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Abstract 
The purpose of this Bachelor thesis in religious history, is to examine how religion 

reflects in the artwork and in the architecture in old and new kingdom in ancient 

Egypt, also to explore how book of the death reflects in the artwork. By means of 

using the visual culture theory, I have analyzing the selected pice of art with myths 

and texts from the ancient religion, to been able to come the the results of this study. It 

was know that religion had a major part in  the artwork of ancient Egypt, especially in 

the new kingdom. In the old kingdom pharaoh generally was in the centre of the art, 

but also the gods. In new kingdom they started to illustrate texts and myths from book 

of the death, and the life after death was of great matter.  During new kingdom was the 

architecture most temples for the gods, but in old kingdom when the pharaoh's power 

was great, they changed the burial ground from mastabas to pyramids. Still it's unclear 

why they started to builded pyramids, some theories is that was for pharaoh's Ka 

(soul), to help Ka climb to the gods, another theory is that it only was a revolution in 

architecture or just a building to show the pharaoh's power.   

 

 
 

     Keyword: Egypten, religion, dödsboken, konst 
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1. Inledning 
De flesta religioner har en eller fler gudar, Egyptens forntida religion innehöll 

hundratals gudar och gudinnor. Det fanns en gudom för var sak exempelvis hem, 

gravida kvinnor, beskydd, för vägledning av själen efter livets skede. Dödsboken var 

en samling texter och formler som skulle förklara vad som kommer att hända med den 

avlidne efter döden. Boken i sig kunde inte återuppliva någon, däremot skulle 

formlerna ur boken, hjälpa själen att vandra säkert vidare till underjorden och få en 

dom om de fick passera till återfödelsen. Denna del är väldigt intressant då stora delar 

av konsten från antikens Egypten är illustrationer från just dödsboken, avbilder av 

gudar, gudinnor och myter både i form av symboler, statyer och målningar - de 

illustrerade inte enbart gudar som de föreställde dem, de gudomliga väsendet levde i 

konsten, den svävade inte runt, utan de hade sin boning i konsten där gudarna kunde 

ha ett vakande och skyddande öga till folket. En annan intressant aspekt är just att 

Egyptens konst har varit av största betydelse för den kommande konsten i tiden.  

 

1,1 Teori 

Ett relativt nytt begrepp inom konstvetenskapen är visuell kultur, som studerar hur 

individen utformat sin värld genom att ta hjälp av visuella verktyg. Det studerar 

konsten/bilder som en faktor i det kulturella strukturen, där skaparens avsikt med 

bilden är av större vikt än betraktarens tolkningar är. De som forskar inom området är 

intresserade av visuell kultur, vill få kunskap kring rollen som bilderna innehar i 

samhället, för att därigenom få vetskap om bilderna betydelse i den samhälliga 

konstruktionen av verkligheten.1 För att en bild ska kunna få en religiös mening 

behöver den hjälpmedel genom andra kommunikationsmedel, som texter och olika 

ritualer. Bilderna och dessa hjälpmedel har varit delaktiga att forma en ny tidsperiod 

eller den verklighetsbild som finns i samhället - tillsammans bildar de den religiösa 

bilden som finns under denna tidsperiod. 2  

                                                           
1 Morgan, David, The sacred gaxe, 2005.s. 25,30-31 

2 Morgan, David, The sacred gaze, 2005. s.51-52 
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Enligt Morgan finns det flera olika användningsområden bilder kan uppfylla: 

 Skapa en balans mellan i tid och rum 

 frambringa en känsla av gemensamhet i samhället 

 ha en kommunikation till det gudomliga  

 frambringa inflytande över människans handlande och tänkande 

Arvet från en epok består ofta av just målningar, detta arv kan vidare skapa en identitet 

hos människan som de kan identifiera sig själva med. Samhällets medlemmar kan 

vanligen genom konst och symboler, känna sig deltagande i någonting större än den 

närmsta omgivningen. Genom känslan av gemenskap från kultur och samhället, som 

kan komma från religiösa bilder, genom att följa de ritualer och handlingar får 

individen ta del av fördelar som både samhället och vad religionen erbjuder. Det är 

ingenting nytt att religiösa grupper använt sig av bilder för att kommunicera med det 

gudomliga, detta ger en möjlighet för individen att få en andlig tillfredsställe.3  

Den visuella verktygen kommer i detta arbete främst gå kring punkt 3 och 4, framför 

allt när bilderna och myterna ska kopplas till varandra, för att slutligen nå fram till en 

förståelse hur befolkningen uppfattade det religiösa, genom kopplingen av 

bildkonsten, myter och dödsboken.  

 

 

1, 2 Syfte & frågeställning 

Mycket konstverk, skulpturer och många gravplatser och tempel finns bevarade till vår 

tid idag, från det antika Egypten. Dess konst och arkitektur har inte bara fascinerat så 

många utan även varit en inspirationskälla till många andra länders konstutveckling. 

Den Egyptiska konsten kan, ifrån ett västerländskt perspektiv, verka aningen 

annorlunda, då den inte är utformad på ett liknande vis som vi under senare tid är vana 

vid. Deras vis att placera avbilder av gudar och faraoner vid tempelplatser, 

gravarkitektur, skulpturer, som de vakade över alla ceremonier och tempel och 

                                                           
3 Morgan, David, The sacred gaze, 2005. s.56-59 
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begravningsritualer, är unikt. Andra religioner har haft gudar/en gud, vid tempel och 

religiösa platser, det är ovanligare att skulpturer av kungar har placerats ut i religiösa 

platser för övervakning av de ceremonier som hölls vid platsen.  Av denna anledning 

vill jag undersöka vilka föreställningar lokalbefolkningen hade om religionen och 

rollen som farao innehav inom det religiösa, med utgångspunkt i själva bildkonsten.  

 

 

Hur syns dödsboken, livet efter döden samt farao, i konsten?  

- Hur visar sig religionen i konsten och arkitekturen under gamla och nya riket i antika 

Egypten? 

- Hur visas folkets föreställningar om livet efter döden utifrån bildkonsten? 

- Vilka skillnader i uttrycken av gudar och livet efter döden kan ses under perioderna? 

 
1.3 Tidigare forskning 
Inom ämnet egyptologi finns det mycket forskning kring både religion, konst och 

arkitektur. Att finna litteratur som behandlar konsten, arkitekturen, farao och 

religionen under antikens Egypten, är inte svårt att hitta. Det finns flera betydelsefulla 

namn inom egyptologin, en av dem är Jan Assman, som har skrivit flera böcker inom 

ämnet. Några av dessa verk finns översatta till engelska, bland annat  "death and 

salvation in ancient Egypt", "the search for God in ancient Egypt". Hans verk 

behandlar vanligen religionen och kulturen, även kring farao Akhenaten och hans 

monoteistiska religion under nya riket. Ett annat stort namn är Erik Hornung, är 

emeritus professor i Egyptologi vid universitetet i Basel. Även han har skrivit flertalet 

böcker, bland annat, "History of ancient Egypt: an introduction" och "The ancient 

Egyptian book of the afterlife". 

 

De största områdena inom ämnet är framför allt religionen, dödsboken, pyramiderna 

och konsten. Det finns flera andra inriktningar som till exempel, tempel, gravplatser, 

faraoner - historia med olika inriktningar. Mitt arbete är främst kopplat till själva 

dödsboken, religionen och konsten som speglar detta. Det är ingen nytt område, det 

kommer ofta upp nya forskningsresultat inom detta ämne. Det är svårt att kringgå 

andras upptäckter och resultat, då det ibland är så pass tydligt eller otydligt vad ett 
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konstverk säger och till vilken text eller föreställning det grundar sig i. Däremot ger 

varje ny analys, arbete i arbetet en ny vinkel av ämnet, nya tecken som tolkas olika vid 

tillexempel konstverk. 

 

 

1.4  Metod & Material 
Jag kommer att göra en ikonografisk analys, genom att binda forntida Egyptens myter 

och legender och faraos roll i det religiösa och gudomliga, till bildkonsten och skrifter, 

under gamla och nya riket.  

 

Metod 
De konstverk som skapas är vanligen inte tänka att framtidens historiker kommer att 

studera dem, här brukar konstnärerna ha sin egna tankar och budskap inkluderade i 

verket.  Budskap som dessa kan i vanligt vis nämnas som ikonografi eller ikonografi. 

En av de känndaste ikonograferna är Erwin Panofsky, ville mena att man delar in de 

olika faserna i ikonografi i tre olika dimensioner; 

1. Pre ikonografisk beskrivning - Den första nivån identifierar föremålet för 

granskning i bilden utifrån exempelvis färger, former och gestalter. 

2. Ikonografisk analys - Den andra nivån är när konstverken placeras in i sitt 

sammanhang. Motiven kopplas samman med ett koncept och tema. Just denna 

identifikation nämns som ikonografi.  

3. Ikonografisk tolkning - Tredje nivån i Panofsky's modell är stadiet där ikonologi 

och ikonografi skiljer sig åt. Här tolkar historiker tolkar de underliggande 

betydelserna, och finna en förklaring till konstverkets budskap. Här bör konstverket 

placeras in i den historiska perioden där den är skapad.4  

 

Förenklat kan man beskriva modellen i korthet, att nivå ett beskriver vad som finns på 

bilden. Den andra nivån ska undersöka vem och vad som gestaltas och från vilken 

historisk period bilden är ifrån. Tredje och sista nivån är när djupet av verket ska 

studeras, och försöka ge klarhet i vad konstnären vill förmedla med konstverket.  

