flooding] […] 

Am 61 (F33, Fairman 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] Axt-itn n […] […] Akhetaten of […] 

 Hmt [nsw]  anx.ti nty m Axt-i[tn] […] [King's] wife, she lives, who is in Akheta[ten] […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River] 

 Hry kAm[w] mry […] Vineyard Supervisor Mery […] 

Am 62 (F34, Fairman 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 14  Year 14 

 irp n pr nsw [bit] […] Wine of the estate of the King of U[L] Egypt […] 

2 nsw […] king […] 

Am 63 (F35 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 1  Year 1  

 irp n pr smnx-[kA]-ra [mAa hrw] […] Wine of the estate of  Smenkh[ka]re, [justified] […] 

2 itr imnt  the Western River  

 Hry baH sAk-AiA […] baH Supervisor Sakaia 

Am 64  (F36 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 1  Year 1 
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 irp n pr anx-xprw-ra […] Wine of the estate of Ankhkheperure […] 

Am 65   (F37 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [HAt sp] 13  […] [Year] 13 

 irp n [pr] sAt nsw mkt-itn […] Wine of the [estate] of the king's daughter Meketaten […] 

2 […] [imnt]  [Western] […]  

 Hry kAm[w] pn-[…]-yt […] Viney[ard] Supervisor Pen-[…]-yt […] 

Am 66  (F38 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] sAt nsw mkt-itn […] king's daughter Meketaten 

2 […] [Hry] [baH] pn-bA-[…]  [baH] [Supervisor] Penba-[…] 

Am 67  (F39 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [x+5]  […] [x+5]  

 irp n pr sAt nsw mryt-[…] Wine of the estate of the king's daughter Merit-[…] 

2 […] [itr] imnt  the Western [River] […]  

 Hry baH iny […] baH Supervisor Iny […] 

Am 68 (F40 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [i]rp n pr sAt nsw mry[t]-[…] […] Wine of the estate of the king's daughter  

Mery[t]-[…] 

2 […] Hry baH […] […] baH Supervisor […] 

Am 69 (F41 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 sAt [nsw] anx-sn-pA-itn [King's] daughter Ankhesenpaaten 

Am 70  (F42 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] irp nfr […] […] Good wine […] 

2 […] n pr sAt nsw bAk-[…] […] of the estate of the King's daughter Bak-[…] 

Am 71   (F43 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [x+2]  […] [x+2] 

 [ir]p [n] pr ra-[Hr]-[…] [Wi]ne [of] the estate of Re-hor-[…] 

2 […] [Hry] [kAmw] nb-nxt […] […] [Vineyard] [Supervisor] Nebnakht […] 
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Am 72 (F44, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 4  Year 4  

 irp n pr ra-Hr-Axty […] Wine of the estate of Re-hor-akhty […] 

2 itr imnt the Western River  

 Hry kAmw pA-[…] Vineyard Supervisor Pa-[…] 

Am 73 (F45 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [Sd]H n pr ra-Hr-[Axty] […] […] [Shed]eh-wine of the estate of Re-hor-[akhty] […] 

2 […] [Hry] [k]Amwy HAt-iA […] […] [Vi]neyard [Supervisor] Hatia […] 

Am 74 (F46, Fairman 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] ra-Hr-Axty […] […] Rehorakhty […] 

Am 75 (F47, Fairman 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 10  Year 10 

 irp n tA Hwt pA itn m Axt-itn […] Wine of the domain of Aton in Akhetaten […] 

   

Am 76  (F48 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 12  Year 12 

 irp [n tA Hwt] pA itn n Wine [of the domain] of Aton of  

2 sS nsw Hwy-pn-xay the king's scribe Huypenkhay 

Am 77  (F49, Fairman 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [ir]p tA Hwt pA itn […] […] [Wi]ne of the domain of Aton […] 

2 […] sAw nfr-rnpt […] Guard Nefer-renpet 

Am 78  (F50 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] irp n tA Hwt pA itn m […] […] Wine of the domain of Aton in […] 

2 […] imnt  Western […] 

 Hry baH […] baH Supervisor […] 
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Am 79 (F51 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 17  Year 17 

 irp nfr n tA Hwt pA itn Good wine of the domain of Aton  

2 n pA kAmw n sA wHAt of the vineyard of the Dakhla oasis 

Am 80 (F52 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] Hwt [pA] […] […] domain of the […] 

2 […] [Hry] [baH] r-nbw-i […] […] baH [Supervisor] Renebui […] 

Am 81 (F53 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] pA [itn] n […] [Aton] of  

2 […] [Hry] kAmw itn-ipt […] Vineyard [Supervisor]  Atonipet 

Am 82  (F54, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [irp] n tA Hwt pA […] […] [Wine] of the domain of […] 

2 […] Axt-itn […] […] Akhetaten […] 

Am 83 (F55 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 1  Year 1  

 irp n pr [itn] […] Wine of the estate of [Aton] […] 

2 Hry kAmw rw-[fy] […] Vineyard Supervisor Ru-[fy] […] 

Am 84 (F56 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [it]n  […] [At]on  

 n itr imnt n of the Western River of  

2 […] rw-fy […] Ru-fy 

Am 85  (F57 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] […] 

2 […] [Hry] [k]Am[w] rw-fy […] [Vi]neyar[d] [Supervisor] Ru-fy 
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Am 86 (F58 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVI) 

1 HAt sp 1  Year 1 

 irp n pr i[t]n […] Wine of the estate of At[on] 

2 […] n-bA-[Hr]-ra  […] Nebhorre (name of a village?) 

 Hry baH […] baH Supervisor […] 

Am 87 (F59 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVI) 

1 […] [x+2]  […] [x+2]  

 i[rp] [n] pr itn   a-[w]-[…] W[in]e [of] the estate of Aton, L[P]-[...] 

2 […] [n tA wHyt] […] […] [of the Northern village […] 

Am 88 (F60 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 5   Year 5 

 irp n pr i[t]n […] Wine of the estate of A[t]on 

2 Hry kAm[w] ma-TAty Viney[ard] Supervisor Matjaty 

Am 89 (F61 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 [HA]t sp 5  [Ye]ar 5 

 irp n pr […] Wine of the estate of […] 

2 […] […] 

Am 90 (F62 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 6  Year 6  

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 Hry kAmw i-[…] Vineyard Supervisor I-[…] 

Am 91 (F63 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 […] [x+6] […] [x+ 6] 

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 […] [Hry] kAmw Hwy n tA [wHyt] […] […] Vineyard [Supervisor] Huy of the [Northern village] 

[…] 
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Am 92 (F64 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] [x+6]  […] [x+6] 

 irp n pr itn Hr wHAt Wine of the estate of Aton at the Oasis  

2 […] [Hry] [k]Amw niAt-tAy […] Vineyard [Supervisor] Niattay 

Am 93  (F65, Fairman 1951: Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 7  Year 7 

 irp n pr itn Wine of the estate of Aton  

2 rmnyt rwDw Hri Domain Inspector Hori 

Am 94 (F66 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 [HA]t sp 7  [Ye]ar 7 

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 [H]ry kAmw rma […] Vineyard [Sup]ervisor Rema […] 

Am 95 (F67 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 [HAt sp] 7 [Year] 7  

 i[r]p n pr itn [n] […] Wine of the estate of Aton [of] […] 

2 [H]ry kAmw wXAX-Htri-rnpt-Hw […] Vineyard [Sup]ervisor Ukhakh-heterirenpethu […] 

Am 96  (F68 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 [HA]t sp 8  [Ye]ar 8 

 irp n pr itn  n Wine of the estate of Aton of 

2 […] [i]tr imnt  […] the Western [R]iver  

 Hry kAm[w] sn-nfr Viney[ard] Supervisor Sennefer 

Am 97  (F69 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 [H]At sp 9  [Ye]ar 9 

 irp [n] pr itn a- w-s Wine [of] estate of Aton, LPH 

2 […] Hry kAm[w] nA-xy […] Viney[ard] Supervisor Nakhy 
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Am 98   (F70 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp nfr nfr n pr itn n […] Very good wine of the estate of Aton of […] 

2 rmnyt rwDw Hri […] Domain Inspector Hori 

Am 99 (F71 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 10  Year 10 

 irp nfr pr itn n wHAt rsyt  […] Good wine [of] the estate of Aton of the Southern Oasis  

2 [n] pA kAmw n iry-nfr of the vineyard of Irynefer 

Am 100 (F72 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 [HA]t [sp] 10  [Ye]ar 10 

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 […] Hry kAm[w] sn-nfr […] […] Viney[ard] Supervisor Sennefer […] 

Am 101 (F73 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 12  Year 12 

 irp n pr i[t]n […] Wine of the estate of A[t]on […] 

2 itr imnt  the Western River  

 m D[rt] […] through […] 

Am 102  (F74, Fairman 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 14  Year14  

 irp n pr itn […] Wine of the estate of Aton […] 

2 itr imnt  the Western River 

 n  Hry baH mk of the baH Supervisor Mek 

Am 103  (F75, Fairman 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 […] [x+4]  […] [x+4] 

 irp n pr itn a-w-s n […] Wine of the estate of Aton, LPH, of […] 

2 […] [pA Xnm]  [...] [the flood land] 

 Hry baH […] baH Supervisor […] 
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Am 104  (F76 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 16  Year 16  

 [i]rp n pr itn [a- w- s] [n] […] [W]ine of the estate of Aton, [LPH], [of] […] 

2 itr imnt the Western River 

 Hry [kAmw] […] [Vineyard] Supervisor […] 

Am 105  (F77, Fairman 1951: Pl. LXXXVII) 

1 HAt sp 16  Year 16 

 i[r]p […] W[i]ne […] 

2 […] [i]tr imnt  […] the Western [R]iver 

 m Drt twy through Tuy 

Am 106  (F78 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] n pr itn n […] […] of the estate of Aton of […] 

2 […] Hry baH ddy […] […] baH Supervisor Dedy […] 

Am 107  (F79 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] itn n tA wHyt […] Aton, of the Northern village 

2 […] [Hry] [kAm]w pA-nxm-niwt […] [Vineya]rd [Supervisor] Panekhemniut 

Am 108  (F80 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] [i]tn  a-w-s  n […] [A]ton, LPH, of  

2 […]-may […]-may 

Am 109  (F81 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] [ir]p n pr [i]tn […] […] [Wi]ne of the estate of [A]ton […] 

2 […] Hry kAmw nfr-sxrw […] Vineyard Supervisor Nefersekheru 

Am 110  (F82 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] n pr itn […] of the estate of Aton 

2 […] [Hai] m wAst […] [rejoice] in Thebes 

3 […] ipy […] Ipy 
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Am 111  (F83 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVII) 

1 […] [i]tn rmnyt […] […] domain of [A]ton […] 

2 […] […] 

Am 112  (F84 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] n pr it[n] […] […] of the estate of Ato[n] […] 

2 […] nxt-pA-itn […] Nakhtpaaton 

Am 113  (F85 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [it]n  a- w- s  n […] [Ato]n, LPH, of 

2 […] [Hry] [kAm]y pA-Hw […] [Vineya]rd [Supervisor] Pahu 

Am 114  (F86 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [i]rp n pr [itn] n  […] [W]ine of the estate of [Aton]  of  

 [itr] imnt the Western River 

2 […] […] 

Am 115  (F87 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [i]tn […] [A]ton 

2 […] [Hry] [kA]m[w] Any […] [Vin]eya[rd] [Supervisor] Any 

Am 116 (F88 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] n […] of  

2 […] nb-imn […] Nebamun 

Am 117 (F89, Fairman 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] i[t]n n […] […] A[t]on of […] 

2 […] [Hry] [kA]m[w] sn-nfr […] [Vin]eya[rd] [Supervisor] Sennefer 

Am 118 (F90 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] irp n pr Hai n pA itn […] […] Wine of the estate of Rejoicing for Aton […] 

2 […] Hry kAm[w] ann-n-f […] Vineyar[d] Supervisor Annenef 
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Am 119 (F91 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] irp n pr anx-itn n  […] Wine of the estate of the Living Aton of 

 itr […] the […] River […] 

2 […] imn-m-ipt n pr […] […] Amunemipet of the estate […] 

Am 120 (F92, Fairman 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [x+2]  […] [x+2] 

 irp n pr anx-itn […] Wine of the estate of the Living Aton […] 

2 […] [itr] imnt  […] the Western [River] 

 Hry kA[mw] […] Vin[eyard] Supervisor […] 

Am 121  (F93 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 7  Year 7 

 irp nfr nfr n pr anx-itn n Very good wine of  the estate of the Living Aton of 

2 itr imnt the Western River 

 Hry kAm[w] b-[…] Vineya[rd] Supervisor B-[…] 

Am 122 (F94, Fairman 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 9  Year 9  

 irp n pr anx-i[t]n n Wine of the estate of the Living A[t]on of  

 sqb […] the Cooling […] 

2 Hry kAm[w] […] Vineya[rd] Supervisor […] 

Am 123  (F95 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] [x+9]  […] [x+9]  

 irp n pr anx-itn n Wine of the estate of the Living Aton of 

2 […] [i]tr imnt […] the Western [R]iver 

 Hry kA[mw] sn-nfr Viney[ard] Supervisor Sennefer 

Am 124  (F96 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [anx]-itn n […] [the Living] Aton of 

