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Den oändliga festen ... 

Eva-Lena Wahlberg 

Fest har alltid varit ett sätt för människor att bryta vardagens krav och 
bestyr, ett sätt att umgås och ha roligt genom olika aktiviteter. Såväl hög-
reståndsmänniskan som den enkla, arbetande bonden har i alla tider ställt 
till med fester av olika anledningar. I en del privatgravar runt Thebe i 
Egypten under Nya riket (1550–1069 f.Kr.) finner man bankettscener 
som ger oss en inblick i överklassens festligheter. Bilder med olika teman 
är en del av vad den döde önskade få med sig in i evigheten och festen 
var ett populärt motiv. 

Festen kunde dessutom ibland avbildas lite okonventionellt med flera 
avvikande detaljer och skämtsamma små texter inflikade. Det är som om 
festscenen i sig gett gravdekoratören lite större frihet att försöka skapa 
en lättsam och festlig stämning. De scener som här kommer att betraktas 
innehåller alla mer eller mindre avvikande detaljer genom att de frångått 
den gängse standarden i fornegyptisk ikonografi. I dessa bilder får vi en 
liten inblick i överklassens fester; tyvärr är det idag svårt att hitta spåren 
från de enklare människornas fester. Däremot kan vi anta att sång, mu-
sik, dryck och mat var centrala inslag också vid deras fester, precis som 
det finns avbildat i överklassens gravar, fast med mindre pompa och ståt. 
Eftersom den enklare bondens eller arbetarens fest inte längre finns 
bevarade kommer denna artikel att kåsera runt scener från tre olika gra-
var som visar festens nöjen och förlustelser inom överklassen. Eller rät-
tare sagt, den ideala festen som till fröjd för gravägaren skulle pågå i all 
oändlighet. 

Rekhmires grav 
Rekhmire (vilket betyder ”Vis så som Guden [Re]”), var troligen son till 
en enkel präst och han blev längre fram i sin karriär, under Thutmoses 
III:s regeringstid (1479–1425 f.Kr.), vizir i Egypten. Han fortsatte som 
det även under de inledande åren av Amenhotep II:s regering (1427–
1400 f.Kr.). Vart han sedan tog vägen är höljt i dunkel och det vi idag har 
kvar är hans praktfullt dekorerade grav. 

I passagen in till Rekhmires grav (kallad TT 100), på den östra sidan 
av norra väggen, finns flera register som tillsammans visar en bankett-
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scen med kvinnornas fest i de fyra övre registren och männens i de två 
undre. Man har tolkat det som att kvinnorna och männen festade var för 
sig på olika platser. I de tre översta och mer livfulla registren (Fig. 1), ser 
man hur kvinnor sitter och blir serverade och ompysslade av unga tjäna-
rinnor. Ofta var dessa tjänarinnor nakna eller endast iklädda ett litet tros-
liknande tygstycke, men just i den här scenen har de enkla klänningar. De 
yngre flickorna verkar ha flätat hår med något som liknar en hjälm över 
huvudet. Flätornas rörelse har återgetts genom att de följer tjänarinnor-
nas olika lutning på kroppen. Flickornas uppgift var bland annat att mas-
sera in salva på kvinnornas armar, lägga halsband av blommor runt hal-
sen och fylla på med vin eller öl i deras skålar.  

I det översta registret längst till höger, bakom kvinnorna, står vinkärl, 
småkrus och lotusblommor. En intressant detalj ser man längst till höger 
i detta register, där det finns något som filtreras. Antagligen är det öl, då 
den sägs ha varit mer som en tunnflytande gröt med hela kornen från 
emmervetet kvar. Troligen silades kornresterna bort innan ölen servera-
des till gästerna. 

I andra registret ser man två tjänarinnor som serverar dryck till tre 
kvinnor medan en flicka står bakom dem och spelar på ett lutaliknande 
instrument. De forntida egyptierna visar då och då prov på sitt sinne för 
humor, så förutom att servera drycken verkar den också serveras ihop 
med festliga kvickheter, så som den som finns skriven ovanför de tre 
kvinnorna; ”Kan det vara Maat i vars ansikte det finns längtan efter djupt 
drickande”. Lite humor på högtravande språk men man kan konstatera 
att det i alla tider funnits tjejfester! Och, precis som idag, äter, dricker, 
skämtar, sminkar de sig och har roligt. 