                                                           
4 Panofsky Erwin, 1982, Meaning in the visual arts, University of Chicago press. s.28-30 
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Panofsky's analysmodell i steg två ska de framställda motiven identifieras och avgöras 

så exakt som möjligt vem som avbildats och vilka relation dessa kan ha gentemot 

varandra och möjligen även konstnären. 

 

I det tredje stadiet, där analyseras bildens mening, här handlar det inte enbart om 

konstverket,  här ska man även gå in på den symboliska världen, som ibland även 

kunde varit oklart för verkets konstnär. Panofsky menar att meningen med konstverket 

går att fånga genom att analysera med den underliggande principer. Dessa 

underläggande principer ska tala om den grundande attityden under en period, en 

samhällsklass, en religiös övertygelse.5  

 

Begreppet kultursyntetisk tolkning menar Larsson att det syftas till att konstverkets 

mening ska uppmärksammas utifrån kultur, miljö och tidsperiod där konstverket 

skapades.6 Alltså verket är då ett uttryck för både kultur där den skapades samt en 

speciell betydelse för den tid den skapades vid. Vid det tredje steget ska även redas 

möjliga historier och symboler i bildverken.  

 

Utifrån dessa modeller och begrepp grundar jag mina analyser på, det är främst 

Panofsky's modell som följs. Bilderna kommer först att granskas vilka gestalter som 

befinner sig på bilden för att vidare placeras in i sammanhanget och vilket tema som 

bilden visar. Sista dimensionen är den som främst är intressant när djupet ska 

analyseras, den underliggande betydelsen och budskapen som konstverket vill 

förmedla. När alla dessa dimensionerna är följda kommer jag få en slutsats på min 

frågeställning. 

 

Material 
När jag valde litteratur, utgick jag från att få en bred uppfattning om religionen, och få 

en överblick över konst och arkitektur, i antikens Egypten. Det är få böcker som 

inriktar sig specifikt till enskilda dynastier, därför har jag fått välja ut de avsnitt som 

                                                           
5 Boström Hans-Olof, 2004, Panofsky och ikonologin, Arvika grafiska. s.13 

6 Larsson Lars Olof, 2005, Metoder i konstvetenskapen, Nordsteds förlag. s.17 



10 

 

passat till min undersökning. 

 

Huvudboken som jag använder mig av är Geraldine Pinch's verk "Egyptian 

Mythology", när det gäller kunskapen om religionen och myterna, och farao roll i det 

gudomliga. Vid informationen om gudarna och gudinnorna är det främst "The 

complete gods and goddesses of ancient Egypt"  skriven av Richard H. Wilkinson, 

som jag använt mig av. Wilkinson ger en överblick över gudarna och gudinnorna, 

deras kännetecken, symbolik och även de vanligen avbildades.  Däremot i avsnittet 

som behandlar dödsboken, är det Jan Assman's bok "Death and salvation", som är 

huvudbok, även "Ancient Egyptian books of the afterlife" skriven av Erik Hornung, tar 

upp information kring dödsboken. Erik Hornung skriver om Akhenaten (farao under 

nya riket) i "Akhenaten and the religion of light", som används främst i avsnittet 

förändringar i religionen.  

 

Vad gäller konsten har jag valt att använda mig av "The art of ancient Egypt" (Gay 

Robins) och "Eternal Egypt" (ed. Edna R. Russmann), "Art for eternity, Masterworks 

from ancient Egypt" (Fazzini A. Richard et al.). När det kommer till arkitekturen är det 

"Egyptens pyramider" av Nils Billing, "Painting, Sculpture and Arcitecture of ancient 

Egypt"  av Westendorf Wolfhart, som använts.  

 

Egyptologin är ett stort ämne med en hel del forskning kring, och det finns mycket 

litteratur kring ämnet. Tyskland är ett av de främsta länderna inom egyptologin, och 

även det språk som är vanligt förekommande inom litteraturen. Jag har valt ut vissa 

böcker som är översatta från tyska till engelska, för att ha möjlighet att använda den 

litteraturen. 

 

För att kunna nå fram till de slutsatser jag önskar finna, har jag valt att läsa in mig på 

ämnet i de olika kategorierna som jag kommer ta upp. Bakgrunden är i mitt fall en 

djupare insyn i myterna, gravplatserna, farao, men även de förändringarna som skedde 

med tiden inom religionen och trosuppfattningen. För att kunna göra en analys av 

bildkonst krävs det att den bakgrund som är vald och en kunskap om de dynastier som 

finns med i själva frågeställningen. Efter detta är det möjligt att kunna granska bilder 

för att se hur och till vilken grad religionen visar sig. De utvalda bilderna som jag valt 
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ut, finns i den litteratur jag valt att studera, då bilderna är upphovsskyddade har jag 

därefter valt att söka efter dessa bilder via diverse internetsidor. 

 

1.5 Avgränsning & Disposition 

Då ämnet är brett har  jag valt att avgränsa arkitekturen så fokuseringen ligger vid 

gravplatserna, i detta fallet pyramiderna -pyramidkomplexen. Jag har gjort en generell 

genomgång kring pyramiderna och pyramidkomplexet, då själva pyramidkomplexet 

inte skiljer sig nämnvärt mellan de pyramiderna genom dynastierna. När det gällde 

gravplatserna under nya riket, valde jag att inte lägga någon fokus på vissa faraoner. 

Under nya riket var det främst tempelbyggen till gudarna som gjordes, under denna 

period valde man att bygga sina gravar isolerat i konungarnas dal. Av denna anledning 

har inte gravplatserna fått något större utrymme i arbetet.  

 

Jag har undersökt vilka skillnader som kan ses i konsten kring föreställningarna om 

dödsboken och livet efter döden, samt gudarnas roll, som fanns mellan dynastierna. 

Avgränsningen till undersökningen har jag valt att lägga vid den 4 :e dynastin, (gamla 

riket) och den 18:e dynastin (nya riket). Under den 4:e dynastin har jag varit generell i 

konsten, då det var vanligast att skriva ner formler och historier från dödsboken och 

myter, på papyrus, för att senare under nya riket illustrera dessa i målningar. Då det 

var vanligare att avbilda myter och berättelser under nya riket har jag lagt fokus vid 

detta. Även för att under 18:e dynastin regerade Akhenaten över Egypten, och genom 

honom skedde det en stor förändring inom konsten och inom religionen. I och med 

detta har jag tagit upp skillnaderna hur faraonerna såg sitt förhållande till gudarna. 

 

Själva avgränsningen i religionen och bland gudarna, har jag valt att inte gå djupare in 

på magin som är en viktig del av den forntida egyptiska religionen. Varför jag valt att 

utelämna en sådan stor faktor, beror på att arbetet skulle bli för brett. Magin fanns 

inom gudarna, och jag har därför valt att enbart nämna magin som befann sig i 

gudarna, exempelvis Isis magi som krävdes för att en person skulle kunna ha en chans 

att återfödas. Prästerna utövade också magi vid begravningar och tempelriter för att 

nämna två tillfällen, detta har jag valt att inte gå in djupare vid. Jag har tagit upp de 

större gudarna som vanligen förekommer i myterna och i avbildningar, här har jag 
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även tagit med några mindre nämnda gudar som finns med i målningarna som jag valt 

ut. 

 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom det gamla riket respektive det nya riket, 

där jag redogör kännetecken, viktiga faraoner som kommer att nämnas senare i texten.  

Därefter kommer jag att redogöra för religionen under forntida Egypten. Därefter 

kommer jag att gå igenom hur arkitekturen sågs i det religiösa. Sedan kommer jag att 

gå igenom faraos roll i det religiösa. Därefter kommer jag att komma till det som är en 

av huvuddelarna i uppsatsen - dödsboken och dess lagar och regler, myterna om livet 

efter döden. Efter avsnittet med dödsboken, går det vidare till konstens uttryck och 

symbolik, där jag redogör för de olika bilderna jag valt ut, hur de kan kopplas till 

religionen, men främst kring, vilket samband bildkonsten har till dödsboken. 

 

 

2 Bakgrund 

 
2.1 Det gamla riket - Pyramidernas tid 
När vi talar om gamla riket, brukar det vanligen betyda 3-8:e Dynastin, det kan dock 

skilja sig något mellan olika forskare och egyptologer. Några nämner att det är 3-8 

Dynastin7 andra menar att det gäller 3-6 Dynastin.8 Nils Billing skriver i Egyptens 

pyramider,(s. 372) att gamla riket gällde under åren 2750-2150 f.vt, medan The British 

museum, "book of ancient Egypt", (s.40) skiljer sig något mellan årtalen, 2686-2160 

f.vt. När årtalen nämns kommer de vara ungefärliga.  