2 […] sn-nfr […] Sennefer 
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Am 125  (F97 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 10  Year 10 

 irp n pr anx-itn  a-w-s  n Wine of the estate of  the Living Aton, LPH, of 

2 itr imnt  the Western River 

 Hry kAmw pA-[…] Vineyard Supervisor Pa-[…] 

Am 126  (F98, Fairman 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] [HA]t sp 10  […] [Ye]ar 10  

 irp n pr anx-itn  a-w-s  [n] Wine of the estate of  the Living Aton, LPH, [of] 

2 […] [itr imnt]   […] [the Western River]  

 [Hry] [kAmw] […] [Vineyard] [Supervisor] […] 

Am 127  (F99, Fairman 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp n  pr anx-ra n Wine of the estate of  the Living Re of 

2 itr imnt  the Western River 

 Hry baH nfr-rnpt baH  Supervisor Nefer-renpet 

Am 128  (F100, Fairman 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 7  Year 7 

 irp n pr anx-itn […] Wine of the estate of the Living Aton […] 

Am 129  (F101, Fairman 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] [i]rp nfr n pr anx-itn  a-w-s […] Good [w]ine of the estate of the Living Aton, LPH 

   

Am 130  (F102 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] anx-itn n  the Living Aton of  

 tA wAt imnt […] the Western Road (?) […] 

Am 131  (F103 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] pr anx-itn […] the estate of the Living Aton 

2 Hry kAm[w] iny Vineya[rd] Supervisor Iny 
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Am 132  (F104 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] [itr imnt] […] […] [the Western River] […] 

2 […] [Hry] [kA]mwy iyr[i] […] [Vine]yard [Supervisor] Iyr[i] 

Am 133  (F105 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 […] [ir]p n pr anx-i[t]n […] […] [Wi]ne of the estate of the Living A[t]on […]  

2 […] [Hry] kAm[w] pA-[…] […] Vineya[rd] [Supervisor] Pa-[…] 

Am 134  (F106 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [i]r[p] n [anx]-itn […] [W]i[ne] of [the Living] Aton 

2 […] [Hry] kAmw tAy […] […] Vineyard [Supervisor] Tay […] 

Am 135  (F107 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXVIII) 

1 HAt sp 8  Year 8  

 irp n tA [Swt] […] Wine of the Swt-chapel […] 

2 nty m Axt-itn  a-w-[s]  […] that is in Akhetaten, LP[H] […] 

Am 136  (F108 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] t[A] Swt anx-[…] […] th[e]  Swt-chapel  the Living […] 

Am 137  (F109 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 […] [irp] n tA Swt anx-ra n […] [Wine] of the Swt-chapel of the Living Re of  

2 […] itr imnt  […] the Western River 

 Hry baH […] baH  Supervisor […] 

Am 138  (F110, Fairman 1951: Pl. LXXXVIII) 

1 HA[t] sp 9 Ye[ar] 9 

2 irp n tA Swt Wine of  the Swt-chapel  

Am 139  (F111 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 1 Abd 1  Year 1, 1st month 

 irp n pr sHtp-itn Wine of the estate of the One who Pacifies Aton  

2 itr imnt the Western River 
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 m drt pA-Hw through Pahu 

Am 140  (F112 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [ir]p n pr sHtp-itn […] […] [Wi]ne of the estate of the One who Pacifies Aton  

[…] 

2 […] [itr] imnt  […] the Western [River] 

 m drt pA-[Hw] through Pa[hu] 

Am 141  (F113 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] [irp] [n] pr sHtp-itn  a- w-[s] […] [Wine] [of] the estate of the One who Pacifies Aton,  

LP[H], […] 

2 […] [Hry kAmw] ipwy […] [Vinyard Supervisor] Ipuy 

Am 142  (F114 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [irp] n pr sHtp-itn  a-w-s  n […] [Wine] of the estate of  the One who Pacifies Aton, 

LPH, of 

2 […] pA-Hw […] Pahu 

Am 143  (F115 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [HAt sp] 13 […] [Year] 13 

2 […] [i]rp mAa n pr xa=f […] [W]ine for sacrifice, of the estate His Appearance (?) 

Am 144  (F116 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 12  Year 12 

 irp n pr wr-mAw […] Wine of the estate of the Great Seer […] 

2 Hry kAm[w] s-[…] Vineya[rd] Supervisor S-[…] 

Am 145  (F117, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 12  Year 12  

 irp n pr wr-mAw n  Wine of the estate of  the Great Seer of 

 itr imnt the Western River 

2 Hry kAmw pA-itn-m-nxt Vineyard Supervisor Paatonemnakht 
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Am 146  (F118, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [irp] mAa n pr wr-mAw […] [Wine] for sacrifice, of the estate of the Great Seer 

    

Am 147  (F119 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] [pr] wr-mAw n […] [the estate] of the Great Seer of  

2 […] iw-m-Hsti […] Iuemheseti 

Am 148  (F120, Fairman 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] pr wr-mAw n […] […] the estate of the Great Seer of […] 

2 […] iw-m-Hsti […] […] Iuemheseti […] 

Am 149  (F121 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] [HA]t sp 1  […] [Ye]ar 1  

 irp n pr imy-r […] Wine of the estate of the Overseer […] 

2 […] [Hry] baH bw-[…] […] baH  [Supervisor] Bu-[…] 

   

Am 150  (F122 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] [x+ 6]  […] [x+6] 

 irp n pr imy-r xtm […] Wine of the estate of the Overseer of the Seal […] 

2 […] [Hry] baH iy […] baH  [Supervisor] Iy 

Am 151  (F123 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 […] [HAt sp] 14  […] [Year] 14  

 irp n TArw n Wine of Tjaru of 

2 sS nsw hwy-pn-xay the King's Scribe Huypenkhay 

Am 152  (F124 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] wHAt rsyt […] […] Southern oasis  […] 

2 […] hnw 32 […] […] 32 hnw-measures […] 
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Am 153  (F125 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] (toponymn?) […] […] (toponymn?) […] 

2 […] […] 

Am 154  (F126 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] wHAt rsyt […]  […] Southern oasis […]  

 HAt sp [10+x] […] Year [10+x] […] 

Am 155  (F127, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 8  Year 8  

 i[r]p […] W[i]ne […] 

2 mn-nfr […] Memphis […] 

Am 156 (F128, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] imnt  Western […]  

 tA st sS nsw iaH-ms […] the place of the King's Scribe Iahmes […] 

   

Am 157 (F129, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] mHty iAbty  […] Northeastern 

 tA st pA dmi pA itn  […] the place of the town of Aton […] 

Am 158 (F130, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [n]a mHty […] […] [of] the Northern [dist]rict […] 

2 […] hnw […] […] hnw-measure […] 

Am 159  (F131 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] na mHty  […] of the Northern district  

 35 […] 35 […] 

Am 160  (F132, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 irp n miS Wine of  Mish  
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Am 161  (F133 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 14  Year 14 

 irp […] Wine […] 

2 pA Xnm […] the floodplain […] 

Am 162  (F134, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 HAt sp 13  Year 13  

 irp […] Wine […] 

2 pA itn m Axt-[itn] […] Aton in Akhet[aten] […] 

Am 163  (F135 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 mD n pA […] 1/10 for  […] 

2 HAt [sp] 9  Ye[ar] 9 

 irp [n] […] Wine of […] 

Am 164  (F136, Fairman 1951: Pl. LXXXIX) 

1 mD n pA itn  a-w-s 1/10 for Aton, LPH 

2 […] [Hry] kAm[w] [ipi] […] […] Viney[ard][Supervisor] [Ipi] […] 

Am 165  (F137 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 irp n pA mD n imy-r […] Wine of the 1/10 for the Overseer […] 

Am 166 (F138 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. LXXXIX) 

1 […] [i]tn n […] [A]ton of 

2 […] pwy  […] Puy 

 inyt [n] itn gift [for] Aton 

Am 167  (F139, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 1  Year 1  

 irp n  Wine of  

 itr imnt n the Western River of  

2 Hry […] […] Supervisor […] 
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Am 168  (F140 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 6 Year 6 

 irp n  Wine of 

 itr […] […] River 

2 pr imn [m wAst]  of the estate of Amun [in Thebes]  

 Hry […] […] Supervisor […] 

 

Am 169  (F141 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. XC) 

1 HAt [sp] 14  Ye[ar] 14  

 irp n  Wine of  

 itr imnt […] the Western River […] 

2 […] Hr wp-tA  […] from Upta  

   

Am 170  (F142 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 14  Year 14 

 irp n  Wine of 

 itr […] […] River 

2 mt-kA-[aSi] […] Meteka-[ashi] […] 

   

Am 171  (F143 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 17  Year 17  

 irp n  Wine of  

 [itr] imnt the Western [River] 

2 Hry ba[H] [ma-Hw] ba[H]  Supervisor [Mahu] 

Am 172  (F144, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 […] [i]rp n […] [W]ine of 

 itr imnt the Western River 

 n mwt nsw […] ra-ms-sw of the King's Mother […] Ramesesu 
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Am 173  (F145 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [ir]p n […] [Wi]ne of 

  i[tr] […] […] River 

2 […] [Hry] baH titwa […] baH  [Supervisor] Titua 

Am 174  (F146, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 […] itn n […] Aton of  

 itr […] […] River  

2 […] hAti-Ay […] Hatiay 

Am 175  (F147 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [i]r[p] […] n  […] [W]i[ne] […] of  

 pA kAmw the vineyard 

2 […] [i]tr imnt […] […] Western [Ri]ver […] 

Am 176  (F148 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] […] 

2 […] imnt n kAmw […] Western […] of the Vineyard […] 

Am 177  (F149 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] imnt n  Western […] of  

 Hry kAmw qn-Hr-xpS-f Vineyard Supervisor Keneher-khepshef 

Am 178  (F150 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [hry] [kAm]w ipy […]  […] [Vineya]rd [Supervisor] Ipy […] 

Am 179  (F151 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] […] 

2 […] [Hry] [kAm]w hAtAy […] […] [Vineyar]d [Supervisor] Hatay […] 

Am 180  (F152 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] […] 

2 Hry kAm[w] SA-sw-nA Vineya[rd] Supervisor Shasuna 
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Am 181  (F153, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 […] n [pA] […] […] of [the] […] 

2 […] [Hry] [kAm]w xAwt-Hbra […] [Vineyar]d [Supervisor] Khauthebre 

Am 182  (F154 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [it]n […] […] [At]on […] 

2 […] Hry kAm[w] i-[…] […] Vineya[rd] Supervisor I-[…] 

 

Am 183  (F155 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [HAt sp] 11  […] [Year] 11 

 [ir]p […] [Wi]ne […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River]  

 Hry sn-nfr Supervisor Sen-nefer 

Am 184  (F156 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] [irp] n pA baH […] […] [Wine] of the baH […] 

2 […] iny […] Iny 

   

Am 185  (F157, Fairman and Černý 1951: Pl. XC; not wine according to Fairman) 

1 […] n pA Sd[H] [n]  […] of the Shed[eh]-wine of 

 nA n baH […] the baH’s […] 

2 […] [itr] […] […] [River] […] 

 hnw 24 24 hnw-measures  

Am 186  (F158, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp pA baH […] Wine of the baH […] 

Am 187  (F159, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 13  Year 13 

 irp n pA baH n tA Hwt […] Wine of the baH of the domain […] 



 127 

Am 188  (F160, Fairman 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp nfr pr […] Good wine of the estate […] 

2 […] [itr] imnt  […] Western [River]  

 aA n [baH] […] Leader of the [baH] […] 

Am 189  (F161 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. XC) 

1 HAt sp 15  Year 15  

 irp […] Wine […] 

2 itr imnt the Western River 

 Hry baH […] baH Supervisor […] 

Am 190  (F162 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] 16  […] 16  

 irp n pr […] Wine of the estate […] 

2 […] [Hry] baH pt-[…] […] baH [Supervisor] Pet-[…] 

Am 191  (F163 + Č, Pl Fairman and Černý 1951: XC) 

1 HAt sp 16  Year 16 

 irp [n pr] […] Wine [of the estate] […] 

2 Hry baH mry […] baH  Supervisor Mery […] 

Am 192  (F164 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 […] […] 

2 […] [Hry] baH Hwy […] […] baH [Supervisor] Huy […] 

Am 193  (F165 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XC) 

1 HAt sp 2  Year 2 

 irp nDm n  Sweet wine of 

 itr n baH […] the River of the basin of irrigation […] 

2 pA itn of Aton 
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Am 194  (F166 + Č, Fairman and Černý 1951:  Pl. XC) 

1 […] [x+6] […] [x+6] 

 irp nDm n pr […] Sweet wine of the estate […] 

Am 195  (F167 + Č, Fairman 1951: Pl. XCI) 

1 HAt sp 16  Year 16  

 irp [nDm] […] [Sweet] Wine […] 

2 qAyt  Karet (?) 