I tredje registret sitter en kvinna på en stol intill ett bord fyllt av mat, 
hon tituleras: ”hans älskade moder, kunglig prydnad, Bet”. När hon ser-
veras dryck säger man; ”För din Ka! Spendera en festlig dag under din 
levnad på jorden. Din Herre Amun, som favoriserar och älskar dig, har 
förunnat dig det”. I samma register har en av tjänarinnorna avbildats på 
ett märkligt sätt med kroppen halvt vänd inåt i bilden och hon visar 
därmed ryggen och rumpan ut mot åskådaren. Det här var ett mycket 
ovanligt och djärvt sätt av gravmålaren att gestalta en människa på. Man 
ser också att han har haft bekymmer med benställningen och fötterna 
som han verkar ha velat avbilda på ett mer traditionellt sätt. I vanliga fall 
avbildades benen i profil med en förkärlek för att låta båda stortårna 
synas; därför avbildades människor oftast med två vänster eller högerföt-
ter beroende på vilken sida som vändes utåt i bild. Detsamma gällde även 
för händerna, som oftast avbildas med båda tummarna väl synliga utåt.  
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Figur 1. De tre övre registren av en större bankettscen från Rekhmires grav. Från 
Davies 1943, fig. 64. 

Denna tradition verkar gravmålaren inte ha kunnat släppa vad gäller 
flickans ben, så istället skruvar benen sig onormalt runt varandra och ser 
mycket lustiga ut. Dessutom serverar hon något från en av de två minia-
tyrflaskor hon håller i sina händer och säger till damen som serveras; 
”För din Ka! Spendera en festlig dag!”. En önskan om att damens festlig-
heter skulle bli ett nöje för henne. 

Neferhoteps grav 
Nästa bankettscen (Fig. 2) kommer från Neferhoteps grav (kallad TT 49) 
och han titulerades ”chefsskrivare av Amun”. Troligen tjänade han under 
kung Ays regeringstid, men det råder viss osäkerhet om det. Desto mer 
överens är forskningen om att datera graven till efter Amarna-perioden i 
18:e dynastin (1327–1295 f.Kr.), då den ikonografiska stilen antyder 
detta.  

Denna festscen är lite annorlunda än de vanligen brukar skildras, då 
man här har lagt till andra element som inte rör själva festandet utan 
istället delar av förberedelserna. I det övre vänstra registret ser man män 
som samlar in frukter i korgar och under dem andra män som kommer 
till palatset med vinkärl och säckar innehållande något som är okänt. 
Dörrvakten visar männen sin gästfrihet, när de kommer med varorna, 
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genom att öppna dörren på vid gavel och hälsa med utsträckta händer. 
Deras varor skulle sedan transporteras till skafferiet, som syns till vänster 
i det nedersta registret, för att sedan förberedas och serveras till gästerna 
på festen. 

 
Figur 2. Bankettscen från Neferhoteps grav. Från Davies 1933, fig. 64. 

Samtidigt har en grupp trumspelande kvinnor anlänt och bidrar till att 
öka hela feststämningen i bilden. Hela gruppen andas aktivitet genom det 
rörliga sätt de har gestaltats på och musikerna verkar redan ha börjat 
spela, så att de i dans kan ta sig fram till gästerna på festen. Två barn har 
för ovanlighetens skull också inkluderats och det verkar som om de 
också ska dansa inför gästerna, då ett av barnen har lyft sitt ena ben och 
redan verkar ha kommit igång med dansen. 

Vi kan till höger i det övre registret se att även i denna festscen har 
tjänarinnorna klänningar på sig men dessa är mer löst sittande och av så 
florstunt tyg att man ser kroppens konturer under dem. Både kvinnor 
och män deltar i denna bankett. Festligheterna verkar ha pågått en stund, 
en av kvinnorna tycks ha fått för mycket av det goda och börjat kräkas 
på grund av allt hon ätit och druckit. En tjänarinna försöker rädda situat-
ionen genom att erbjuda ett kärl att kräkas i men tyvärr är hon inte snabb 
nog utan kvinnan missar kärlet grovt och allt hamnar på golvet. I den här 
situationen verkar gravmålaren ha lagt in en känsla av ömsinthet: både 
tjänarinnan framför och kvinnan som sitter bredvid den sjuka klappar 
eller stryker henne i pannan och på armen. Men då detta är den ideala 
”oändliga” festen, så kommer den att fortsätta trots incidenten. 
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Nebamuns grav 
Den sista bankettscenen är hämtad från Nebamuns grav. Han var ”skri-
vare och övervakare av säden” och levde troligen omkring 1500 f.Kr. 
Gravdekoren blev under tidigt 1800-tal transporterad till England och 
det är idag okänt var graven kan ha legat. Festscenerna som här ska pre-
senteras är endast delar av en stor och detaljrik bankettscen som en gång 
har täckt en hel vägg i graven. 

 
Figur 3. Bankettscen från Nebamuns grav. British Museum, London (EA37084). 
Foto: Eva-Lena Wahlberg.  