 

Det gamla riket var en fredlig period där farao stod i maktens centrum, under den 

fjärde Dynastin, skedde det förändringar kring faraos relation med gudarna. I tidigare 

dynastier såg man att konungen skulle vandra till gudarna efter sin bortgång, under 

                                                           
7 Billing, Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s.372 

8 The British Museum book of Ancient Egypt, 2012, British Museum Press. s.40 
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den 4:e Dynastin började farao kalla sig själv för  Ra´s (solguden) son.9 4:e Dynastin 

är mest känd för de mäktiga pyramidbyggena. Faraonerna började bygga pyramider 

som gravplatser under den 3:e dynastin, de skulle även symbolisera konungens makt 

över det enade Egypten. När den nya omständigheten kring faraos nya relation med 

gudarna kom, ändrade man även synsätt kring pyramiderna. Pyramiderna skulle nu 

inte enbart symbolisera faraos makt, utan även den nya relationen med Ra, att de efter 

livets slutskeende stiga upp mot solen och för att återförenas med de andra gudarna.10 

 

Den första pyramiden som byggdes under tredje dynastin, skulle tjäna som gravplats 

till farao Netjerichet, (känd under namnet Djoser), pyramiden byggdes Saqqara. 

Djosers pyramid påminde om mastaba's (som tidigare var faraonernas gravar, 

påminnande om en mindre urkulle), som placerades ovanpå varandra, ju högre upp de 

byggdes desto mindre blev mastaban. Pyramiden och flera av de efterföljande byggena 

kallas för trappstegspyramider efter denna konstruktion. Arkitekten till den första 

pyramiden var Imhotep, som var Djoser's chefsarkitekt, och troligen en av Djoser's 

släktingar. Imhotep fick under det nya riket en gudomlig status för sina arkitektiska 

idéer, de såg honom som hantverkarguden Ptah's son.  

 

De största och mest välkända pyramiderna finns i Giza, de tre mäktiga pyramiderna 

tillhörande Chufus, Rachafs och Menkauras. Dessa faraoner är kända under namnen 

Cheops, Chefren och Mykerinios. Dessa tre pyramider byggdes alla under den fjärde 

dynastin, det som är utmärkande för de är deras höjd. Mykerinios gravplats mäter 66,5 

meter, Chefrens mäter 143,5 meter, medan Cheops pyramid mäter hela 146,5 meter, 

Djosers pyramid under tredje dynastin mäter 62,5 meter.11  

 
2.2 Det nya riket -  stormakternas tid 
Det nya riket existerade mellan den 18-20 Dynastin, kring år 1540-1070  fvt.  

Det nya riket kan beskrivas som en stormakt, då farao Thutmose I (18 Dynastin), var 

                                                           
9 Robins Gay, The art of ancient Egypt, 2008, British Museum Press. s.45 

10 Robins. Gay, The art of ancient Egypt, 2008, British Museum Press. s.40-45 

11 Billing. Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson bokförlag. s.134, 158, 170 
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en krigsherre som ledde den egyptiska armen längre än någon tidigare farao gjort, de 

erövrade syrien, palestina och även delar av Nubia (numera Sudan).12 Egypten nådde 

sin höjdpunkt under denna period, både ekonomiskt och politiskt, som resulterade att 

faraonerna byggde otaliga tempel till gudarna, de byggde även ut de tempel som redan 

existerade. Amenpphis III, som regerade under 18 Dynastin, byggde flertalet tempel, 

under den 19 Dynastin, när Ramses II styre, nådde tempelkonstruktionen sin högsta 

punkt. Tidigt under denna period övergav man pyramidbyggen och valde att begravas 

i rikt utsmyckade gravkammare ute i öknen, som vi idag kallar Konungarnas dal, 

Thutmose I, var den första konung att begravas där. 

 

Bildkonsten började ta fart, genom att det börjades illustreras berättelser från 

dödsboken, i slutet av det nya riket, började målningar från det vardagliga livet i 

Egypten illustreras. Den stora förändringen som skedde under denna period som farao 

Amenhotep IV för. Denna farao är kanske en av de kändaste faraonerna under Nya 

riket, faraon är mer känd under namnet Akhenaten, och regerade under den 18:e 

Dynastin. Akhenaten. Han skrev historia i Egypten, genom att vara den första farao 

som vände den polyteistiska religionen till en monoteistisk - Akhenaten förbjöd folket 

att dyrka Amon som hade varit den huvudsakliga solguden, det var Aton som skulle få 

folkets dyrkan (kallad solskivan). Denna förändring i religionen varade inte längre än 

till faraos död. Farao Akhenaten saknade samma politiska intressen som hans 

föregångare. När de tidigare faraonerna vunnit striderna över andra länder och vidgat 

Egyptens gränser, försvarade Akhenaten inte gränserna, och Egypten hamnade under 

assyriskt och lite senare även under persiskt styre - de talades om att gudarna övergett 

Egypten då de inte längre dyrkades under Akhenatens styre.  

 

Den farao som är mest känd under denna period, nämligen, Tutankhaten, tog över sin 

fader Akhenaten's roll som härskare. Kort efter övertagandet av tronen ändrade faraon 

namn från Tutankhaten, till det namn vi känner idag, Tutankhamun. Tutankhamun 

vände tillbaka fadern religion till den gamla religionen med dyrkan till flertalet gudar 

och satte åter Amun som den viktigaste solguden. Tutankhamun valde däremot att 

delvis behålla den konstform som Akhenaten infört under sin regeringstid. 

                                                           
12 Pinch. Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s. 19 
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2.3 Religionen i antikens Egypten  
I de flesta stora religioner brukar det finnas en skapelseberättelse, i det forna Egypten 

existerade det ett flertal skapelseberättelser. Berättelserna brukade kopplas till en 

större stad och en gud. Heliopolis kopplades vanligen till Atum , Memfis med Ptha 

(hantverkar gud, som formade gudar och faraoner ur metaller av det ädlare slaget). 

Khnum hörde vanligen till dyrkandet på Elefantinön. Khnum var guden som sades 

kontrollera den årliga översvämningen av Nilen. I hans tempel i Esna, ses Khnum som 

allas fader och moder, då han använde lera för att skapa varelser, för att sedan blåsa in 

liv i leran.13  

 
Heliopolis var den främsta staden för dyrkan av Atum, därefter kommer en 

skapelseberättelse, hur gudarna kom till. Myten berättar att Atum steg upp ur Nilens 

urvatten. När han kom till fattning att han behövde hjälp med att skapa jorden, 

frambringade han två barn av sin egen säd - Shu (luftens gud) och fuktens gudinna 

Tefnut. Som i sin tur fick Geb och Nut, jordens gud respektive himlens gudinna. Geb 

och Nut producerade gudarna Osiris, Isis, Seth och Nephthys.14  

 

En av de viktigaste berättelserna i den antika Egyptens religion var berättelsen om 

Osiris död. Osiris hade tagit över solguden Amun-Re´s krona och styrde Egypten, 

brodern Seth, ansåg att han skulle fått överta kronan. Seth ordnade en fest där han bjöd 

in sin broder, väl på festen hade Seth placerat en vacker kista som Seth lovade skänka 

till den person som passade in i den. Ingen som var deltagande på festen hade de rätta 

måtten för att passa in i kistan. Osiris blev övertalad att prova kistan, Seth hade 

tillverkat kistan efter Osiris mått, så när han lade sig i kistan passade den perfekt, när 

han låg i kistan slogs den igen av brodern. Kistan kastades ut i havet, där Osiris 

drunknade enligt en myt, enligt en annan sägen ska Seth ha förvandlat sig till en 

krokodil eller flodhäst för att döda Osiris, när kistan var i vattnet. Den döde Osiris flöt 

iland i Libanon, kistan kom att användas som en del av en pelare i palatset som 

tillhörde Bybolos konung. Isis, syster och maka till Osiris, sökte efter sin makes kropp, 

                                                           
13 red. Willis. Roy, förf. Baines J. & Pinch G., Prismas stora bok om mytologi, 2006, Prisma. s. 39 

14 Wilkongson Richard. H, The complete gods and goddesses of ancient Egypt, 2003, Thames & Hudson. s.17-
18, 99, 123-126 
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och lyckades hitta honom i Libanon och förde med sig Osiris hem till Egypten. När 

informationen nådde Seth, att Osiris åter var i Egypten, letade han upp Osiris kropp, 

och styckar den i 14 delar och spred ut delarna över hela Egypten. Den förtvivlade 

änkan Isis och systern Nephthys sökte igenom Egypten och fann alla bitarna utom en - 

hans fallos. Genom Isis magi kunde hon locka fram en tillräckligt stark energi för att 

kunna få en son av Osiris - Horus. När Isis fått sonen vandrade Osiris vidare ner till 

underjorden för att vidare vara dödsguden.15  

 

Berättelsen fortsätter när Horus växt upp och söker hämnd för sin fader. Det utbryter 

en konflikt mellan parterna, då Horus anser sig ha rätt till kronan genom sin arvsrätt. 