 Hry baH […] baH Supervisor […] 

   

Am 196  (F168 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 HAt sp 28 […] Year 28 […] 

2 ir[p] […] Wi[ne] […] 

Am 197  (F169 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 HAt sp 9  Year 9  

 i[r]p […] W[i]ne […] 

2 sS nb-mHy […] Scribe Neb-mehy […] 

Am 198  (F170 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 […] pr wAt-inr-sw (?) […] pr baH […] […] the estate wAt-inr-sw (?) […] the estate of baH […] 

2 […] irp […] Wine 

Am 199  (F171 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 […] [itn] a-w- s n […] […] [Aton], LPH, of […] 

2 aSA m Hb-[sd] Great in [Sed] Festivals 

Am 200  (F172 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 […] itn hAti-Ay […] […] Aton, Hatiay […] 

2 […] [i]tn a-w-s […] [A]ton, LPH 
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Am 201  (F173 + Č, Fairman 1951: Pl. XCI) 

1 HAt sp 17  Year 17 

 irp nfr nfr n tA Hwt pA itn n Very good wine of the domain of Aton of  

2 […] nfr-rnpt […] Nefer-renpet 

Am 202  (F174, Fairman 1951: Pl. XCI) 

1 […] [irp] n HAyt nfr ii […] […] [Wine] for spreading joy […]  

   

Am 203  (F175 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 HA[t] sp […] Ye[a]r […] 

2 [irp] nfr [nDm] […] Good [sweet] [wine] […] 

 
 

Am 204  (F178 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 HAt sp 11 Year 11 

2 SdH […] anx-i[tn] n Shedeh-wine […] the Living Aton, of 

3 i-[…] [imy-xnr] Hry kAmw sn-nfr i-[…] [the Overseer], Vineyard Supervisor 

Sen-nefer 

Am 205  (F190 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCI) 

1 SdH nfr nfr n pA baH n pA […] Very good Shedeh-wine of  the baH of the […] 

2 […] idHw n Axt anx-it[n] […] […] marshes of  Akhet-ankh-Ato[n] […] 

3 […] [n] Axt anx-itn […] […] [of] Akhet-ankh-Aton […] 

Am 206  (F237 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCIV) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp nfr nfr n  Very good wine of 

 itr […] [...] River  

2 pr itn tH n  the estate of Aton's Gleaming for   

 pr Hry kAmw pA-[Sd] […] the estate of  Vineyard Supervisor Pa[shed] [ …] 
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Am 207 (F304 + Č, Černý notbook 17.54:10; 1951: Pl. XCVI (omitted by Fairman) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 iArrt iw […] n pr wr mAw m pA Iarrt-wine of  the island […] of the estate  

of the Great Seer in the  

2 Xnm  floodplain 

 Hry baH [qn]-nA baH Supervisor [Ken]-na 

Am 208 (F308 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCVI) 

1 […] [n pr] itn  a-w-s […] [of the estate] of Aton, LPH 

 tA wAt iAbt n mr of the eastern road/side (?) of  the canal  

2 tiAy pr-Hbyt of Behbeit el-Hagar 

Am 209  (F322 + Č, Fairman and Černý 1951: Pl. XCVII) 

1 […] itn xA tpy […] […] Aton (han of det första lotuslövet) 

eller (den ursprunglige första) 

2 […] [Hry] [kA]m[w] imn-[…] […] [Vine]ya[rd] [Supervisor] Amun-[…] 

 

**** 

Am 201  (F176, Pl. XCI 

Not wine but Fairman says certainly wine 

aAm-beer 

*** 

Am 202  (F177, Pl. XCI 

Not wine but Fairman says certainly wine 

arm – a kind of alcoholic drink (Hannig 1995:150) 

*** 

Am 206  (F279, Pl. XCV 

Not wine but Fairman says wine 

Honey 

*** 

Am 210  (F324, Pl. XCVII 

Not wine and Fairman is uncertain if it is wine 
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Vinetiketter från Tutankhamuns grav (Černý 1965) 

 

Tut 1 (Černý 1965: 21, No 1; Carter No: 413; Cairo JE 62306) 

1 HAt sp 4  Year 4  

 irp nDm n pr itn  a- w- s   n Sweet wine of the estate of Aton, LPH, of  

2 itr imnty  the Western River 

 Hry kAmw apr-rSp Vineyard Supervisor Aper-reshep 

Tut 2 (Černý 1965: 21, No 2; Carter No: 486; Cairo JE 62303) 

1 HAt sp 4  Year 4 

 irp n pr itn  a- w- s   n Wine of  the estate of Aton, LPH, of 

2 itr imnty  the Western River 

 Hry kAmw nn Vineyard Supervisor Nen 

Tut 3 (Černý 1965: 21, No 3; Carter No: 362; Cairo JE 62324) 

1 HAt sp 4  Year 4  

 SdH nfr nfr n pr itn  a-w-s  n Very good Shedeh-wine of the estate of Aton, LPH, 

of 

2 [itr] imnty  the Western [River]  

 Hry kAmw nn Vineyard Supervisor Nen 

Tut 4 (Černý 1965: 21, No 4; Carter No: 568; Cairo JE 62318) 

1 HAt sp 4 Year 4  

 irp n pr twt-anx-imn  a- w-s […] Wine of the estate of Tutankhamun, LPH, […] 

2 itr imnty n  the Western River of  

 Hry kAmwy xaa Vineyard Supervisor Khaa 

Tut 5 (Černý 1965: 21, No 5; Carter No: 392; Cairo JE 62305) 

1 HAt sp 4  Year 4  

 SdH nfr nfr n pr itn n  Very good Shedeh-wine of the estate of Aton of  

 itr n the river of  

2 Hry kAm[w] xaay Vineyard Supervisor Khaay 
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Tut 6 (Černý 1965: 21, No 6; Carter No: 434; Cairo JE 62304) 

1 HAt sp 5  Year 5 

 irp n pr itn n Wine of  the estate of Aton of  

2 itr imnty  the Western River  

 Hry kAmw Any Vineyard Supervisor Any 

Tut 7 (Černý 1965: 21, No 7; Carter No: 523; Cairo JE 62301) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n pr itn n Wine of the estate of Aton of 

2 itr imnty  the Western River  

 Hry kAmw pA-wAH Vineyard Supervisor Pauah  

(Pinehas according to Černy) 

Tut 8 (Černý 1965: 22, No 8; Carter No: 411; Cairo JE 62309) 

1 HAt sp 5  Year 5 

 irp nDm n pr itn […] Sweet wine of the estate of Aton […]  

2 TArw Tjaru 

 Hry kAmw pn-imn Vineyard Supervisor Penamun 

Tut 9 (Černý 1965: 22, No 9; Carter No: 549; Cairo JE 62322) 

1 HAt sp 5  Year 5 

 irp n pr itn n Wine of the estate of Aton of 

2 itr imnty  the Western River 

 Hry kAm[w] nniA Vineyard Supervisor Nenia 

Tut 10 (Černý 1965: 22, No 10; Carter No: 509; Cairo JE 62312) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp nDm n pr itn n Sweet wine of the estate of Aton of 

2 itr imnty  the Western River  

 Hry kAmw nxt Vineyard Supervisor Nakht 
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Tut 11 (Černý 1965: 22, No 11; Carter No: 489; Cairo JE 62317) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n pr itn n  Wine of the estate of Aton of  

 itr n  the river of 

2 n Hry kAmy nxt-sbk of  Vineyard Supervisor Nakht-sobek 

Tut 12 (Černý 1965: 22, No 12; Carter No: 571; Cairo JE 62307) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp nDm n pr itn n Sweet wine of the estate of Aton of 

2 qArt  qArt 

 Hry kAmw ra-ms Vineyard Supervisor Ramose 

Tut 13 (Černý 1965:22, No 13; Carter No: 206; Cairo JE 62315)  

1 HAt sp 5  Year 5 

 SdH nfr nfr n pr itn n Very good Shedeh-wine of the estate of Aton of  

2 itr imntty  the Western River 

 Hry kAmy rr Vineyard Supervisor Rer 

Tut 14 (Černý 1965:22, No 14; Carter No: 180; Cairo JE 62316) 

1 HAt sp 5  Year 5 

 irp n pr twt-anx-imn-HqA-iwnw-Smaw  Wine of the estate of  Tutankhamun-Ruler of  

Southern Heliopolis (Thebe) 

 m itr imnty from the Western River 

2 Hry kAmy xaa Vineyard Supervisor Khaa 

Tut 15 (Černý 1965:23, No 15; Carter No: 560; Cairo JE 62308) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n pr twt-anx-imn  a-w-s  Wine of the estate of Tutankhamun, LPH 

2 m itr imnty  from the Western River 

 Hry kAmw xaa Vineyard Supervisor Khaa 
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Tut 16 (Černý 1965:23, No 16; Carter No: 508; Cairo JE 62313) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n pr twt-anx-imn-HqA-iwnw-Smaw 

[a-w-s] 

Wine of the estate of Tutankhamun-Ruler of Southern 

Heliopolis [LPH] (Thebe) 

2 itr imnty n  the Western River  

 Hry kAmwy xaa Vineyard Supervisor Khaa 

Tut 17 (Černý 1965:23, No 17; Carter No: 570: Cairo JE 62323) 

1 HAt sp 5  Year 5 

 irp [n pr] twt-anx-[imn]-HqA-iwnw-Smaw 

a-w-s 

Wine [of the estate of] Tutankh[amun]-Ruler of 

Southern Heliopolis, LPH (Thebe) 

2 m itr imnty  from the Western River 

 Hry kAmwy xaa Vineyard Supervisor Khaa 

Tut 18 (Černý 1965: 23, No 18; Carter No: missing; Cairo JE 62321) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp n pr itn  Wine of the estate of Aton  

 m itr from the river  

2 n Hry kAmw [pA]y   (Alt [xaa]) of Vineyard Supervisor[Pa]y   (Alt [Khaa]) 

Tut 19 (Černý 1965: 23, No 19; Carter No: 516; Cairo JE 62320) 

1 HAt sp 9  Year 9  

 irp n pr twt-anx-imn-HqA-iwnw-Smaw 

a-w-s 

Wine of the estate of Tutankhamun-Ruler of Southern 

Heliopolis, LPH (Thebe) 

2 m itr imntty  from the Western River 

 Hry [k]Amwyt may Vineyard Supervisor May 

Tut 20 (Černý 1965: 23, No 20; Carter No: 539; Cairo JE 62311) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp n pr itn n Wine of the estate of Aton of 

2 itr imnty  the Western River 

 Hry kAmw nb-nfr Vineyard Supervisor Nebnefer 
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Tut 21 (Černý 1965: 23, No 21; Carter No: 11; Cairo JE missing) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp n pr itn Wine of the estate of Aton 

2 m Drt in Hry [kAmw] nxt-sbk through the [Vineyard] Supervisor Nakht-sobek 

Tut 22 (Černý 1965: 24, No 22; Carter No 195; Cairo JE 62314) 

1 HAt sp 9  Year 9  

 irp n pr itn n Wine of the estate of Aton of 

2 itr imnty  the Western River  

 Hry kAmw sn-nfr Vineyard Supervisor Sen-nefer 

Tut 23 (Černý 1965: 24, No 23; Carter No: 541; Cairo JE 62310) 

1 HAt sp 9  Year 9 

 irp n pr twt-anx-imn-HqA-iwnw-Smaw  

a- w-s 

Wine of the estate of Tutankhamun-Ruler of Southern 

Heliopolis, LPH (Thebe) 

 m itr imntty from the Western River 

2 Hry kAmwy sn-nfr Vineyard Supervisor Sen-nefer 

Tut 24 (Černý 1965: 24, No 24; Carter No: 500; Cairo JE 62300) 

1 HAt sp 10  Year 10 

 irp nfr n iAty Good wine of Iaty  

(possible Southern Oasis according to Černy) 

Tut 25 (Černý 1965: 24, No 25; Carter No: 563; Cairo JE 62319) 

1 HAt sp 31 Year 31 

2 irp [n] [at] […] [itr imnt?] […] Wine [of the estate] […] [the Western River?] […] 

Tut 26 (Černý 1965: 24, No 26; Carter No: 490; Cairo JE 62302) 

1 TAty pntw The Vizir Pentu 
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Vinetiketter från Deir el-Medina (Koenig 1980) 

DeM 1 (6289, Koenig 1980: Pl. 32-32a) 

1 HAt sp 1  Year 1  

 irp n kA n km[t] Wine of Ka of Egypten 

2 Hry kAmwyt Hri Vineyard Supervisor Hori 

DeM 2 (6290, Koenig 1980: Pl. 32-32a) 

1 HAt sp 11  Year 11  

 irp n  Wine of  

 itr imnt […] the Western River […] 

2 n Hry kAmw imn of Vineyard Supervisor Amun 

DeM 3 (6291, Koenig 1980: Pl. 33 [hieroglyphic transcription])  

1 HAt sp 6  Year 6  

 irp n pA kAmw n ramssw-mr-imn 

a- w- s  mr wAst 

Wine of the vineyard of  Ramses-Meramun,  LPH, 

whom Thebes loves 

2 r-xt imy-r pr Hri  under the authority of  the Overseer of the estate Hori 

 n tA Hwt nt HH m rnpt  of the Temple of Millions of Years of  

 nsw bit wsr-mAat-ra, stp-n-ra  a-w-s m the King of UL Egypt  Usermaatre-Setepenre, LPH, 

from 

DeM 4 (6292, Koenig 1980: Pl. 33 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 3 Year 3  

 irp n pr xnsw n  Wine of the estate of Khonsu of 

 itr imnt the Western River 

2 Hry kAmw HAt-nfrw Vineyard Supervisor Hatneferu 
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DeM 5 (6293, Koenig 1980: Pl. 33 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 6  Year 6  

 irp n pA kAmw n tA […]-mry imn wsr-

mAat-ra-stp-n-ra mr wAst 

Wine of the vineyard of the [domain?] […]-

Meramun, Usermaatre- Setepenre, whom Thebes 

loves 

 nty […] that is in […] 