Gästerna vid denna bankett (Fig. 3) är behagligt klädda i florstunna lin-
nedräkter och är vackert smyckade runt sina halsar. De har fina band om 
håret och har parfymkoner placerade uppe på huvudet för att de av vär-
men skulle sprida sin väldoft. De ser ut att trivas; paren sitter och pratar 
med varandra medan flickor och pojkar sitter var för sig. Några ungdo-
mar konverserar livligt medan de blir uppassade. Tjänarinnorna vid 
denna fest har endast ett trosliknande skydd på sig som markeras med ett 
tunt band i sidorna. Även de har fint smyckat hår med parfymkoner på 
huvudet och halsband. De manliga tjänarna har enbart en skört på sig 
och bär ingen utsmyckning alls. 

De kvinnliga musikanterna (Fig. 4) klappar takten, spelar på flöjt och i 
fortsättningen av bilden till höger, finns ytterligare en grupp kvinnor som 
spelar på stränginstrument liknande lutor. Här har gravmålaren lekt lite 
med motivet och försökt ge en aning mera liv till scenen.  
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De kvinnliga musikerna sitter mer avslappnat än festdeltagarna och har 
avbildats på ett ovanligt sätt med blottade fotsulor. De sjunger till ära för 
Nebamun och texten står skriven ovanför dem och lyder så här: 

Världsguden har frambringat 
att hans skönhet växer i varje kropp 
kanalerna fylls med vatten ånyo 
och landet översvämmas med kärlek för honom. 

Nästa bild zoomar in på de två livfullt dansande flickorna (Fig. 5). De 
dansar intill uppställda vinkärl som är vackert dekorerade med girlanger 
och druvklasar. Deras dans utgör inte bara underhållning på festen utan 
blir också till en hyllning av vinet. Detta ser man då den ena flickan lutar 
sig mot vinkärlen och håller fram sina händer mot dem i en hyllande 
gest. Den andra flickan böjer och vrider sin kropp så man kan föreställa 
sig hennes livliga rörelser. Detta levandegörs bland annat genom att 
några veck markerats över flickans bröstkorg. Återigen ser man att 
gravmålaren haft problem när han velat gestalta den här flickans händer 
sammanflätade med varandra. Han har inte kunnat överge det tradition-
ella sättet att visa tummarna utåt i bilden. Därför ser flickans händer 
konstigt vridna ut och ger ett litet onaturligt intryck i en annars så av-
slappnad och dansant bild. I närbild ser man hur problem uppstått när 
flöjtistens ansikte skulle avbildas framifrån och båda ögonen skulle vara 
synliga i ansiktet. Ögonen ser lite skeva och konstiga ut. Ändå har grav-

Figur 4. Bankettscen från Nebamuns grav, British Museum, London (EA37984). © Trustees of the British 
Museum. 
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målaren haft relativt bra grepp om hur det skulle se ut och näsan har han 
lyckats bra med. Detta påvisar att gravmålaren haft kunskap om hur man 
bäst skulle gå till väga. Det är ytterst sällan i egyptisk konst, förutom på 
statyer, som man finner ansikten avbildade framifrån. Oftast föredrogs 
avbildningar i profil men med det synliga ögat återgivet framifrån. 

 
Figur 5. Närbild av danseskorna från Nebamuns grav, med flöjtist och dekore-
rade vinkärl. British Museum, London (EA73984). Foto: Eva-Lena Wahlberg. 

I ett brev som egentligen inte berör någon bankett men där vi kan få en 
glimt av festens vardagligare natur kan man läsa hur en skrivare skrivit till 
sin skrivarlärling (fritt citerat): ”jag har hört att du är ute och festar och 
dricker istället för att komma till din undervisning. Om du fortsätter på 
detta vis kommer det att gå dig illa och sluta med att du krälar på marken 
på mage till åtlöje inför alla”. Man inser att klagan på skolkande skolung-
domar har en lång tradition och att intet är nytt under solen! 

Bankettscenerna i de tre gravarna representerade den ideala festen och 
har utformats för att försörja gravägaren med sådant han mest önskade 
ta med sig i livet efter döden. En viktig komponent i denna önskan var 
just det, att få delta i den oändliga festen… 
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Figure 1. With respect to “The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition”, 
The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes, Volume I, plate LXIV. 
The Metropolitan Museum of Art 
Image © The Metropolitan Museum of Art 

 
Figure 2. With respect to “The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition”, 

The Tomb of Nefer-hotep at Thebes, Volume I, plate XVIII. 
The Metropolitan Museum of Art 
Image © The Metropolitan Museum of Art 
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