Det är vanligt att bildkonsten illustrerar kampen mellan de två  gudarna, då Seth är en 

flodhästhanne som är spetsad på Horus långa lans, andra målningar illustrerar Seth 

som en krokodil eller som en orm. Efter en lång strid tar de sig till gudarnas domstol 

för att få råd kring, vem som bar rätten att regera över Egypten. Beslutet som togs blev 

till Horus fördel, som fick rätten till Egyptens krona. Denna del av myten skilde sig åt 

mellan platser, i Memfis sades det att hela Egypten gick till Horus, medan andra 

trosuppfattningar sade att Seth fick tillgång till övre Egypten, det röda ökenlandet, och 

Horus fick regera i nedre Egypten, Nilens svarta dal.16  

 

Under de flesta dynastierna såg man solguden som den viktigaste, det var Atum som 

förnyade dagen under hela året. Varje morgon skulle solguden födas av himlens 

gudinna - Nut, längs med dagen blev solguden äldre, för att i skymningen dö, och 

vandra vidare in i underjorden. I konstverken som illustrerar denna solmyt kunde de 

visa solen i olika former, det var inte ovanligt att de avbildade skarabén Khepry, som 

gryningen. När solen var som starkast avbildade man ofta den starka Horus. Atum, 

eller Re-Atum kallades ofta kvällssolen, vissa ikoner visas kvällssolen som en vanlig 

man med den dubbelkronan (övre och nedre Egyptens symbol) som faraonerna bar.17  

I underjorden får solguden Atum för var timma, ta sig igenom diverse olika varelser 

som bor i underjorden, för att slutligen födas åter. Denna vandring ses inte enbart för 

                                                           
15 ed. Spencer J. The British book of Ancient Egypt, 2007, British Museum Press. s.79-83 

16 Pinch G. Egyptian mythology, 2002, Oxford university press. s. 76,82-85 

17 red. Willis. Roy förf. Beines J. & Pinch G, Prismas stora bok om mytologi, 2006, Prisma. s. 46-47 
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solen utan även en symbol för hur livet vandrar i cykler, dessa cykler gäller alla 

varelser, jorden /marken och Nilen.  

 

Geraldine Pinch skriver i sin bok Egyptian Mythology, att det fanns flertalet versioner 

av dagens födelse, död och återfödelse, vissa versioner var mer brutala än andra. En 

version lyder, att vid solnedgången dog solen, när Nut - himlens gudinna svalde den, 

och ersattes av tusentals stjärnor. När gryningen åter kom, dödade solen alla stjärnorna 

och tog deras krafter, och gryningens färger kommer från solguden som färgar den 

med blod. "The one god became many and the many gods became one, so life came 

out of death" - Geraldine Pinch.18  

 

Genom myter som dessa, kunde appliceras till människans själ's (Ka) resa efter döden,  

som likt solen skulle strida mot mörkret - i Ka's strid var mörkret, de mörka 

gärningarna som utfärdats genom livet. För att Ka skulle ta sig igenom svårigheterna 

från det förgångna livet, krävdes det mer än bara en strid, det var inte lätt enligt 

mytologin att få återfödas. Kroppens bevaring var av yttersta vikt för att ha en ökad 

chans att återfödas, det skulle fungera som ett boende för Ka. Det krävdes även 

speciella riter som skulle framföras av tränade begravningspräster, dessa riter skulle 

frambringa Isis magi, som gjorde det möjligt att få ett nytt liv efter döden.19 När Ka 

hade övervunnit de svåra hindren, fick själen åter se dagens ljus. När Ka nått ljuset 

fick han åka i båten som solguden åkte över himlens hav- denna myt förklarar varför 

det fanns båtmodeller i många gravkammare.20  

 

 

   

 

 
                                                           
18 Pinch Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s.91-92 

19 Fazzini Richard A. et al. Art for eternity, Masterworks from ancient Egypt, 1995, Charles Scrimner's sons. s. 
18-20 

20 Sandved. Kjell B. Konstens värld. Stockholm; AB Kulturhistoriska förlagen. s.271 
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 3 Religionens roll i konsten och arkitekturen i antika          

Egypten 

 
     3.1 Arkitektur - vilken religiös roll spelar arkitekturen?  

I århundraden har arkitekturen i det antika Egypten fascinerat människor över hela 

världen, kanske främst pyramiderna och de gravplatser som finns i konungarnas dal. 

Det finns många olika teorier varför det byggdes pyramider och vad de ska 

symbolisera, även idag kommer det in flera olika tolkningar om betydelsen. De teorier 

som kommer in brukar ha en grund i olika beräkningar inom matematik och 

astronomiska ramar.21  

 

Varför byggdes pyramider? Var det enbart för att vara en del av evigheten, eller fanns 

det en annan baktanke? Det finns tankar att det bottnar i myten om Ka's färd efter 

döden. Det vore lättare för Ka att nå himlen och återföreningen med sin fader Re, om 

det fanns trappor att klättra uppför. Byggdes de för att farao vill förtydliga sitt 

släktskap med gudarna? En myt som kan vara orsaken till nytänkandet, var att 

återskapa den urkulle (Benben), där Re, ska ha skapat denna värld. Eller kan det 

tänkas vara så att det helt enkelt handlade om att visa makt, att hålla en position som 

skulle påminna det övre och nedre Egypten, att det fanns en kung över båda rikena. 

Att den majestätiska pyramiden skulle vara en påminnelse för folket. 

 

 

Pyramidkomplexets tid varade i över 3000 år (omkring årtalen 2700 fvt - 300 evt), när 

det sträcker sig genom en sådan lång tidsram, är det naturligt att detta komplex 

förändras genom åren. Det finns flera faktorer som lär ha haft en stor inverkan på 

dessa förändringar. Det kan handla om ekonomiska, politiska eller teologiska 

förändringar i landet. Det var dock mindre vanligt att de klassiska element togs bort, 

vissa tog sig helt enkelt i en annan form. En av de klassiska momenten som inte 

                                                           
21 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s. 23 
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ändrades, var att nästan alla pyramider bygges helt i sten. Det finns en pyramid som 

bryter mönstret och inte är gjort i sten, nämligen farao Lepsius pyramid, som är byggd 

i lertegel. Vad detta kan bero på, kan tänkas vara av politiska oroligheter i landet, 

likaväl kan det handla om ekonomiska orsaker22 Det klassiska pyramidkomplexet 

består av själva pyramiden, ett dödstempel, en processionsväg och ett daltempel. När 

byggandet av pyramiderna tog fart, utvecklade egyptierna den gamla minneskulturen 

vid mastaba, som ingår i det klassiska komplexet - processionsvägen och daltemplet  

Under den 5:e dynastin växte solguden i betydelse för farao och folket, därför lät man 

dödstemplet ligga på den östra sidan. Under 4:e dynastin som de började använda sig 

av permanent konst på sten. Även reliefer och statyer var en stor del av själva 

gravkomplexet. Chefrens pyramid innehöll ungefär 23 statyer som föreställde han 

själv. Dessa reliefer skulle spegla konungens ansikte som det såg ut  när farao var 

ung.23 I själva gravkammaren placerades de mest privata porträtten, i statykammaren 

skulle det i alla fall innehålla minst en staty av gravkammarens ägare avbildad som en 

ung man.24 

 

Materialet i de tidigare gravplatserna, mastaba, var vanligen byggda i lertegel, denna 

nya utformningar av gravplatser var byggda enbart i sten. Varför de byggdes helt i 

sten, kan ha haft sin grund i synsättet till evigheten. Sten sågs symbolisera evigheten, 

och varje landshärskare vill att just deras namn och betydelse ska vara i evighet.25  

Den första tiden när pyramidkomplexet utvecklades, var konstruktionen hård och 

strikt, kring den 5:e dynastin ändrades detta koncept och stilen skulle reflektera 

naturen. De förr så kvadratiska pelarna i dödstemplet, utvecklades nu till att efterlikna 

palmer, natthimlen skulle vara en del av byggnaden, så stjärnor målades mot en 

mörkare bakgrund i taket. För att den riktiga naturkänslan skulle ge sig, valdes det att 

                                                           
22 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s. 48, 105 

23 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s.82 

24 Ed. Russmann R. Edna, Eternal Egypt- Masterworks of ancient art from the British Museum, 20001, The 
British Museum Press. s.30-35  

25 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s.82 
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golvet skulle likna den näringsrika jorden, så de använda sig av svart basalt.26 En 

annan stor del av konsten inne i gravplatsen var bland annat den avlidne faraons 

framgångar i strider. Det var av mindre vikt om de faktiskt existerat, men det var av 

betydelse att farao utmärktes som en stor framgångsrik stridsherre!  

Tidigt under nya riket övergav faraonerna pyramidbyggena, för att begravas i 

konungarnas dal. Ett skäl kan ha varit så enkelt att det var tryggare att begravas där än 

i stora pyramider. 