2 r-xt imy-r pr Hr[i]  under the authority of the Overseer of the estate 

Hor[i]  

 n tA Hwt nt HH m rnpt of the Temple of Millions of  Years  

 nsw bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra of the King of UL Egypt Usermaatre-Setepenre 

 m pr imn  (which is) in Amuns estate 

 m Drt imy-r st […] through the Overseer of the place […] 

DeM 6 (6294, Koenig 1980: Pl. 33 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 13  Year 13  

 irp n pr Dsr-xprw-ra-[…]--[n]-[…] Wine of the estate of Djeserkheperure-[…]-[n]- […] 

2 m itr imnt from the Western River 

 Hry kAmw s-[…] Vineyard Supervisor S-[…] 

DeM 7 (6295, Koenig 1980: Pl. 33 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 4  Year 4 

 irp n tA Hwt Dsr-xprw-ra-stp-n-ra […] Wine of the domain of  Djeserkheperure-Setepenre 

[…] 

2 […] [Hry] kAmw imn […]Vineyard [Supervisor] Amun 

DeM 8 (6296, Koenig 1980: Pl. 34 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 2  Year 2  

 irp n hrw 3 Wine of day 3 

 n pA kAm[w] tA [Hwt] nt HHw rnpt of the vineyard of  the Temple of Millions of Years 

 nty m nA at […] which is in the houses […]  

2  r-xt imy-r pr ra-ms-sw under the authority of  the Overseer of the estate 

Ramses 

 m Drt Hry kAmw nfr-[…]-imn through Vineyard Supervisor Nefer-[…]-amun 
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DeM 9 (6297, Koenig 1980: Pl. 34 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 26  Year 26 

 irp n pA kAmw n Wine of the vineyard of 

 Hry kA[mw]y Htpw Vine[yard] Supervisor Hetepu 

DeM 10 (6298, Koenig 1980: Pl. 34 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] n tA Hwt nt HH m rnpt […] [Wine] of the Temple of Millions of  Years  

 nsw bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra  a-w- s of the King of UL Egypt Usermaatre-Setepenre, LPH 

 m pr imn […] from/in the estate of Amun […] 

2 […]  imntt m tA qaH[ i]tmw […] west of the bend of  Atum 

 m Drt Hry kAmyt tm-mHd through Vineyard Supervisor Tem-mehed 

DeM 11 (6299, Koenig 1980: Pl. 34 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 3  Year 3  

 irp n pr Dsr-xprw-ra-stp-n-ra   a- w- s  Wine of the estate of Djeserkheperure-Setepenre LPH 

 sHtp imn who pacifies Amun 

2 pA kAmw n itr imntt  the vineyard of the Western River 

 Hry kAmw rw-[…] Vineyard Supervisor Ru-[…] 

DeM 12 (6300, Koenig 1980: Pl. 34 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 17  Year 17 

 irp n pA kAmw aA n tA Hwt wsr-mAat-ra-   

stp-n-ra  a- w- s m pr imn 

Wine of the Great vineyard of the domain of  

Usermaatre-Setepenre, LPH, in Amun's estate 

2 nty m pr wsr-mAat-ra, stp-n-ra  

a- w- s  pA nTr pA mw n pra 

which is in the estate of Usermaatre-Setepenre, LPH, 

of the god of the water of Pre 

 Hry kAmwyt imn Vineyard Supervisor Amun 

DeM 13 (6301, Koenig 1980: Pl. 35-35a) 

1 […] [irp n] pA kAmw aA n tA [Hwt] […] […] [Wine of] the Great Vineyard of the [domain] 

[…] 

2 […] [s] pA nTr m pA mw n pra […] [H] of the god of the water of Pre  

DeM 14 (6302, Koenig 1980: Pl. 35  [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [nTr] m pA mw n p-[…] […] [god] in the water of  P-[…] 
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DeM 15 (6303, Koenig 1980: Pl. 35-35a) 

1 […] [x+7] […] [x+7] 

 irp n pA kAmw n tA Hwt nt HH [rnpt] Wine of the vineyard of the Temple of  Millions [of 

years] 

2 wsr-mAat-ra-stp-n-ra  [a- w- s] of Usermaatre-Setepenre, [LPH]  

 [m pr imn] nty Hr imntt wAst [in Amun's estate ] that is on the west of Thebes  

DeM 16 (6304, Koenig 1980: Pl. 35-35a) 

1 HAt sp 24 Year 24 

 irp n itr imnt Wine of the Western River 

2 Hry kAm[w]y pA-Hr-pDt Vineyard Supervisor Paherpedjet 

DeM 17 (6305, Koenig 1980: Pl. 35-35a) 

1 […] irp nfr n pr mntw nb iwnw […] Good wine of the estate of Montu Lord of 

Heliopolis 

DeM 18 (6306, Koenig 1980: Pl. 35 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] irp n aAmw n pAsSy […] Wine of the Asians of Paseshy 

DeM 19 (6307, Koenig 1980: Pl. 36 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 19  Year 19 

 irp nfr n hrw 6 n pA kAmw aA n Good wine of day 6 of the Great Vineyard of  

 wsr-[…]-ra-[…]  kA n kmt User-[…]-re-[…] Ka of Egypt 

DeM 20 (6308, Koenig 1980: Pl. 36 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] n […][Wine] of 

 [t]A [Hwt] wsr-mAat-ra stp-n-ra […] the [domain] Usermaatre-Setepenre […] 

2 […] pA mw n pra […] water of Pre 

DeM 21 (6309, Koenig 1980: Pl. 36, [hieroglyphic transcription]) 

1 […] aA n tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-ra 

a- w- s m pr imn 

[…] of the Great […] of the domain of Usermaatre- 

Setepenre, LPH in Amun's estate 

2 […] m pA mw n pra  […] in the water of Pre 

 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 
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DeM 22 (6310, Koenig 1980: Pl. 36  [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 23  Year 23 

 irp n pA kA[mw] n pr-aA Wine of the vineyard of pharaoh 

DeM 23 (6311, Koenig 1980: Pl. 36 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] nfr n tA Hwt nt HH m rnpt […] Good [wine] of the Temple of Millions of Years 

 nsw bit  mn-mAat-ra  a-w- s of the King of UL Egypt Menmaatre , LPH 

2 […] imntty itr kA n […]  western […] [of] the River [of] the Ka of […] 

 Hry kAmw TAy Vineyard Supervisor Tjay 

DeM 24 (6312, Koenig 1980: Pl. 36 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [x+7] […] [x+7] 

1 irp n pr Hwt-Hr nb[t] iwnw Wine of the estate of Hathor, mistress of Heliopolis 

DeM 25 (6313, Koenig 1980: Pl. 37 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [Hwt]-Hr nbt iwnw […] […] [Hat]-hor, mistress of Heliopolis 

2 […] [Hry] [kAmyt] pti-Ay […] [Vineyard] [Supervisor] Petiay 

DeM 26 (6314, Koenig 1980: Pl. 37, [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 42 Year 42 

 irp n pA kA[mw] […] Wine of [the vineyard] […] 

2 nty m nAy imn  that is in these of Amun  

 r-xt imy-r pr […] under the authority of the Overseer of the estate […] 

DeM 27 (6315, Koenig 1980: Pl. 37 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 7 Year 7 

 irp n TA[rw] […] Wine of Tja[ru] […] 

2 […] wab imn m it n xr nsw […] ??? purification of Amun, from the forefathers 

of the Royal necropolis ??? 
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DeM 28 (6316, Koenig 1980: Pl. 37 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pr ra   […] of the estate of Re  

2 […] irp nfr n TArw […] Good Wine of Tjaru 

DeM 29 (6317, Koenig 1980: Pl. 37 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 8 hnw 2 Year 8, 2 hnw-measures 

2 irp n TA[rw] Wine of Tjaru 

DeM 30 (6318, Koenig 1980: Pl. 38-38a) 

1 […] pA kAmw n tA Hw[t] [n]t HH m rnpt […] the vineyard of the Temple of Millions of  Years  

 n nsw bit HqA-mAat-ra-[stp-n-ra] of the king of UL Egypt Hekamaatre-[Setepenre] 

2 […] nty nAy ra-ms-sw-mr-imn  […] that is of those of  Ramses-Meryamun  

 spt ptr itr […] the shore of the ptr- river […] 

DeM 31 (6319,  Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] n hrw 5 n pA kAmw n […] [Wine] of day 5 of the vineyard of 

 pA imy-r pr n imn the Overseer of the estate of Amun  

DeM 32 (6320, Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 [HAt sp] 8  [Year] 8 

 irp n mr-tm  […] Wine of Meidum […] 

2 […] […] 

DeM 33 (6321, Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 10  Year 10  

 irp n mr-tm […] Wine of Meidum […] 

2 […] [Hry] kAmyt nxt […] Vineyard [Supervisor] Nakht 

DeM 34 (6322, Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 8 Abd 1 Axt  […] Year 8, first month of Akhet […]  

2 irp n mr-tm  […] Wine of Meidum […] 
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DeM 35 (6323, Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] irp n tA Hwt […] Wine of the domain 

2 […] m mr-tm […] […] from Meidum […] 

DeM 36 (6324, Koenig 1980: Pl. 38-38a) 

1 HAt sp 53  Year 53 

 irp n mr-tm […] Wine of Meidum 

2 imy-r pr mry-ra Overseer of the estate Meryre 

DeM 37 (6325, Koenig 1980: Pl. 38 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] mr-tmw […] […] Meidum […] 

DeM 38 (6326, Koenig 1980: Pl. 38-38a) 

1 [i]rp nfr n siny  Good [w]ine of Siny 

DeM 39 (6327, Koenig 1980: Pl. 39-39a) 

1 […] [n hrw] 3 n tA Hwt […] of day] 3 of the domain  

 wsr-mAat-ra- stp-n-ra [anx] […] of Usermaatre-Setepenre, [life] […] 

2 […] [itr aA]  […] [of the great river] 

 Hry kAmwyt nxt-m-ptH Vineyard Supervisor Nakhtemptah 

DeM 40 (6328, Koenig 1980: Pl. 39-39a) 

1 irp n pA Hb-sd  Wine for the Sed Festival  

2 […] […] 

DeM 41 (6329, Koenig 1980: Pl. 39-39a) 

1 […] kAmw n tA Hwt nt HH m rnpt […]  vineyard of the Temple of Millions of Years  

 n nsw bit wsr-[mAat]-ra-[…] of the King of UL Egypt User[-maat]-re-[…]  

2 […] m Drt Hry kAmyt SA-ma […] through  Vineyard Supervisor Shamay 
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DeM 42 (6330, Koenig 1980: Pl. 39-39a) 

1 HAt sp 28 Year 28 

 irp nfr n pA kA[mw] […] Good wine of the vine[yard] […]  

2 Hr imnt irn/irnt m itr on the west of  irn/irnt at the river  

DeM 43 (6331, Koenig 1980: Pl. 39 [hieroglyphic transcription]) 

1 [i]rp nfr nfr n pA kAmw aA n [tA] […] Very good  wine of the Great vineyard of  [the] […] 

2 […] nty mr qAyt  […]  […] that is mr qAyt 

 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 44 (6332, Koenig 1980: Pl. 40 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [i]rp n pA kAmw tA Hwt […] […] [Wi]ine of the vineyard of  the domain […] 

2 […] imy-r pr pn-gt-iwy  […] Overseer of the estate Pengetiuy 

 m Drt [Hry] […] through  […] Supervisor […] 

DeM 45 (6333, Koenig 1980: Pl. 40-40a) 

1 […] [ir]p n pr pn m pA mw n ptH […] [Wi]ne of this estate by the water of Ptah 

2 […] Hry kAmw pti-Ay […] Vineyard Supervisor Petiay 

DeM 46 (6334. Koenig 1980: Pl. 40-40a) 

1 HAt sp 53 Year 53 

 irp n tA rit smHy […] Wine for the left side […] 

 […] [ra-ms-sw-mr-imn] […] […] [Ramses-Meryamun] […] 

DeM 47 (6335, Koenig 1980: Pl. 40-40a) 

1 […] [irp] n pA kAmw n […] [Wine] of the vineyard of  

 tA Hwt nt HH m rnpt [nsw] […] the Temple of Millions of Years [King of U Egypt]  

[…]  

2 […]wAt? Hr spt ptr itr  […]wAt? on the bank of the ptr-river  

 m Drt Hry […] through […] Supervisor […] 

 […]wAt? (maybe mentioning a location in Northern Nubia wAwAt (Faulkner 1999:53)? 
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DeM 48 (6336 , Koenig 1980: Pl. 40 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pA kAmw aA n pA qniw? […] of the Great vineyard of the qniw? 

 n nsw [bit] wsr[-mAat]-ra-[…] of the King of U[L] Egypt  User[maat]re-[…] 

2 […] [Hry] Snwt HAt-ti […] [Supervisor] of the granary  Hatti 

 r-xt imy-r niwt TAty Hri under the authority of the Mayor and Vizier Hori 

 m Drt […] through  […] 