 

 

3.2 Farao i det religiösa 
Under faraonernas tid, var farao mer än en konung som regerade över sitt land. De 

sågs som gudomligheter, tidigt i historien,  runt den 4:e dynastin i gamla riket) började 

de kalla sig själva för Re´s son. Det sades även att den regerande faraon var Horus i 

sin mänskliga skepnad, den utvalde härskaren som skulle regera i all framtid. Genom 

den gudomliga statusen förutsatte gudarna att faraon  skulle upprätthålla ordningen 

och lagarna som skulle följas, igengälld skulle gudarna se till att landet var säkert och 

att landet stod starkt, om något skulle hända Egypten. Farao skulle även agera som en 

medlare mellan gudarna och folket.27 Det var av yttersta vikt att farao visade sig stark 

och mäktig för världen, och vara oövervinnelig i strider mot fienden. Trots att en seger 

eller en strid inte ägt rum var det av betydelse att tillskriva denna "strid"  härskaren. Vi 

kan se målningar i Ramses II's gravkammare och tempel, om hans strider med det 

fientliga Hittite riket, denna strid ägde rum enligt forskarna, däremot är det tveksamt 

om det var en seger för Ramses II. Det är troligt att det blev en gemensamt fredligt 

avtal som avslutade striden, trots det ville de avmåla sin själva som en hjälte som 

storslaget vann över fienden.28  

 

Det brukade sägas att Ma'at, stod för sanningen, den världsliga harmonin, ordningen 

                                                           
26 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson. s. 51-52 

27 Billing Nils, Egyptens pyramider, 2009, Carlsson bokförlag. s.41 

28 Pinch Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s.87 
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och lagar - alla de delar som förknippades med det kungliga ämbetet och idealet. Ma'at 

hade en stor betydelse för farao, Ma´at var skapargudens dotter, och kungen sågs som 

Re's son. Det var inte en ovanlig att illustrera farao och Ma'at tillsammans i 

bildkonsten, vanligen offrade farao Ma'at i form av en mindre figur som ett bevis för 

att han upprätthållit sina förpliktelser som farao. Under Nya Riket offrades Ma'at 

främst till de stora gudarna Re, Amun och Ptha.29 Om farao däremot inte följde Ma'ats 

ordning, kunde det leda till perioder av förtvivlan och kaos, dessa perioder kunde 

enbart vända när Ma'ats  nya utvalda farao reste sig. För att förhindra att dessa 

perioder uppkom krävdes det att farao regelbundet gav offergåvor och utförde 

speciella riter till gudarna. Dessa riter ägde rum i varje tempel två gånger dagligen, 

genom sitt ämbete skulle farao delta i varje rit som offerledare, av praktiska skäl 

kunde farao inte närvara i varje tempel i Egypten. Då fick de tränade översteprästerna 

ikläda sig kungens roll som offerledare. Då farao inte närvarade kroppsligt var det 

därför viktigt att han fanns på plats genom statyer eller i bildkonsten på väggarna i 

templen, för att se att ritualerna gick rätt till, även för att finnas där som en transfer 

mellan gudarnas vilja till folket. Den huvudsakliga kommunikationen mellan gudarna 

och farao, skedde genom olika omen och genom drömmar.30  

 

4 Dödsboken 
4.1 Dödsboken - lagar och regler 
Den egyptiska dödsboken, bestod av en samling bestående av formler, som vanligen 

skrevs ner på papyrus med hieroglyfer. Boken användes under 1000 år och innehöll 

omkring 190 formler. Dödsboken handlade främst om att leda och vårda själen, Ka, att 

passera hindren för att nå underjorden - till Osiris palats.31 Det existera flertalet böcker 

som var ämnade att vägleda Ka för att åter kunna leva ett fullständigt liv efter döden. 

Det var tidigt i tiden, som man ansåg att farao endast kunde återfördas och leva ett rikt 

liv efter sin död, under mellersta riket, började detta gälla även de högre 

                                                           
29 Wilkinson Richard H. The complete temples of ancient Egypt, 2000, Thames & Hudson. s.88 

30 Pinch Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s. 85 

31 Hornung Erik, The ancient Egyptian books of the afterlife, 1999, Cornell University Press. s. 13 
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ämbetsmännen, och under nya riket kunde även det vanliga folket få en chans att 

återfödas.  

 

Under gamla riket verkar iden om återfödelsen till synes inte ha någon betydande roll. 

Pyramidtexterna talar om "att vandra vidare" ,menades vanligen att återgå till himlen. 

Prj, på egyptiska menas "gå ut", man kan även läsas som "att vandra upp", under dessa 

dynastier var ordet prj bundet till iden att gå vidare till världen bortom denna.32  
 
De var främst under nya riket som man började illustrera dödboken, detta kan bero på 

de språkliga förändringarna som ledde till att allt färre förstod vad det stod i 

papyrusrullarna. Då påbörjades arbetet med att illustrera alla formler som fanns i 

dödsboken. I slutet av nya riket hade majoriteten av alla formler i dödsboken 

illustrerats. Det nämns en mängd olika gudar i dessa formler i boken, men det är Ra 

och Osiris som dominerar i de formler som tar upp livet efter döden.33 Tidigt i det nya 

riket kunde de skriva ner formler från dödsboken i lindorna som användes vid 

mumifiering, även på kistorna kunde man läsa formlerna. Dödboken började först 

dyka upp på väggarna i faraos gravar under Merneptah's regeringstid (dynasti 19), den 

första formel som började skrivas på väggarna var formel 125.34 Formel 125, är bland 

de välkändas och var den viktigaste formeln under nya riket. Formel 125 berättar om 

när den dödes själ stiger in i domens sal av den dubbla Ma'at. Där den döde ska ställas 

inför en jury bestående av gudar och gudinnor, där den dödes hjärta ska vägas och 

därefter  fattas beslutet om själen får träda vidare till Osiris palats.35 
 

 

 

 

                                                           
32 Assman Jan, Death and salvation, 2005, Cornell University Press. s. 2009-210,  

33 Pinch Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s. 26-27 

34 Hornung Erik, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, 1999, Cornell University Press. s. 13 

35 Pinch Geraldine, Egyptian Mythology, 2002, Oxford University Press. s. 27-28 
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5 Konstens uttryck och symbolik 

Det är inget främmande för oss att visa religionen i symboler och genom konstverk, 

det finns i de flesta religionerna, exempelvis har vissa afrikanska religionen sina 

masker vid ceremonier och kristendomen använder sig av sitt kors. Ikonografi är 

grekiska och betyder ungefär att skriva med konst, eikon- avbild och graphien- skriva. 

Ikonografi har alltid varit ett hjälpmedel för att få kontakt med alla individer, oavsett 

om man var analfabet eller ej. Det krävdes inte sällan en konstform, för att kunna 

förklara och berätta berättelserna och myterna från en religion. Den Egyptiska 

konstformen var något mer än bara avbilder i sten, det var något levande som bar 

andliga krafter. Det var inte enbart bildkonst i sten som hade en symbolik för folket i 

antikens Egypten, det skapades otaliga statyer, vissa förgyllda andra i enbart sten. Det 

skapades statyetter, masker och tempel och små avbilder av gudarna i keramik. 

 

5.1 Farao 

Farao en stor betydelse både politiskt och religiöst, under bilaga 1, är det en staty av 

farao Khafre som regerade under 4:e dynastin, i det gamla riket. Under de första 

dynastierna i gamla riket, var det mer eller mindre en regel att avbilda statyerna 

tittandes rakt fram. I gamla riket hade farao en stark position i samhället, och var även 

överstepräst vilket gjorde honom till en stor monark som hade ansvar för allt det 

religiösa (i teorin). Vid ämbetet som överstepräst låg det på faraos roll att närvara vid 

varje ceremoni till var gudarna i varje tempel, då detta inte på något vis var möjligt var 

det därför viktigt att farao var delaktig på något vis, vanligen genom bildkonst och 

statyer. Därför var det en viktig del att farao avbildades rakt fram så han kunde skåda 

varje ceremoni och rit och ha vetskap vilka offergåvor som gavs. Hade farao avbildats 

seende åt motsatt håll, skulle övervakningen begränsas och ceremonierna och 

offrandet och skulle minska i betydelse och verkan då medlaren till gudarna inte såg 

allt.  

 

På denna bild ser vi guden Horus avbildad som en falk, fäst bakom faraos krona. Farao 

skulle enligt myten vara Horus levande avbild, eller den levande Horus på jorden, på 
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denna bild ser det ut som falken Horus placerar kronan på faraos huvud, och beskydda 

farao och kronan. Möjligen för att förstärka vetskapen att härskaren och gudarna 

delade släktskap?  

 

På bilden bär inte farao den klassiska övre och nedre Egyptens krona, som brukar 

kopplas till de Egyptiska faraonerna, utan en huvudbonad med en orm vid pannan. 

Denna orm kommer från myten om de saknade barnen – Shu (luftens gud) och Tefnut 

(fuktens gudinna), Atum skickade ut sitt sol-öga för att söka efter Shu och Tefnut. När 

sol-ögat återvänder med barnen, har Atum hade ersatt henne (sol-ögat) med en nytt 

öga. Sol-ögat blir frustrerad och arg över händelsen, att Re (sol-ögat brukar vanligen 

kallas  för  Re’s  öga,  därefter  kallas  hon  för Re’s  dotter  framför  Atum’s  dotter),  väljer  

att ändra hennes form och avbildar henne som en orm, uraeus cobra, som han till 

hennes ära placerar på sin krona framme vid pannan.36  

 

Bakom statyn, kan vi lägga märke till en pelare som skjuter upp, detta är en del som 

går igenom de flesta statyerna i de flesta dynastierna i Egypten, mer vanligt vid de 

stående statyerna. Denna pelare skulle förstärka kraften som statyn innehav, det är 

även möjligt att det är ett drag som levde kvar sedan statyerna fästes mot väggarna vid 

tempel. Det finns även teorier att pelarna är den plats där statyens ka befann sig om 

den inte var på plats inne i statyn.37 

 

5.2 Bildanalys med hjälp av dödsboken 

Bild 2, ska föreställa ett öga som Horus förlorade i sin kamp mellan Seth för att få sin 

arvsrätt till  tronen,  där  de  större  dragen  i  mytologin  nämns  under  rubriken  ”religion”.  