DeM 49 (6337, Koenig 1980: Pl. 41 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 19  Year 19 

 irp n pr mn-xpr-ra m pA [mw n] […] Wine of the estate of Menkheperre from the [water 

of] […] 

2 ptH  Ptah 

 m Drt HqAy through Hekay 

DeM 50 (6338 , Koenig 1980: Pl. 41 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HH] rnpt  […] [Millions] of Years 

 nsw bit bA-n-ra-mr-imn [a- w- s] m pr imn King of UL Egypt Baenre-Meryamun [LPH] in  

Amun's  estate 

2 […] [Hry kAmw] [pA-nxt] […] […] [Vineyard] [Supervisor] [Panakht] […] 

DeM 51 (6339, Koenig 1980: Pl. 41-41a) 

1 […] [tA] Hwt Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  a- w-s […] domain of Djeserkheperure-Setepenre, LPH 

 Hr itr imntt on the Western River 

DeM 52 (6340, Koenig 1980: Pl. 41 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 5 at nt xt Year 5 of the orchard  

2 ipw sA Axy Ipu son of Akhy 

DeM 53 (6341, Koenig 1980: Pl. 41-41a) 

1 HAt sp 17 at [xt] […] Year 17 of the orch[ard] […] 

2 […] pr imn-htp […] […] the estate of Amenhotep […] 
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DeM 54 (6342, Koenig 1980: Pl. 41-41a) 

1 […] [i]rp n pr Dsr-xprw-ra-stp-n-ra […] […] [W]ine of the estate of Djeserkheperure-

Setepenre […] 

2 […] [Hry] […] […] [Supervisor] […] 

DeM 55 (6343, Koenig 1980: Pl. 41-41a) 

1 […] [irp] n pr Dsr-xprw-ra-[stp]-n-[ra] […][Wine] of the estate of Djeserkheperure-

[Setep]en[re] 

2 […] [imnt]  [Western] […] 

 Hry kAmy ra Vineyard Supervisor Re 

DeM 56 (6344, Koenig 1980: Pl. 42-42a) 

1 […] n pr Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  a- w-s  […] of the estate of Djeserkheperure-Setepenre, LPH 

2 […] [Hry kAmyt] bA […] [Vineyard] [Supervisor] Ba 

DeM 57 (6345, Koenig 1980: Pl. 42 [hieroglyphic transcription]) 

1 [HAt sp 14]  [Year 14] 

 i[r]p [n] pr Dsr-xprw-ra-[stp]-n-ra  a- w-s W[in]e [of] the estate of  Djeserkheperure-

[Setep]enre, LPH 

 Sxrw (?) m itr imntt sxrw (?) on the Western River 

 Hry kAmy kASAw Vineyard Supervisor Kashau 

DeM 58 (6346, Koenig 1980: Pl. 42-42a) 

1 […] [x+2] […] [x+2] 

 irp n tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-ra 

a- w- s m […] 

Wine of the domain of Usermaatre-Setepenre, LPH, 

from […]  

2 […] [i]mn  a-w- s  […] [A]mun, LPH 

 Hr spt  itr aA on the bank of the great river  

 [Hry] […] […] Supervisor  

DeM 59 (6347, Koenig 1980: Pl. 42-42a) 

1 […] [x+8] […] [x+8]  

  irp n pr imn-ra nsw […] Wine of the estate of Amun-Re, king of U Egypt […] 
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DeM 60 (6348, Koenig 1980: Pl. 42-42a [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [i]rp n hrw 5 n pA kAmw […] [W]ine of day 5 of the vineyard  

 n tA Hwt nt HH m rnpt n […] of the Temple of  Millions of Years of […]  

2 […]-[stp]-n-ra  a-w-s […]-[Setep]enre, LPH 

 m pr imn  in Amun's estate   

 nty m pA itr n wsr-mAat-ra-stp-n-ra […] that is on the river of Usermaatre-Setepenre […] 

DeM 61 (6349, Koenig 1980: Pl. 43 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] nfr nfr n pA kAmw n tA Hwt […] […] Very good [wine] of the vineyard of the domain 

[…]  

2 […] Hry kAmy imn-[…] […] Vineyard Supervisor Amun-[…] 

DeM 62 (6350. Koenig 1980: Pl. 43-43a) 

1 […] [HAt] sp 4 […] [Ye]ar 4 

  irp n pr mn-[mAat]-ra-[…]  Wine of the estate of Men-[maat]-re-[…]  

2 […] [Hry] kAmyt pr-aA  a-w-s […] […] Vineyard [Supervisor] of Pharaoh, LPH […] 

DeM 63 (6351, Koenig 1980: Pl. 43-43a) 

1 […] [i]r[p] n hrw 6 n pA kAm[w] aA n 

ra-ms-sw-[…] 

[…] [W]i[ne] of day 6 of the Great viney[ard] of  

Ramses-[…] 

2 […] ra-ms-sw-mr-imn  a-w-s […] Ramses-Meryamun, LPH  

 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 64 (6352, Koenig 1980: Pl. 43-43a) 

1 [...] [HAt sp 32] […] [Year 32] 

 [irp n pA] […] [Wine of  the] […]  

2 […] [mr] wAst  whom Thebes [loves] 

 nty Hr imnt [itr] kA […] that is west of the [River] of the Ka […] 

DeM 65 (6353, Koenig 1980: Pl. 43-43a) 

1 HAt sp 36 Year 36 

 irp n pr imn-[htp] […] Wine of the estate of Amen-[hotep] […] 

2 itr imntt  of the Western River 
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 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 66 (6354, Koenig 1980: Pl. 43-43a) 

1 […] [kA]mw n tA Hwt wsr-mAat-ra-[…] […] [Vine]yard of the temple of Usermaatre-[…] 

2 […] [nt]y m pA bHnr?  itr  […] that is in the bHnr? of the river  

 [Hry] […] [Supervisor] […] 

DeM 67 (6355, Koenig 1980: Pl. 44 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp n itr imntt […] Wine of the Western River […] 

2  pr nb-mAat-ra  a-w-s the estate Nebmaatre, LPH 

 n pr itn tH […] of  the estate of Aton's Gleaming […] 

DeM 68 (6356, Koenig 1980: Pl. 44 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [n tA Hwt nb-mAat-ra] […] […] [of the domain of Nebmaatre] […]  

2 […] [a-w-s] n pr itn tH  […] [LPH] the estate of Aton's Gleaming 

DeM 69 (6357, Koenig 1980: Pl. 44 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HAt] sp 5 Abd 4 Axt  […][Ye]ar 5, 4th month of Akhet  

 i[rp] […] W[ine] […] 

2 m pr imn  in Amun's estate  

 m itr imnt […] from the Western River […] 

DeM 70 (6358, Koenig 1980: Pl. 44 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [nsw bit] wsr-mAat-ra-stp-n-ra a- w-s […] [King of [U]L Egypt] Usermaatre-Setepenre, 

LPH 

 m pr imn […] in  Amun's estate […] 

2 […] [Hry kAmw] imn-m-ipt […] [Vineyard ] [Supervisor] Amen-em-ipet 

DeM 71 (6359, Koenig 1980: Pl. 44 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [ir]p n tA st mHtt […] [Wi]ne of the northern place  

2 […] [Hry] kAmw pA-ra […] Vineyard [Supervisor] Pare 

DeM 72 (6360, Koenig 1980: Pl. 44-44a) 

1 HAt sp 22  Year 22  
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 irp n hAyt nfrt Wine for spreading joy 

2 q[A]b Swt Kabshut  (name of a person or a city?) 

DeM 73 (6361, Koenig 1980: Pl. 44-44a) 

1 […] Hmt nsw a- w- s […] King's wife, LPH  

2 […] [Hry kAmw] pr aA HH […] [Vineyard ][Supervisor] of  Pharaoh, Heh 

 DeM 74 (6362, Koenig 1980: Pl. 44-44a) 

1 […] pA itr aA n Hmt nsw […] […] the Great River of the King's Wife […] 

DeM 75 (6363, Koenig 1980: Pl. 44-44a) 

1 […] [pr] sAt-nsw Hmt nsw mryt-imn 

a-[w-s] 

[…] estate] of  the King's Daughter, the King's 

Wife Merytamun, L[PH] 

2 […] [pt]H […] […] [Pt]ah […] 

DeM 76 (6364, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pA kAmw n sAt nsw ra-ms-sw-p-[…] […] of the vineyard of the King's Daughter 

Ramsesup-[…]  

2 […] Hr spt ptry itr […] on the bank of the ptry-river  

DeM 77 (6365, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 29  Year 29  

 irp nDm n hrw […] Sweet Wine of day […] 

2 nty m nAy imn  […] that is in these of Amun  

 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 78 (6366, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 41  Year 41  

 [irp] […] [Wine] […] 

2 m nAy imn m […] from these of Amun in […] 

DeM 79 (6367, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 40 Year 40 

 irp n pA kAmw aA n ra-[…] Wine of the Great vineyard of Ra-[…]   

2 […] [nAy] imn  […] [these] of Amun 
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 m Drt Hry kAmwyt […] through the Vineyard Supervisor […] 

DeM 80 (6368, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp n hrw 3 n pA kAmw] […] […] [Wine of day 3 of the vineyard] […] 

2 […] r-xt imy-r pr ra […] […] under the authority of the Overseer of the estate  

Re […] 

DeM 81 (6369, Koenig 1980: Pl. 45 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 31  Year 31  

 irp nfr nfr n hrw 3 n pA kAmw Very good wine of day 3 of the vineyard 

 n Hm-nTr tpy n […] of the First priest of  […] 

2 ra-ms-sw-mr-[imn] […] Ramses-Mer[amun] […] 

 […] m Drt Hry kAmw bA […] through Vineyard Supervisor Ba 

DeM 82 (6370, Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 22  Year 22  

 irp nfr nfr n pA […] Very good wine of the […] 

2 […] [m] pr imn  […] [in] Amun's estate  

 nty m xr [wAs]t m […] which is in the necropolis of Thebes from  

DeM 83 (6371 , Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] aA n wsr-maAt-ra-stp-n-ra […] Great […] of Usermaatre-Setepenre […] 

2 […] ra-ms-sw  […] Ramses  

 nty Hr […] that is on […] 

DeM 84 (6372,  Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 6  Year 6 

 irp nfr n hrw 3 n pA kAmw n tA Hwt  […] Good wine of day 3 of the vineyard of the domain 

[…] 

2 m pr imn  in Amun's estate  

 [m] Drt pA Ss […] [pr]-aA  through the scribe […] [of] pharaoh 

 [a- w-s]  [bAk]-[…] [LPH], [Bak]-[…] 

DeM 85 (6373, Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [x+3]  […] [x+3]  
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 irp […] Wine […] 

2 nty m nAy ra-ms-[…] that is from these of  Ramse-[…] 

3 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 86 (6374, Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 […]-ms-sw-mr-imn a-w-s mri […] […]-mses-Meryamun, LPH, […] whom […] loves 

2 […] [p]A kAmw aA n pra-Hr-[Axty] […] […] [the] Great Vineyard of Prehor[akhty] 

DeM 87 (6375, Koenig 1980: Pl. 46 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [n] hrw 7 n baH aA n tA Hwt […] […] of day 7 of  the Great baH of the domain […]  

2 […] [k]mt  […] [Eg]ypt  

 Hry kAmwy […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 88 (6376, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp […]  Year […] 

 irp n pA […] Wine of the […] 

2 nty Hr spt itr kA m […] that is on the shore of the River of the Ka in  

DeM 89 (6377, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 […]-ms-sw-mr-imn  a- w-s  baH […]-mses-Meryamun, LPH, of the baH […] 

2 [...] [pr] inty  […] [the estate] of Inety 

DeM 90 (6378, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [i]rp n nA kAmw […] [W]ine of the vineyard 

  n pr ra-ms-[…] of the estate of Ramse-[…] 

2 […] [m] Drt [Hry] kA[my] pA-ra […] […] through Vine[yard] [Supervisor] Pare […] 

DeM 91 (6379, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 12 Year 12  

 irp […] Wine […] 

2 m pr imn-ra […] in the estate of Amun-Re […] 

DeM 92 (6380, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 27  Year 27  

 irp […] Wine […] 
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2 […] r-xt imy-r pr pn-gt […] under the authority of the Overseer of the Estate 

Penget 

DeM 93 (6381, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pA kAmw aA n ra-ms-s-[…] […] of the Great Vineyard of Ramses-[…] 

2 […] [Hry kAm]yt pA-rw-[…] […] Vineyard [Supervisor] Paru-[…] 

DeM 94 (6382, Koenig 1980: Pl. 47 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 55  Year 55  

 irp […] Wine […] 

2 imy-r pr pA-ra […] Overseer of the estate Pare […] 

DeM 95 (6383, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 [HAt sp] […] [Year] […]  

 [irp n] […] [n pr] [mn]-[mAat]-ra-[…] [Wine of] […] [of the estate of] [Men]-[maat]-re-[…] 

2 […] [Hry] kAmwy […] […] Vineyard [Supervisor] […] 

DeM 96 (6384, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 10  Year 10  

 irp n TArw Wine of Tjaru 

2 Hry kAmw […]-rw-nA […] Vineyard Supervisor […]-runa […] 

DeM 97 (6385, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HAt sp] 29  […] [Year] 29  

 irp n pA kA[mw] […] Wine of vine[yard] […] 

2 […] [Hry] kAmyt nb-imn […] […] Vineyard  [Supervisor] Nebamun […] 

DeM 98 (6386, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HAt sp] […] […] [Year] […] 

2 irp itr aA […] Wine of the Great River […] 

3 […] [Hry] kAmw [imn]-[…] […] Vineyard [Supervisor] [Amun]-[…] 

DeM 99 (6387, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 12  Year 12  

 irp n itr imntt […] Wine of the Western River […] 
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2 Hry kAmy […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 100 (6388, Koenig 1980: Pl. 48 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [imn]-ra nsw nTrw […] […] [Amun]-Re, King of the Gods […] 

DeM 101 (6389, Koenig 1980: Pl. 48, [hieroglyphic transcription]) 

1 m nAy imn  from these of Amun 

 m Drt [Hry] […] through […] Supervisor  

DeM 102 (6390, Koenig 1980: Pl. 49-49a) 

1 […] [HAt] sp 3  […] [Ye]ar 3  

 irp n pr nb-mAat-ra-[mr]-imn Wine of the estate of Nebmaatre-[Mer]-Amun 

2 […] [kAmw] try […] [Vineyard] […] Tery 

DeM 103 (6391, Koenig 1980: Pl. 49-49a) 

1 […] tA Hwt nt HH m rnpt nsw […] […] the temple of Millions of Years of the King of  

U [L] Egypt […]  

2 […] m Drt Hry kAmw sbk [...] […] through the Vineyard Supervisor Sobek-[…] 

DeM 104 (6392, Koenig 1980: Pl. 49-49a) 

1 […] kAmw n ra-ms-[…] […] vineyard of Ramses-[…] 

2 […] [a]-w-s  […] [L]PH  

 Hr spt ptr itr […] on the shore of the ptr-river […] 

DeM 105 (6393, Koenig 1980: Pl. 49 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] kAmw n tA Hwt nt HH [m rnpt] […] […] vineyard of the temple of Millions of [Years] 

[…]  

2 […] Hry kAmyt nxt-tw-imn […] Vineyard Supervisor Nekhet-tu-Amun 

DeM 106 (6394, Koenig 1980: Pl. 49 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [x+2]  […] [x+2]  

 irp n tA Hwt wsr-mAat-ra-[…] Wine of the domain of Usermaatre-[…] 

DeM 107 (6395, Koenig 1980: Pl. 49-49a) 

1 […] [x+2] […] [x+2]  
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 irp n itr imnt […] Wine of the Western River […] 

DeM 108 (6396, Koenig 1980: Pl. 49-49a) 

1 […] [tA Hwt] Dsr-xprw-ra-stp-n-ra  [a] […] […] [the temple of] Djeserkheperure-Setepenre [L] 

[…] 

2 […] [Hry kAmyt] nfr-Htp […] [Vineyard] [Supervisor] Neferhotep 

DeM 109 (6397, Koenig 1980: Pl. 49 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [kAmw] aA n ra-[…] […] Great [Vineyard] of Ra-[…] 

2 […]-pA sA pti-Ay […]-pa son of Petiay 

DeM 110 (6398, Koenig 1980: Pl. 50-50a) 

1 […] irp n hrw 3 n [pA] […] […] Wine of day 3 of the […]  

2 m Drt stXy […] through Sety […] 

DeM 111 (6399, Koenig 1980: Pl. 50-50a) 

1 HAt sp 2  Year 2  

 irp n tA Hwt xpr-xpru-ra-[…] Wine of the domain of Kheperkheperure-[…] 

DeM 112 (6400, Koenig 1980: Pl. 50 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [bit] ra-ms-[…] […] King of  [U]L Egypt  Ramses-[…] 

2 […] [Hry kAmw]y tm-mHd  […] [Vineyar]d [Supervisor] Tememhed 

DeM 113 (6401, Koenig 1980: Pl. 50 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [x+3]  […] [x+3]  

 irp n tA […] Wine of the […] 

2 […] [imy-r] pr ihAy […] […] [Overseer] of the estate Ihay […] 

DeM 114 (6402, Koenig 1980: Pl. 50 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp nfr n] pA kAm[w] aA n […] [Good wine of] of the Great Vineyard of  

 mr-n-ptH-htp-Hr-mAat  a- w- s  […] Merenptah-Hotephermaat, LPH […] 

2 […] ra-ms-[sw]-HH […] Ramseseheh 

DeM 115 (6403, Koenig 1980: Pl. 50-50a) 

1 [...] [HAt sp] 6  […] [Year] 6  
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 irp n pr Dsr-xprw-ra- stp-n-ra [...] Wine of the estate of Djeserkheperure-Setepenre […] 

DeM 116 (6404, Koenig 1980: Pl. 50 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [i]rp n pA kA[mw] […] [Wi]ne of  the Viney[ard] 

2 […] mr wAst  […] whom Thebes loves  

 nty Hr im[nt]  […] that is on the West  

DeM 117 (6405, Koenig 1980: Pl. 50-50a) 

1 […] [tA] Hwt nb-mAat-ra  […] [the] domain of  Nebmaatre  

 m itr im[nt] […] on the Western River  

2 […] [pA]-Hry-pDt […] Paherypedjet 

DeM 118 (6406, Koenig 1980: Pl. 51 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] pr-aA  a-w-s  n p[A] […] […] Pharaoh, LPH, of th[e] […] 

2 […] nty m tA qaH [i]tm […] […] that is from the bend of Atum […] 

DeM 119 (6407, Koenig 1980: Pl. 51-51a) 

1 […] [ra]-ms-sw-mr-imn a- w- s [mr] […] […] [Ra]mses-Meryamun LPH, [beloved] […]  

2 [...] [p]A kA aA n pra-Hr-Ax[ty] [...] […] [th]e Great Ka of Pre-Horakh[ty] […] 

DeM 120 (6408, Koenig 1980: Pl. 51-51a) 

1 […] [HAt] sp 55  […] [Ye]ar 55 

 irp n pA kAmw […] [ra-ms-sw-mr-imn] Wine of the vineyard […] [Ramses-Meryamun] 

2 […] imy-r pr pA-ra […] n tA Hwt nt HH m 

rnpt nsw bit wsr-[…]-ra-[…] 

…] Overseer of the estate Pare […] of the Temple of 

Millions of Years of the King of UL Egypt User-

[…]-re-[…] 

DeM 121 (6409, Koenig 1980: Pl. 51-51a) 

1 […] ra-ms-sw-mr-i[mn] […] […] Ramses-Merya[mun] […] 

2 […] [kAmw] wnn-nfr […] [Vineyard] [Supervisor] Wenen-nefer 

DeM 122 (6410, Koenig 1980: Pl. 51 [hieroglyphic transcription]) 

1 […]-imn a- w-s  baH […] […]-Amun, LPH, baH […] 

DeM 123 (6411, Koenig 1980: Pl. 51[hieroglyphic transcription]) 
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1 […] Hry kAmy inf-sw-[…] […] Vineyard Supervisor Inefsu-[…] 

DeM 124 (6412, Koenig 1980: Pl. 51-51a) 

1 […] [irp] nfr nfr itr mr […]Very good [wine] of the mr-river 

 m Drt [Hry] kAm[w] […] through Vineya[rd][Supervisor] […] 

DeM 125 (6413, Koenig 1980: Pl. 52 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [x+7]  […] [x+7]  

 irp […] Wine […] 

2 […] [Hr] [itr] imntt  kA […] […] [on] the Western [River] of the Ka […] 

DeM 126 (6414, Koenig 1980: Pl. 52-52a) 

1 […] n nA kAmw TA[rw] […] […] of the vineyard of Tja[ru] […] 

2 […] [Hry kAmw] DHwty-m-Hb-ra […] [Vineyard] [Supervisor] Thotemhebre 

DeM 127 (6415, Koenig 1980: Pl. 52 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [pA] kAmw tA Hwt nt HH m rnpt […] […] [the] Vineyard of the Temple of Millions of 

Years […] 

2 […] [Hr]y kAmyt  […] […] Vineyard [Super]visor […] 

DeM 128 (6416, Koenig 1980: Pl. 52-52a) 

1 […] [Hw]t nt HH m rnpt nsw bit  

wsr-Aat-ra- stp-n-ra  a-w-s  m pr i[mn] […] 

[…] [Temp]le of Millions of Years of the King of UL 

Egypt Usermaatre-Setepenre, LPH, in Amun's estate 

2 […] m Drt Hry kAmy nty […] through Vineyard Supervisor Nety 

DeM 129 (6417, Koenig 1980: Pl. 52 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 7  Year 7  

 irp […] Wine […] 

2 m pA mw n imn  from the water of Amun 

 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 130 (6418, Koenig 1980: Pl. 52-52a) 

1 […] iwnw  […] Heliopolis  

 nty m Hwt n Snwt that is from the domain of the granary  
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DeM 131 (6419, Koenig 1980: Pl. 53-53a) 

1 HAt sp 3  Year 3  

 irp n pr sty-mr-[n]-ptH […] Wine of the estate of Seti-Merenptah […] 

2 Hry kAmwy […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 132 (6420, Koenig 1980: Pl. 53-53a) 

1 […] [k]Am[w] aA n ra-ms-sw-mr-imn […] […] Great [Vine]yard of Ramses-Meryamun […]  

2 [...] sA pti-Ay […] son of Petiay 

DeM 133 (6421, Koenig 1980: Pl. 53 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] […] 

2 […] imntt  Western […]  

 imy-r st ra-ms-s Overseer of the place Ramses 

DeM 134 (6422, Koenig 1980: Pl. 53-53a) 

1 […] [HAt] sp 8  […] [Ye]ar 8  

 irp nDm n tA [Hwt] […] Sweet wine of the domain […] 

2 […] mn-mAat-ra […] […] Menmaatre […] 

DeM 135 (6423, Koenig 1980: Pl. 53-53a) 

1 […]-mAat  a- w- s  […]-maat, LPH 

 hr ib m […] content in […] 

2 […] [Hry] [kA]mwy nfr-mnw  […] [Vine]yard [Supervisor] Nefermenu  

DeM 136 (6424, Koenig 1980: Pl. 54-54a) 

1 [...] [n] tA Hwt nsw bit wsr-mAat-ra 

-mr-imn  [a] […] 

[…] [of] the domain of the King of UL Egypt  

Usermaatre-Meryamun, [L] […] 

2 […] [Hr]y kAm[w] […] […] Vineyar[d] [Super]visor […] 

DeM 137 (6425, Koenig 1980: Pl. 54 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [n] pA kAmw n pr nA ms nsw […] […] [of] the Vineyard of the estate of the King's 

Children […]  

2 […] […] 
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DeM 138 (6426, Koenig 1980: Pl. 54 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [pr] imn  […] Amun's [estate]  

 nty m xr that is in the necropolis  

2 […] Hry kAmyw tnr […] […] Vineyard Supervisor Tener […] 

DeM 139 (6427, Koenig 1980: Pl. 54-54a) 

1 […] […] 

2 […] [Hry] [kAm]yt pt-TA-ry […] […] Vineyar[d] [Supervisor] Petetjary […] 

DeM 140 (6428, Koenig 1980: Pl. 54-54a) 

1 […] Drt [Hry] kA[m]y mHd-mnw […] through Vineya[rd] [Supervisor] Mehedmenu 

DeM 141 (6429, Koenig 1980: Pl. 55 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n hrw […] Wine of day […] 

2 nty m mw n pra-[…] that is on the water of Pre-[…] 

DeM 142 (6430, Koenig 1980: Pl. 55-55a) 

1 […] [HH] m rnpt n nsw bit […] […] [Millions] of Years of the King of UL Egypt 

[…] 

DeM 143 (6431, Koenig 1980: Pl. 55-55a) 

1 HAt sp 37 […] Year 37 […]  

2 irp nfr nfr n […] Very good wine of […] 

DeM 144 (6432, Koenig 1980: Pl. 55-55a) 

1 HAt sp 39  Year 39 

 irp n p[A] […] Wine of th[e] […] 

2 m Drt Hry kA[m]y […] through Vineya[rd] Supervisor […] 

DeM 145 (6433, Koenig 1980: Pl. 55 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] m Drt [Hry] kAmw ptH-m-[Hb-ra] ] […] through Vineyard [Supervisor] Ptahem-[hebre] 

[…] 
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DeM 146 (6434, Koenig 1980: Pl. 55 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 65  Year 65  

 irp n hrw 3 n pr imn Wine of day 3 of the estate of Amun  

 m Drt Hry […] through […] Supervisor […] 

DeM 147 (6435, Koenig 1980: Pl. 55 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pA kA[mw] […]  […] of the vineya[rd] […]  

2 […]-mr-imn  [a-w]-s  m pr imn […] […]-Meryamun, [LP]H, in Amun's estate […] 

DeM 148 (6436, Koenig 1980: Pl. 55-55a) 

1 HAt sp 5  Year 5  

 irp n […] Wine of […] 

DeM 149 (6437, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 2  Year 2 

 irp […] Wine […] 

DeM 150 (6438, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp n […] Wine of […] 

2 m itr imntt […] from the Western River […] 

DeM 151 (6439, Koenig 1980: Pl. 56 [hieroglyphic transcription]) 

1 […]-ra nsw nTrw […] […]-Re, King of the Gods […] 