Det finns många olika versioner hur konflikten mellan parterna gick till, det som 
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beskrivs i texterna är i huvudsak att Horus får tillträde till sin faders tron. Däremot är 

det delade berättelser hur det hela gick till. De flesta berättelser talar om en kamp 

mellan två jämlikt starka gudar som skadar varandra, Seth sliter ut Horus öga, medan 

Horus  ”kastrerar”  Seth.  Horus  förlorade  öga  sägs  ha  ersatts genom magi av antingen 

skaparguden Thot, Isis, i vissa fall även av Hathor.38 

 

I formel 17 i dödsboken berättas den hur Horus förlorar sitt ena öga till Seth under 

konflikten, och förstörs, andra sägner säger att Seth svalde ögat. Vissa berättelser talar 

om att Seth skulle straffa Horus, efter att Horus huggit av sin moders, Isis, huvud, då 

hon hjälpt Seth. Isis blir dock helad av Thot, genom att få ett ko huvud som ersättning 

för sitt förlorade. Som straff ska Seth ha slitit ut Horus ögon och slängt dem vid 

bergen, där ögon växte till lotusblommor.  

 

När båda gudarna var i strid med varandra, hände det att Seth förvandlade sig till en 

flodhäst eller krokodil, då båda dessa djur ansågs var de farligaste i Egypten, blev 

Seths en symbol för ondska. Horus segrade i kampen mot ondskan och blev då en 

symbol för godhet och seger. Horus öga sades med grund i denna myt, vara en 

skyddssymbol mot det onda, det var inte ovanligt att barn fick använda ögat som 

amulett. Det var inte bara barn som bar ögat som en amulett, från i slutet av gamla 

riket, brukade man placera två Wedjat (Horus öga, det beskyddande ögat), på dörren 

till kungens gravkammare som beskydd, som ses på bild 3. Längst till vänster ser man 

tre av Horus fyra söner, som tittar mot den mumifierade kroppen, som omsluts av 

solens strålar som tar med sig själen som ska föra den vidare med solskeppet till 

underjorden. 

 

När det gäller folkets föreställningar om döden, var det av stor betydelse att leva efter 

de regler som gudarna satt upp som riktlinjer för folkets handlingar. När döden 

inträffat och det var dags att stiga ner till domens sal, där hjärtats synder skulle vägas 

och dömas, om den döde fick träda in till dödens rike. 

 

”The  judge  who  judge  the  wretch, 
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you know they are not lenient 

on that day of judging the miserable one, 

in the hour of fulfilling what is prescribed. 

Awful is the accuser who has knowledge. 

 

Trust not in the length of the years! 

They view a lifetime as but hour. 

When  a  man  remains  over  after  ‘landing’  (i.e  his  death) 

his deeds are set beside him as a sum. 

 

Being there lasts forever. 

A fool is he who does what they reproach. 

He who reaches them without sin 

will be there as a god, 

triding  freelt  like  the  lord  of  eternity.” 39 

 

 

Mumifieringen var viktig att den utfördes korrekt enligt den skrivna ordningen, guden 

Anubis fanns som regel alltid med vid mumifieringen av den döde. För att försäkra sig 

om att Anubis var närvarande, var det inte ovanligt att prästen som mumifierade, bar 

en schakalmask under processen. På bild 4 ses en mumie   som   görs   redo   för   Ka’s  

avfärd - Anubis är med i bakgrunden och stödjer mumien medan prästerna utför de 

traditionella och nödvändiga ritualerna för mumien. Prästerna framför den döde ser ut 

att hålla i ett krus med olja och ett knippe örter som sedvanligt ska vidröras vid den 

dödes läppar, samtidigt som en formel ska sägas, detta skulle inbringa liv till den döde 

i det nästa livet. Paletten till höger om bilden skulle kunna beskriva vem det var som 

skulle träda fram till Osiris palats, på själva plattan kan vi även se en hieroglyf med 

det beskyddande Horusögat. Sannolikt är resten av hieroglyferna en inskription från en 

formel från dödsboken. Själva balsameringen var inte det enda viktiga momentet i 

processen, magi och formler från dödsboken, var andra viktiga moment som krävdes 

för att den döde skulle kunna få en så lyckad chans att få träda in i Osiris rike och få 

återfödas. 
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Det var inte ovanligt att prästerna placerade en skarabè på brösten på den avlidne, 

undersidan av skarabén var det ingraverat en text från kapitel 30 B från dödsboken. 

Texten talar om att hjärtat ska tala vänligt mot en, när hjärtat ställs som vittne på 

vågen vid domens sal.40  

 

Bild 5 föreställer båtturen som ska ta den döde till domsalen, i sällskap med 

besättningen på båten, som består av Horus, och  Ma’at,  Seth som håller i livets tecken, 

samt en annan gud.  

I det gamla riket fanns skrifter som talade om denna väg ner till Osiris palats, följande 

är en av dem;  

 

”Going down into his house of eternity in very great peace, 

that he might be provisioned by Anubis and Khentamentiu 

after a mortuary of offering is brought for him at the opening of the shaft 

after crossing the lake after hi is transfigured by the lector priest 

setting out to the western mountain, 

after crossing the lake while he was transfigured by the lector priest, 

and after the rites were carried out for him by the embalmer in the presence of Anubis. 

May the crossing of the lake be carried out for him, 

may he be transfigured through the carrying out of the rites by the lector priest.”41 

 

När sjön är krossad, (bild 6) leds den döde in till domens sal av Anubis, som nu håller 

i livets tecken. Här ställs den döde inför en gudomlig jury bestående av 42 gudar, som 

ska representera de 42 synder som den döde ska visa sig fri från. Väl i domens sal, 

placerades nu hjärtat en våg där den vägdes mot en fjäder, som ska  symbolisera  Ma’at,  

som står för sanningen. Innan vägningen skulle äga rum, var gudarna mycket vänliga 

och hoppfulla men de hade ingen makt att ändra vågens resultat. Frågorna om de 42 

synderna ställdes av de 42 närvarande gudarna, frågorna tros ha funnits i tre olika 

kategorier. En generell kategori, att man inte givit falska löften till någon eller begått 
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mord. En kategori som var mer specifik, att man inte tänt några bränder, inte förstört 

åkrar med säd eller förorenat det rinnande vattnet. Sista kategorin ska ha innehållit mer 

affärsinriktade handlingar, inget extra vikt är lagd på vågskålen, inget vikt är borttagen 

från vågen vid betalning.42  

 

 

På bilden kan man lägga märke till att Anubis, ser att vågen är rätt balanserad för ett 

rättvist resultat. Guden Thot noterar de resultat som vågen visar. Vid var synd som 

hjärtat talar, desto tyngre blir vågen, innehåller hjärtat för många utövade synder, var 

det ett tecken att det fanns ondska i hjärtat. Ondska kunde aldrig få tillträde in i Osiris 

evighet, denna ondska var tvunget att förgöras. Därav ser vi ett djur, Ammut, vid 

Anubis sida, djuret har ett huvud som en krokodil, överkropp likt ett lejon och en 

underkropp som en flodhäst. Dessa djur var de som egyptierna var mest rädda för. 

Detta till trots, ses inte Ammat som ett ondskefullt djur, som har sin koppling till Seth, 

utan har sin koppling till Osiris, som en försvarare mot ondskan. När hjärtat blev för 

tungt av synder, fick Ammut attackera hjärtat och förstöra det. Visade nämligen hjärtat 

för mycket synder och ondska var hjärtat en följeslagare till Seth. Det talades ibland 

om den andre döden, vilket menades, när hjärtat visat ondska och Ammat skulle 

förgöra det, betydde det att man aldrig kunde återfödas, eller möta Osiris. Kunde man 

inte träffa Osiris kunde man aldrig återfödas, då skulle själen försvinna ut i den 

skapade atmosfären - detta kallades för den andra döden, som man aldrig kunde 

återvända ifrån.43  

 

När hjärtat dömdes fanns det ingen skillnad mellan det fattiga och rika folket, ingen 

kunde undgå att få sitt hjärta att vittna mot ens handlingar, det som var av betydelse 

var att du var utan synd. Om hjärtat talat sanning och bevisat sig vara oskyldig till de 

angivna synderna, denne person var värdig att möta Osiris.44 När domen är lagd att får 

träda in i Osiris palats, leds man dit av Horus, som nu bär livets tecken, som har gett 

den döde livet åter. Vid Osiris tron, ses en blomma med fyra mindre gudar, som ses 
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som Horus fyra söner. Bakom Osiris syns de två sanningsgudinnorna, ovanför Osiris 

tron, ser man det skyddande Wedjat med vingar.  

 

5.3 Flodhästen 
Ammut är ondskans försvarare, trots att djuret är en hybrid mellan krokodil, lejon och 

flodhäst. Alla dessa djur kopplas till ondskan, så denna form kan ha med 

föreställningen att ett djur som består av dessa tre djur, har kraften att besegra alla de 

olika momenten av ondska, så inget kan undgå förstörelsen. 