2 […] HAti-Ay […] […] Hati-ay […] 

DeM 152 (6440, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 37  Year 37  

 irp n […] Wine of […] 

2 […] imy-r pr p[t]H-mr-[…] […] Overseer of the estate P[ta]hmer-[…] 
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DeM 153 (6441, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 32  Year 32 

 irp n pA […] Wine of the […] 

2 nty m […] that is in […] 

DeM 154 (6442, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 36  Year 36 

 irp n pA […] Wine of the […] 

2 […]  [kAmw]  […] […] [Vineyard] […] 

DeM 155 (6443, Koenig 1980: Pl. 56-56a) 

1 HAt sp 14  Year 14  

 irp […] Wine […] 

2 m itr imntt  from the Western River  

 [Hry] kAm[w]  […] Vine[yard] [Supervisor] […] 

DeM 156 (6444, Koenig 1980: Pl. 56 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HAt sp 34]  […] [Year 34]  

 [ir]p […] [Wi]ne […] 

2 […] [Drt] Hry kAmwyt nb-[…] […] [through] Vineyard Supervisor Neb-[…] 

DeM 157 (6445, Koenig 1980: Pl. 56 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] HA[t] sp […] […] Ye[a]r […] 

2 nty Hr imntt […] that is on the west […] 

DeM 158 (6446, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 HAt sp 13  Year 13  

 irp n […] Wine of […] 

2 […] […] 

DeM 159 (6447, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 HAt sp 21  Year 21  

 irp n tA […] Wine of the […] 

2 m Drt Hry kAm[y] […] through Vine[yard] Supervisor […] 
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DeM 160 (6448, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 HAt sp 46  Year 46  

 irp n pr […] Wine of the estate […] 

2 m Drt Hry kAmyt […] through Vineyard Supervisor […] 

DeM 161 (6449, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 […] [pr] mn-mAat-ra […] […] [the estate] Menmaatre […]  

2 […] imnt  Western […]  

 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 162 (6450, Koenig 1980: Pl. 57 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [nsw] bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra 

a-w-s m pr imn  

[…] the King of [U]L Egypt  Usermaatre-Setepenre, 

LPH, in Amun's estate  

 m Drt imy-r […] through the Overseer […] 

DeM 163 (6451, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 […] [HA]t sp 34  […] [Ye]ar 34 

 irp n […] Wine of […] 

2 […] [nsw] bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra  […] […] the King of [U]L Egypt Usermaatre-Setepenre 

[…] 

DeM 164 (6452, Koenig 1980: Pl. 57-57a) 

1 […] [HAt sp] 9  […] [Year] 9  

 irp […] Wine […] 

2 r-xt Hry kA[my] […] under the authority of Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 165 (6453, Koenig 1980: Pl. 57 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] irp n pA kA[mw] […] […] Wine of the vine[yard] […]  

2 wsr-[…]-[ra]-[…] a- w-s m pr  imn  User-[…]-[re]-[…], LPH, in Amun's estate   

 nty […] that is […] 

3 ra-ms-sw-[…] Ramses-[…] 

DeM 166 (6454, Koenig 1980: Pl. 58-58a) 

1 […] [HA]t sp 17  […] [Ye]ar 17  
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 irp n pA kAmw […] Wine of the vineyard […] 

2 […] [wsr-mAat-ra]-stp-[n]-ra  a- w-[s] […] […] [Usermaatre]-Setepenre, LP[H] […] 

DeM 167 (6455, Koenig 1980: Pl. 58 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] nty Hr imntt pr ra-[…] […] that is on the west of the estate of Re-[…] 

DeM 168 (6456, Koenig 1980: Pl. 58-58a) 

1 HAt sp […] Year […] 

2 m pr i[m]n […] in A[m]un's estate […] 

DeM 169 (6457, Koenig 1980: Pl. 58 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [HAt sp] 7  […] [Year] 7 

 irp n pA […] Wine of the […] 

2 […] [Hw]t pA nx […] […] the Protector of the [Temp]le (?) […] 

DeM 170 (6458, Koenig 1980: Pl. 58-58a) 

1 […] irp n pr […] […] Wine of the estate […] 

DeM 171 (6459, Koenig 1980: Pl. 58-58a) 

1 HAt sp 2  Year 2  

 irp n pr […] Wine of the estate […] 

2 m itr imntt  from the Western River 

 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 172 (6460, Koenig 1980: Pl. 58-58a) 

1 […] irp n hrw 5 n […] […] Wine of day 5 of […] 

DeM 173 (6461, Koenig 1980: Pl. 58 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 14  Year 14 

 irp n pr […] Wine of the estate […] 

2 m itr imntt  from the Western River 

 Hry kA[mw] […] Vine[yard] Supervisor […] 

DeM 174 (6462, Koenig 1980: Pl. 58 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [Hwt] [n]t [HH] […] […] the [Temple] [o]f [millions] […]  
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2 […] [Hry kAmw] DHwty-ms […] [Vineyard] [Supervisor] Thotmes 

DeM 175 (6463, Koenig 1980: Pl. 59-59a) 

1 […] irp n pA […] […] Wine of the […] 

2 […] m Drt m […] […] through from […] 

DeM 176 (6464, Koenig 1980: Pl. 59 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] hr ib m iAbt (?) […] content in the east (?)  

(sign for city in the end of the line) 

2 […] […] 

DeM 177 (6465, Koenig 1980: Pl. 59-59a) 

1 […] [nsw] bit wsr-mAat-ra-stp-n-ra […] the King of [U]L Egypt Usermaatre-Setepenre  

 a- w s m […] LPH, from […] 

2 […] Hr-f […] Heref 

DeM 178 (6466, Koenig 1980: Pl. 59-59a) 

1 […] n pA […] […]of the […] 

2 […]-stp-n-ra  a-w-s  m pr [imn] […] […]-Setepenre, LPH, in [Amun's] estate […] 

DeM 179 (6467, Koenig 1980: Pl. 59-59a) 

1 […] pA kAmw n tA Hwt nt […] […] the Vineyard of the Temple of […]  

2 […]-ms-sw-mr-imn  a-w-[s] […] […]ses-Meryamun, LP[H] [...] 

DeM 180 (6468, Koenig 1980: Pl. 59-59a) 

1 […] irp n pr ra-[…] […] Wine of the estate of Re-[…] 

DeM 181 (6469, Koenig 1980: Pl. 59  [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [Hry kAmw] imn-m-int […] [Vineyard] [Supervisor] Amuneminet 

DeM 182 (6470, Koenig 1980: Pl. 59 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n kAmw n ra-ms-sw-mr-imn […] […] of the Vineyard of Ramses-Meryamun […]  

2 […] m Drt Hry kAmw […] […] through the Vineyard Supervisor […] 

DeM 183 (6471, Koenig 1980: Pl. 59 [hieroglyphic transcription]) 
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1 HAt sp 11  Year 11 

 irp TA[rw] […] Wine of Tjaru […] 

2 [Hry] kAmw i-[…] Vineyard [Supervisor]  I-[…] 

DeM 184 (6472, Koenig 1980: Pl. 60 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] kA[mw] n tA Hwt nt HH rnpt nsw bit 

wsr-mAat-ra-mr-imn  a- […] 

[…] Vine[yard]  of the Temple of Millions of Years 

of the King of UL Egypt Usermaatre-Meryamun 

L[...] 

2 […] m  itr imntt  […] from the Western River  

 m Drt Hry kA[mw] pn-rnw […] through Vine[yard] Supervisor Penrenu 

DeM 185 (6473, Koenig 1980: Pl. 60-60a) 

1 […] mn-mAat-[ra]  a-w-s  [m] […] […] Menmaatre, LPH, [from] […]  

2 […] pA-mHdw […] Pamehdu 

DeM 186 (6474, Koenig 1980: Pl. 60-60a) 

1 HAt sp 23  Year 23  

 irp n hrw 3 n pA kA[mw] […] Wine of day 3 of the Vine[yard] […] 

2 nty m iwnw […]  that is in Heliopolis  

 m Drt [Hry] […] […] through [...] Supervisor […] 

DeM 187 (6475, Koenig 1980: Pl. 60-60a) 

1 […] [H]ry kAmwyt apr-bn […] […] Vineyard  [Super]visor Aperben […]  

2 […] n tA Hwt wsr-mAat-ra-stp-n-ra  […] of the domain of Usermaatre-Setepenre 

 a-w-[s] […] LP[H] […] 

 (apr-bn looks like Tut 1, semitic name?) 

DeM 188 (6476, Koenig 1980: Pl. 60-60a) 

1 […] sti-mr-n-ptH m pr imn  […] Seti-Merenptah, in Amun's estate  

 nty m […] that is from […] 

DeM 189 (6477, Koenig 1980: Pl. 60-60a) 

1 […] m rnpt nsw bit wsr-mAat-ra-stp-[n]- 

ra […] 

[…] in Years of the King of UL Egypt Usermaatre-

Setep[en]re […] 
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DeM 190 (6478, Koenig 1980: Pl. 60 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 37 Year 37 

2 irp n itr imnt […] Wine of the Western River […] 

DeM 191 (6479, Koenig 1980: Pl. 61) 

1 hAt sp 4  Year 4 

 irp n hrw 3 n pA kAmw n pr ra-ms-sw-[…] Wine of day 3 of the Vineyard of  the estate of 

Ramses- […] 

2 nty m itr imnt  that is on the Western River 

 mHty m Hr Snwt north ? Granary 

 m Drt Hry kAmw […] through the Vineyard Supervisor […] 

DeM 192 (6480, Koenig 1980: Pl. 61 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [n] [ra-ms-sw-mr-imn] [a- w- s] […] […] [of] [Ramses-Meryamun] [LPH] […] 

2 […]-sw-mr-imn  a-w-s  […] […]-es-Meryamun, LPH […] 

 m Drt Hry kAmwy […] through Vineyard Supervisor […] 

DeM 193 (6481, Koenig 1980: Pl. 61 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 3  Year 3  

 irp n pr [mn-xpr-ra] [m pr imn] […] Wine of the estate [Menkheperre] [in Amun's estate] 

[…] 

2 Hry kAmw […] Vineyard Supervisor […] 

DeM 194 (6482 , Koenig 1980: Pl. 61 [hieroglyphic transcription]) 

1 inyt kA-sA Gift [of/to] Kasa 

2 HAt sp 2  Year 2  

 irp n itr imntt Wine of the Western River 

3 Hry kA[mw] nDm sA Hwy Vineya[rd] Supervisor Nedjem son of Huy 

DeM 195 (6483, Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] Dsr-xprw-ra-stp-n-ra a- w-s mr imn […] Djeserkheperure-Setepenre, LPH, whom Amun 

loves 

2 […] [Hr]y kAmwy hAw-nfr […] Vineyard [Supervi]sor Haunefer 
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DeM 196 (6484, Koenig 1980: Pl. 62)   

1 […] irp n tA Hwt  […] Wine of the domain of  

 nsw ra-[…] King Ra-[…] 

2 […] m pr  […] from the estate  

 nty Hr mHty that is in the north  

 Hr[y] n Snwt (?) […] Granary Supervis[or] […] 

DeM 197 (6485, Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 6 Year 6  

2 irp n pr imn-ra […] Wine of the estate of Amun-Re […]  

3 Hry kAmwy [pA]-[…] Vineyard Supervisor [Pa]-[…] 

DeM 198 (6486. Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] n pA kAm[w] n Hwt nTr […] […] of the Vineyard of the Temple […]  

2 […] Hry kAmyt TAy […] […] Vineyard Supervisor Tjay […] 

DeM 199 (6487, Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [Hry] [k]Amw ipAy […] [Vi]neyard [Supervisor] Ipay 

DeM 200 (6488, Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 […]-ms-swt  […]-mesut 

 irp n pr ra-[…] Wine of the estate of Ra-[…] 

DeM 201 (6489, Koenig 1980: Pl. 62 [hieroglyphic transcription]) 

1 kAmw […] Grape harvest […] 

DeM 202 (6490, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 3  Year 3  

 irp […] Wine […] 

2 m Drt Hm-nTr imn […] through the Priest of Amun […] 

DeM 203 (6491, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 HAt sp 4  Year 4  

 i[r]p […] W[i]ne […] 
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 Hr spt [itr] kA […] on the shore of the [River] of the Ka […] 

DeM 204 (6492, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] pr imn-ra nsw nTrw […] the estate of Amun-Re, King of the Gods  

2 […] Hry kAmw ra-Hwy […] Vineyard Supervisor Rehuy 

 

DeM 205 (6493, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] irp n xpSy n […] Wine of Khepeshy (name of a city?) of […]  

2 […] pA-[…] […] Pa-[…] 

DeM 206 (6494, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [irp] n tA Hwt mn-mAat-ra  a-[…] […] [Wine] of the domain of Menmaatre L[…] 

2 […] [mn]-mAat-[ra] Hry kAmw […] […] [Men]-maat-[re], Vineyard Supervisor […] 

DeM 207 (6495, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 […] [i]rp nfr nfr n pA kAmw […] Very good [w]ine of the Vineyard 

 nty […] that is […] 

DeM 208 (6496, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 

1 HA[t] sp […] Ye[ar] […] 

2 m itr imnt […] from the Western River […] 

DeM 209 (6497, Koenig 1980: Pl. 63 [hieroglyphic transcription]) 
1 […] wAst […] ra-ms-sw […] Thebe […] Ramses 
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Concordance  
 