 

Nederkroppen som var formen av en flodhäst, kan kopplas till berättelsen från myten 

om Osiris, Horus och Seth. Guden Seth kunde enligt en version av sägnen ha 

förvandlat sig till en flodhäst för att trampa ihjäl Osiris när Seth hade låst in honom i 

en kista och slängt ner i floden. Även när Horus och Seth är var i  konflikt om 

Egyptens krona, då de utmanade varandra i en båttävling, där båten skulle vara gjord 

av sten. Seths båt sjunker direkt , då den är gjorde helt i sten, medans Horus båt flyter 

som den ska – den var gjord av annat material än sten. När väl Seth inser att Horus 

inte använt sig av det överrenskomna båtmaterialet, förvandlar han sig till en flodhäst 

och attackerar båten.45  Med utgångspunkt från denna myt ses just flodhästen som ett 

djur som visar kontakt med ondska, samtidigt som flodhästhanar är aggressiva och har 

ett starkt revirtänk, stärker det anknytningen till Seth. Honorna däremot anses inte ha 

någon koppling till ondska. Bild 9, visar guden Taweret, som ansågs vara en 

skyddsgudinna, flodhästhonorna hade ett våldsamt humör men använde det enbart när 

hon skulle försvara sina barn. Av just denna anledning ansågs hon vara en passande 

gud för gravida kvinnor och nyblivna mödrar. För att förstärka denna symbolik 

avbildades Taweret med en svullen mage, för att se havande ut, och med bröst, 

vanligen hade hon öppen mun där tänderna syns, för att visa att hon inte drog sig för 

att attackera om någon skadade hennes barn. På avbilder av Taweret var det inte 

ovanligt att hon bar vissa symboler, som Sa- beskydd, och Ankh –livet. Symbolerna 

synas tydligt på bilden där gudinnan stödjer sig mot Ankh- symbolerna på vardera sida 

av henne, med båda sina tassar. Taweret brukade även associeras till olika barnfödelse 
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ritualer – som en beskyddande gudinna.46 Under nya riket brukade man para ihop 

Taweret med Bes, som även hon var en gudinna som kopplades till barnafödande och 

återfödsel. Båda dessa var vanligt förekommande gudinnor vid kungliga födslar och 

deras arvtagare, samt vid ceremonier vid begravning där de stod för återfödelsen 

bärandes på sina Ankh- tecken Andra perioder kopplade man samman Taweret med 

Isis eller Hathor som stod för moderskap och beskydd.47  

 

5.4 Isis 

Isis är inte enbart känd i mytologin för att vara maka åt guden Osiris, hon nämns ofta i 

pyramidtexter efter 5:e dynastin, hon kanske mest välkänd som guden Horus moder.  

Hon avbildas ofta sittande med barnet Horus i knät, när hon erbjuder sitt bröst till 

honom, som synes på bild 10. Denna bild skulle kunna spegla myten då hon flydde 

undan Seth efter att hon blivit havande med Horus, när hon med all sin kraft skyddat 

sitt barn mot fara.48  

 

En annan tolkning att denna avbild skulle kunna vara, att modern Isis är lika vårdande 

och skyddande mot andra kvinnor och barn, som hon var mot sin egen son. 

Modersmjölken ska vara näringsrik och skyddande för barnet och kan ses som en del 

av Isis magi, som förs över till barnet. 

 

5.5 Akhenatens förändringar i religionen  

Under gamla riket fanns det en föreställning att det var den rättfärdiga etiska 

hållningen som 

låg till grund för att själen fick ett lyckligt liv efter det jordliga livet. Som nämnts 

föreställde de sig att efter döden ställdes man inför en gudomlig jury, där det 
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beslutades om själen, Ka, fick tillåtelse att vandra vidare till Osiris dödsrike. Var 

person var under sitt liv ansvariga för deras handlingar, och fick stå till svars för dessa 

vid domens sal.49 

 

Under nya riket under dynasti 18, ungefär 1375-1358 f.vt. styrde Amenhotep IV, som 

vi känner igen om Akhenaten, över övre och nedre Egypten. Akhenaten gjorde en 

förändring i religionen som skakade Egypten, han införde, troligen, den första 

monoteistiska religionen. Under sina första år som regent följde han den gamla 

traditionella religionen och uppehöll traditionerna, efter fyra år som regent beslutade 

Akhenaten att endast en gud fick tillbeds. Tidigare var det Osiris och Amun-Re (sågs 

som gudarnas konung under nya riket) som sågs som de största och främsta gudarna, 

nu ändrades det till att Aton- solskivan blev den främsta guden. För att vara korrekta 

var inte Aton inte en solskiva utan ljusets strålar, ljuset som gav liv till Egypten - utan 

ljus skulle det inte finnas något liv. 

 

Akhenaten införde inte bara en monoteistisk religion för folket, han införde även ett 

nytt koncept för samhället. Tidigare i historien hade farao ett släktskap med gudarna 

(Re’s  son,  Horus  avbild  på  jorden,  Ma’ats  syster),  och  skulle  efter  sin  död  återförenas  

med dem och bli en gud bland dem. Akhenaten valde att tolka släktskapet annorlunda 

– han var en gud under sin tid på jorden som farao. Aton må vara faraos egen gud, 

men folket skulle se farao själv som gud. Re var inte längre faraos fader, utan Aton var 

fader till Akhenaten. Under de tidigare dynastier sades det att gudarna talade till faraon 

som i sin tur talade inför sitt folk vad guds vilja var, under Akhenatens tid var det sagt 

att guden var tystlåten, att farao talade om och för guden Aten (Aton). Aton sågs inte 

enbart vara härskare över världen utan hade även kungliga symboler och bar en 

kunglig titel, firade de traditionellt kungliga högtiderna som den sedvanliga 

”förnyelseritualen" – sedfestivalen. 

 

Osiris var härskare över dödsriket, men under Akhenatens styre, när det enbart var 

farao och Aton som fick dyrkas fans det inte längre plats för Osiris. Föreställningarna 
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om livet efter döden ändrades radikalt. ”They   sleep,   as   though  dead  when you rise, 

they live,  and  when  you  set,   they  die”50, dena text förklarar en del, vilken syn folket 

fick ställa sig till. Under tidigare dynastier föreställde folket att solen dog under natten 

och för att återfödas, måste solen resa genom underjorden för åter kunna inta sin plats 

på himlen. Under denna regeringstid var det inte en fråga om en resa för solen, utan 

om närvaron av Aton. När solen är släckt var Aton inte närvarande för stunden vid sin 

plats på himlavalvet.51 Är solen slocknad går det inte att skapa liv, och då får allt sova 

tills livets strålar/Aton åter kommer fram för att väcka liv i det sovande.  

 

Nu när Osiris inte längre existerade som regent över underjorden fans det ingen 

anledning att tro på en avgörande dom, om själen fick passera till återfödelsen. 

Dödsbokens berättelser ansågs inte passa in i den nya tiden, och därför avbildades det 

inga nya berättelser från dödsboken, de använde inte formlerna längre i 

begravningskamrarna och på kistorna. Kistorna sågs inte längre vara ett hem för Ba-

själen (själen som levde i gravkamrarna och kistan), kistan var enbart en förvaring för 

kroppen. Livet och döden gick inte i cykler utan var endast en världslig sak.52  Denna 

förändring I religionen avtog tvärt efter hans död och sonen Tutankhamun tog över 

kronen och vände religionen till det ursprungliga.  

 

5.5.1 Förändringar inom bildkonsten 

Det är inte förvånande att konsten ändrar uttryck genom åren, det sker automatisk 

genom nya generationer med faraoner och konstnärer som ville ge modernare och 

nyskapande avbilder och konstverk.  

 

Under gamla riket avbildades farao som en stor mäktig skönhet, med långa muskulösa 

armar och ben, platt stark mage - helt enkelt en idealiserande bild, som visade deras 
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ställning i samhället. Kvinnorna däremot brukade avbildas med bredare höfter, ett 

ansikte som var avlångt med fylliga läppar och lite rundare mage. Det var regel att 

männen skulle målas med en mörkare hudfärg än kvinnorna. När det gällde avbilder 

av gudarna var det viktigt att de avbildades korrekt, att Horus avbildades som en falk 

eller med ett falkhuvud, Anubis skulle avbildas med ett schakalhuvud eller som en 

schakal, Ammat skulle avbildas som en hybrid av krokodil, lejon och flodhäst. 

 

Under Akhenatens tid under nya riket, ändrades konstens kännetecken radikalt, denna 

förändring måste ha chockerat samhället en hel del. Farao ansåg att det saknades 

naturtrogna bilder och ansåg att det var dags för en modernisering av ikonografin. 

Akhenatens avbildningar/ statyer och målningar var inte idealiserade som tidigare 

faraoners avbildningar, Akhenaten kunde ibland avbildas som en kvinna avbildades 

under tidigare dynastier, det vill säga med bredare höfter, fylliga läppar, avlångt 

ansikte och rundare mage. Detta kan ha haft sitt ursprung i att man såg Aton som en 

könsneutral gud, med både manliga och kvinnliga drag. Det kan även tänkas vara att 

han ville att konstnärerna skulle avbilda honom som han faktiskt såg ut.  