Petrie 1894  
  
P1 Am 1  
P2 Am 2 
P3 Am 3 
P4 Am 4 
P5 Am 5 
P6 Am 6 
P7 Am 7 
P8 Am 8 
P9 Am9 
P10 Am 10 
P11 Am 11 
P12 Am 12 
P13 Am 13 
P14 Am 14 
P15 Am 15 
P16 Am 16 
P17 Am 17 
P18 Am 18 
P19 Am 19 
P20 Am 20 
P21 Am 21 
P22 Am 22 
P23 Am 23 
P24 Am 24 
P25 Am 25 
P26 Am 26 
P27 Am 27 
P28 Am 28 
P29 Am 29 
P30 Am 30 
P31 Am 31 
P63 Am 32 
P64 Am 33 
P65 Am 34 
P89 Am 35 
P90 Am 36 
P91 Am 37 
P92 Am 38 
P93 Am 39 
P94 Am 40 
P95 Am 41 
P96 Am 42 
D203 opublicerad 
Černý notbook 17.54, p 29 

Am 43 

Pendlebury 1951  
  
F16 Am 44 
F17 Am 45 
F18 Am 46 
F19 Am 47 
F20 Am 48 
F21 Am 49 
F22 Am 50 
F23 Am 51 
F24 Am 52 
F25 Am 53 
F26 Am 54 
F27 Am 55 
F28 Am 56 
F29 Am 57 
F30 Am 58 
F31 Am 59 
F32 Am 60 
F33 Am 61 
F34 Am 62 
F35 Am 63 
F36 Am 64 
F37 Am 65 
F38 Am 66 
F39 Am 67 
F40 Am 68 
F41 Am 69 
F42 Am 70 
F43 Am 71 
F44 Am 72 
F45 Am 73 
F46 Am 74 
F47 Am 75 
F48 Am 76 
F49 Am 77 
F50 Am 78 
F51 Am 79 
F52 Am 80 
F53 Am 81 
F54 Am 82 
F55 Am 83 
F56 Am 84 
F57 Am 85 
F58 Am 86 
F59 Am 87 
F60 Am 88 
F61 Am 89 
F62 Am 90 



 174 

F63 Am 91 
F64 Am 92 
F65 Am 93 
F66 Am 94 
F67 Am 95 
F68 Am 96 
F69 Am 97 
F70 Am 98 
F71 Am 99 
F72 Am 100 
F73 Am 101 
F74 Am 102 
F75 Am 103 
F76 Am 104 
F77 Am 105 
F78 Am 106 
F79 Am 107 
F80 Am 108 
F81 Am 109 
F82 Am 110 
F83 Am 111 
F84 Am 112 
F85 Am 113 
F86 Am 114 
F87 Am 115 
F88 Am 116 
F89 Am 117 
F90 Am 118 
F91 Am 119 
F92 Am 120 
F93 Am 121 
F94 Am 122 
F95 Am 123 
F96 Am 124 
F97 Am 125 
F98 Am 126 
F99 Am 127 
F100 Am 128 
F101 Am 129 
F102 Am 130 
F103 Am 131 
F104 Am 132 
F105 Am 133 
F106 Am 134 
F107 Am 135 
F108 Am 136 
F109 Am 137 
F110 Am 138 
F111 Am 139 

F112 Am 140 
F113 Am 141 
F114 Am 142 
F115 Am 143 
F116 Am 144 
F117 Am 145 
F118 Am 146 
F119 Am 147 
F120 Am 148 
F121 Am 149 
F122 Am 150 
F123 Am 151 
F124 Am 152 
F125 Am 153 
F126 Am 154 
F127 Am 155 
F128 Am 156 
F129 Am 157 
F130 Am 158 
F131 Am 159 
F132 Am 160 
F133 Am 161 
F134 Am 162 
F135 Am 163 
F136 Am 164 
F137 Am 165 
F138 Am 166 
F139 Am 167 
F140 Am 168 
F141 Am 169 
F142 Am 170 
F143 Am 171 
F144 Am 172 
F145 Am 173 
F146 Am 174 
F147 Am 175 
F148 Am 176 
F149 Am 177 
F150 Am 178 
F151 Am 179 
F152 Am 180 
F153 Am 181 
F154 Am 182 
F155 Am 183 
F156 Am 184 
F157 Am 185 
F158 Am 186 
F159 Am 187 
F160 Am 188 
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F161 Am 189 
F162 Am 190 
F163 Am 191 
F164 Am 192 
F165 Am 193 
F166 Am 194 
F167 Am 195 
F168 Am 196 
F169 Am 197 
F170 Am 198 
F171 Am 199 
F172 Am 200 
F173 Am 201 
F174 Am 202 
F175 Am 203 
F178 Am 204 
F190 Am 205 
F237 Am 206 
F304 Am 207 
F308 Am 208 
F322 Am 209 
  
Černý 1965  
  
Černý 1; Carter No: 413; 
Cairo JE 62306 

Tut 1 

Černý 2; Carter No: 486; 
Cairo JE 62303 

Tut 2 

Černý 3; Carter No: 362; 
Cairo JE 62324 

Tut 3 

Černý 4; Carter No: 568; 
Cairo JE 62318 

Tut 4 

Černý 5; Carter No: 392; 
Cairo JE 62305 

Tut 5 

Černý 6; Carter No: 434; 
Cairo JE 62304 

Tut 6 

Černý 7; Carter No: 523; 
Cairo JE 62301 

Tut 7 

Černý 8; Carter No: 411; 
Cairo JE 62309 

Tut 8 

Černý 9; Carter No: 549; 
Cairo JE 62322 

Tut 9 

Černý 10; Carter No: 509; 
Cairo JE 62312 

Tut 10 

Černý 11; Carter No: 489; 
Cairo JE 62317 

Tut 11 

Černý 12; Carter No: 571; 
Cairo JE 62307 

Tut 12 

Černý 13; Carter No: 206; 
Cairo JE 62315 

Tut 13 

Černý 14; Carter No: 180; 
Cairo JE 62316 

Tut 14 

Černý 15; Carter No: 560; 
Cairo JE 62308 

Tut 15 

Černý 16; Carter No: 508; 
Cairo JE 62313 

Tut 16 

Černý 17; Carter No: 570: 
Cairo JE 62323 

Tut 17 

Černý 18; Carter No: 
missing; Cairo JE 62321 

Tut 18 

Černý 19; Carter No: 516; 
Cairo JE 62320 

Tut 19 

Černý 20; Carter No: 539; 
Cairo JE 62311 

Tut 20 

Černý 21; Carter No: 11; 
Cairo JE missing 

Tut 21 

Černý 22; Carter No 195; 
Cairo JE 62314 

Tut 22 

Černý 23; Carter No: 541; 
Cairo JE 62310 

Tut 23 

Černý 24; Carter No: 500; 
Cairo JE 62300 

Tut 24 

Černý 25; Carter No: 563; 
Cairo JE 62319 

Tut 25 

Černý 26; Carter No: 490; 
Cairo JE 62302 

Tut 26 

  
Koenig 1980  
  
6289 DeM 1 
6290 DeM 2 
6291 DeM 3 
6292 DeM 4 
6293 DeM 5 
6294 DeM 6 
6295 DeM 7 
6296 DeM 8 
6297 DeM 9 
6298 DeM 10 
6299 DeM 11 
6300 DeM 12 
6301 DeM 13 
6302 DeM 14 
6303 DeM 15 
6304 DeM 16 
6305 DeM 17 
6306 DeM 18 
6307 DeM 19 
6308 DeM 20 
6309 DeM 21 
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6310 DeM 22 
6311 DeM 23 
6312 DeM 24 
6313 DeM 25 
6314 DeM 26 
6315 DeM 27 
6316 DeM 28 
6317 DeM 29 
6318 DeM 30 
6319 DeM 31 
6320 DeM 32 
6321 DeM 33 
6322 DeM 34 
6323 DeM 35 
6324 DeM 36 
6325 DeM 37 
6326 DeM 38 
6327 DeM 39 
6328 DeM 40 
6329 DeM 41 
6330 DeM 42 
6331 DeM 43 
6332 DeM 44 
6333 DeM 45 
6334 DeM 46 
6335 DeM 47 
6336 DeM 48 
6337 DeM 49 
6338 DeM 50 
6339 DeM 51 
6340 DeM 52 
6341 DeM 53 
6342 DeM 54 
6343 DeM 55 
6344 DeM 56 
6345 DeM 57 
6346 DeM 58 
6347 DeM 59 
6348 DeM 60 
6349 DeM 61 
6350 DeM 62 
6351 DeM 63 
6352 DeM 64 
6353 DeM 65 
6354 DeM 66 
6355 DeM 67 
6356 DeM 68 
6357 DeM 69 
6358 DeM 70 

6359 DeM 71 
6360 DeM 72 
6361 DeM 73 
6362 DeM 74 
6363 DeM 75 
6364 DeM 76 
6365 DeM 77 
6366 DeM 78 
6367 DeM 79 
6368 DeM 80 
6369 DeM 81 
6370 DeM 82 
6371 DeM 83 
6372 DeM 84 
6373 DeM 85 
6374 DeM 86 
6375 DeM 87 
6376 DeM 88 
6377 DeM 89 
6378 DeM 90 
6379 DeM 91 
6380 DeM 92 
6381 DeM 93 
6382 DeM 94 
6383 DeM 95 
6384 DeM 96 
6385 DeM 97 
6386 DeM 98 
6387 DeM 99 
6388 DeM 100 
6389 DeM 101 
6390 DeM 102 
6391 DeM 103 
6392 DeM 104 
6393 DeM 105 
6394 DeM 106 
6395 DeM 107 
6396 DeM 108 
6397 DeM 109 
6398 DeM 110 
6399 DeM 111 
6400 DeM 112 
6401 DeM 113 
6402 DeM 114 
6403 DeM 115 
6404 DeM 116 
6405 DeM 117 
6406 DeM 118 
6407 DeM 119 
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6408 DeM 120 
6409 DeM 121 
6410 DeM 122 
6411 DeM 123 
6412 DeM 124 
6413 DeM 125 
6414 DeM 126 
6415 DeM 127 
6416 DeM 128 
6417 DeM 129 
6418 DeM 130 
6419 DeM 131 
6420 DeM 132 
6421 DeM 133 
6422 DeM 134 
6423 DeM 135 
6424 DeM 136 
6425 DeM 137 
6426 DeM 138 
6427 DeM 139 
6428 DeM 140 
6429 DeM 141 
6430 DeM 142 
6431 DeM 143 
6432 DeM 144 
6433 DeM 145 
6434 DeM 146 
6435 DeM 147 
6436 DeM 148 
6437 DeM 149 
6438 DeM 150 
6439 DeM 151 
6440 DeM 152 
6441 DeM 153 
6442 DeM 154 
6443 DeM 155 
6444 DeM 156 
6445 DeM 157 
6446 DeM 158 
6447 DeM 159 
6448 DeM 160 
6449 DeM 161 
6450 DeM 162 
6451 DeM 163 
6452 DeM 164 
6453 DeM 165 
6454 DeM 166 
6455 DeM 167 
6456 DeM 168 

6457 DeM 169 
6458 DeM 170 
6459 DeM 171 
6460 DeM 172 
6461 DeM 173 
6462 DeM 174 
6463 DeM 175 
6464 DeM 176 
6465 DeM 177 
6466 DeM 178 
6467 DeM 179 
6468 DeM 180 
6469 DeM 181 
6470 DeM 182 
6471 DeM 183 
6472 DeM 184 
6473 DeM 185 
6474 DeM 186 
6475 DeM 187 
6476 DeM 188 
6477 DeM 189 
6478 DeM 190 
6479 DeM 191 
6480 DeM 192 
6481 DeM 193 
6482 DeM 194 
6483 DeM 195 
6484 DeM 196 
6485 DeM 197 
6486 DeM 198 
6487 DeM 199 
6488 DeM 200 
6489 DeM 201 
6490 DeM 202 
6491 DeM 203 
6492 DeM 204 
6493 DeM 205 
6494 DeM 206 
6495 DeM 207 
6496 DeM 208 
6497 DeM 209 
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Figurförteckning 

 
 
Fig 1 Scen som visar vinproduktion från Intefs grav (No 155) i 

Thebe (T. Säve-Söderberg Private Tombs at Thebes. Four 
eighteenth Dynasty Tombs, Oxford, 1957, Pl XIV-XV). 

 
 
Fig 2. Vinscen i Bakt III:s grav i Beni Hassan, 11:e dynastin 

(Newberry 1893:Pl. VI; Tallet 19951995: 482-485; Murray 
2000:593) [Avsnitt 4.2.1]. 

 

Fig 3. Scen på vinpressning från grav 15 i Beni Hassan (J. F. 
Champollion, Les monuments de l’Egypte et de la Nubie IV, 
Paris, 1845, Pl 389/3; jfr Tallet 1995:459-492) [Avsnitt 
4.2.1]. 

 

Fig 4.  Scen på upphettning och filtrering från grav 15 i Beni 
Hassan (J. F. Champollion, Les monuments de l’Egypte et de 
la Nubie IV, Paris, 1845, Pl 389/4; jfr Tallet 1995:459-492) 
[Avsnitt 4.2.1]. 
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