 

En annan stor förändring kan vi se på bild 7, där Akhenaten sitter i en stol med en av 

sina sex döttrar i famnen, som han kysser, detta hade aldrig förr illustrerats i den 

Egyptiska konsten.53 Drottningarna har förr funnits med i konstverk men inte delaktig 

i bilden – drottningen fanns med i bakgrunden och farao centralt i bilden. I detta 

konstverk är hela familjen i centrum med lika stort utrymme och betydelse för 

målningen. På bilden är det främst kläderna som talar vem det är som är farao och vem 

som är drottningen. Ovanför dem syns en sol som ska symbolisera den enda guden, 

Aton, som sänder ut sina livsgivande strålar mot kungafamiljen som en välsignelse. 

Denna form av bilder, när solens strålar välsignar farao Akhenaten och hans familj 

fanns i många olika varianter.  

 

En annan variant syns på bild 8, där Akhenaten är formad som en sfinx som offrar till 

Aton och motar gudens livsgivande strålar. Sfinxen brukade avbildas som en hybrid, 

den vanligaste avbildningen av sfinxen var en kropp av ett lejon/lejoninna, och ett 
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människoansikte, det vanligaste var att ansiktet speglade den regerande regenten.  

Sfinxen var starkt symboliserad med storhet, makt och den uppgift som det innebar att 

vara härskare över det enade Egypten. Det fanns andra former av sfinxen, som 

avbildades med hökhuvuden, örnhuvuden och i vissa fall även som ett Seth monster – 

dessa tjänade däremot som väktare av tempel och gravkammare.54  Då Akhenaten inte 

ansåg att det var acceptabelt att skapa hybrider av gudar eller människor, är det 

aningen förvånande att han själv avbildades som en hybrid. Det finns möjlighet att 

dessa avbilder skapades innan han nyskapade religionen, då han redan tidigare hade en 

favorisering för guden Aton.  

 

Denna form av konst som Akhenaten formade levde kvar även efter hans bortgång. 

Tutankhamun ,arvtagare till Akhenaten återgick visserligen till den gamla religionen, 

men många element från konsten levde kvar. Gudabilderna kom åter att avbildas, men 

de naturliga och verklighetstrogna avbildningarna fortsatte att utvecklas. Senare under 

nya riket började man avbilda vardagliga sysslor, såsom djur, natur och bönder som 

plöjde sina åkrar. 

 

6 Slutsats 
Egyptens konst var ämnat som ett verktyg för folket, för att kunna förstå religionens 

myter, berättelser och ordningens plikter till gudarna och hur de etiskt skulle leva för 

att kunna få en chans att åter få skåda ljuset efter döden. Nog fanns det muntliga 

berättelser, men muntliga källor kan ändras genom återberättande genom generationer, 

de skriftliga versionerna var främst för att förklara hur livet skulle levas enligt 

gudarnas bestämmelser, och formler som skulle hjälpa själen att gå vidare. Problemet 

uppstod under mellersta riket då språket utvecklades så pass mycket, att få personer 

kunde tyda de gamla texterna, lösningen blev då att "översätta" texterna till bilder - då 

kunde alla ta del av religionen med de tillhörande myterna. 

 

                                                           
54 Hornung Erik, Akhenaten and the religion of light, 1999, Cornell University Press. s. 2006 



35 

 

Hur syns dödboken, livet efter döden samt farao i konsten 
- Hur visar sig religiösa trosuppfattningar i konsten och arkitekturen under gamla och 
nya riket under antikens Egypten? 

- Vilka skillnader i uttrycken av gudar och livet efter döden kan ses under perioderna? 
 

Arkitekturen 
Arkitekturen under gamla och nya riket, skiljer sig likt konsten mycket åt. Under gamla 
riket började en ståtlig pyramidperiod, med storslagna byggen. Under början av nya 
riket, valde faraonerna att inte bygga fler stora pyramider som var utsatta för plundring. 
De valde att begravas i den dal som vi idag nämner som konungarnas dal. Kanske för att 
undvika att inte få sina begravningsplatser färdigställda innan deras död, kanske för att få 
en större säkerhet för deras Ka? Huruvida begravningsplatserna hade en religiös 
betydelse kan vara svårt att besvara. Delvis har det att göra med religion, då de hade ett 
dödstempel, de fanns olika religiösa symboler i gravplatsen. Om Djosers fösta pyramid 
var ämnad som en trappa för Ka att klättra upp, för att enklare kunna återförenas med 
sina gudomliga släktingar, eller om det enbart var en byggnad/gravplats som skulle visa 
en maktposition, eller helt enkelt en utveckling i arkitekturen? 

 
 
Bildkonsten 
Under gamla riket var fokuset främst på farao som härskare och son till Re, och Horus 
jordiska avbild. Farao var så viktig att alla avbilder av honom tittade rakt fram, för att 
övervaka folket, och dess uppträdande gentemot honom själv och de andra gudarna. 
När nya riket infann sig, hade faraos maktposition sjunkit. Under denna period gjordes 
det flest målningar från dödsboken. Det var även under nya rikets dynastier flest 
tempel byggdes av faraoner. Men att faraos religiösa position sjunkigt är ganska 
tydligt av tolkningen, hur och i vilken omfattning de  avbildade honom. Frågan är 
kanske, till vilken grad sjönk faraos religiösa maktposition? De portratt som bevarades 
i den avlidne farao's begravningskammare, var avbilder som speglade dem som unga 
och ståtliga, oavsett hur gamla eller hur de såg ut när de avled. 
 

Bildkonsten ändrades främst under Akhenatons styre, då han införde en monoteistisk 
religion i landet. Samtidigt som religionen förändrades, utvecklades konsten konstant, 
genom att nya generationer tog över de olika konstformerna. Akhenaten ville 
modernisera hela konsten som existerade i Egypten! Han förbjöd allt som hade med 
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polyteism, i och med detta, upphörde alla nya avbilder från dödsboken, och andra 
gudabilder, det fanns ingen plats för sådan konst. 
 
Många statyer och avbilder av faraoner visades de inte som gamla eller medelålders, utan 
som unga, idealiserade män i vackra klädnader. Just denna form av idealisering önskade 
Akhenaton få bort, alla idealiserade bilder av farao och andra avbilder skulle nu bytas ut 
till naturtrogna avbilder. Det skapades kärleksfulla motiv där Akhenaten sitter med en av 
sina döttrar i knät och visar tydlig ömhet, det finns även bilder där hans hustru Nefertiti 
sitter i hans knä, detta var en konstform som ingen konstnär var vana vid. När Akhenaton 
avled, och hans son tog över kronan, återvände landet till den gamla traditionella 
religionen, men stora delar av konstformen fick leva kvar.  

 
 
Symboler och avbilder visar tydligt hur betydelsefullt det var att få återfödas, det kan 
ses i majoriteten av alla de konstverk som finns bevarade. Det är framför allt tydligt 
under nya rikets dynastier, hur döden och det hoppfulla livet efter döden, hade en stark 
koppling till religionen som visades i konsten. Gamla riket hade inte ett liv efter döden 
en större betydelse, då döden när själen skulle vandra upp, oklart är vart den ska 
vandra till. Nya riket var livet efter döden tydligt märkbar, när de började illustrera alla 
formler från dödsboken, som innehåller resan från döden till mumifiering, till 
båtfärden till domens sal och slutligen till Osiris palats. Bilderna är fyllda med olika 
gudar, gudinnor och symboler för exempelvis beskydd och liv. Då livet efter döden 
hade stark koppling med det gångna livet, talade texter och bilder att om de levde efter 
Ma'at skulle det finnas hopp att få ett liv efter sin död. Hade de inte levt enligt Ma'at 
kunde hjärtat till den döde utsättas för den andra döden, då guden Ammut förgör det 
vilket betydde att själen aldrig skulle kunna återvänts till det jordliga livet. Det 
utgjordes en kamp mellan det goda och det onda, det farliga kunde inte tolereras och 
det måste förgöras och försvinner ut i atmosfären, för att aldrig skulle komma åter till 
jorden, det goda var tillåtna att återfödas. Dessa trosföreställningar som fanns i 
antikens Egypten om livet efter döden, är kanske inte helt ologiskt. Allt försvinner för 
att åter vända tillbaka, exempelvis, växterna försvinner till hösten/vintern för att till 
våren åter komma och blomma upp. Solen lämnar himlavalvet mot natten för att till 
morgonen åter lysa upp livet på jorden. Inget lämnar för evigt, det återkommer endast i 
en ny form. Så enligt deras syn på återfödelsen vore det avvikande att inte tro att även 
människans liv går i cykler.  
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Ämnet egyptologi är otroligt brett och det finns oändligt många olika områden och 
frågor som skulle kunna undersökas!  
Frågan om någon av dessa föreställningar från den gamla egyptiska religionen, 
fortfarande kan leva kvar, eller finns det en koppling mellan denna religionen 
gentemot de religioner som lever idag? Man skulle även kunna undersöka hur 
religionen tar sin form mellan de övriga dynastierna och rikena. Ett annat område som 
väcker intresse är hur folket kan ha uppfattat trossystemet utifrån konstverk genom 
olika dynastier. Som sagt, det är ett väldigt brett ämne med gott om utrymme för 
vidare fördjupning och forskning. 
Men personligen tycker jag dödsboken är bland det intressantaste i den antika 
religionen! 
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