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Abstract  

The Egyptian religion viewed the whole world as divine and inhabited by both gods and 

men. Concepts such as death was therefore explained through myths. The ancient society 

feared death but desired an eternal life. The Egyptians saw death as a physical 

dismemberment of the body as had happened in the myth of Osiris when death was first 

introduced to the world. Osiris functioned as a prototype for all men as he had overcome 

death by finding a new existence in the netherworld. He was not viewed as a resurrected 

deity but as a god who had found a way to live forever after death. Funerary texts were 

developed to help the Egyptians navigate the netherworld, overcome trials and dangers, and 

to become Osiris. These were an extensive corpus of texts which was placed in the grave 

with the deceased. By analyzing the New Kingdom’s Book of the Dead the Egyptians’ fear of 

death can be clearly interpreted in the spells which the book contains. In the Book of the Dead 

there are 189 spells which functions to secure an eternal life after death by protecting the 

dead from a number of horrible fates. The book depicts a number of dangerous animals and 

beings in the netherworld which the spells would offer protection from. There are also 

incantations for things taken for granted on earth such as breathing, walking upright, not 

eating faeces or drinking urine. The need to formulate these spells shows an underlying fear 

of death, and deliverance came by using the Book of the Dead. To preserve the body of the 

deceased in the grave was of the outermost importance since eternal life could only be 

achieved if the remains worked as a link between the living world and the land of the dead. 

That is why the Egyptians developed such a complex funerary ritual and mummified the 

remains, preserving it forever. Fear of death is derived from the descriptions of it as an 

isolation, total destruction, dismemberment, and decomposition. The purpose of the ancient 

Egyptian Book of the Dead was to counteract this fate as it assured the deceased of an eternal 

life.                          
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1 Inledning 

 

1.1 Inledning 

 

There is no distinction there between poor and rich,  

what matters is being found without fault. 

Scale and weight stand before the lord of Eternity, 

no one is free of the need to settle accounts.1 

 

Egyptens civilisation och religion har fascinerat otaliga generationer både under dess 

storhetstid och efter dess fall. I västerländsk kultur fick det antika Egypten ett ökat intresse 

under renässansen och har fortsatt inspirera författare och filmskapare ända in i vår 

postmoderna tid. Framställningar av sakta hasande mumier i vita lindor som jagar hjältar 

genom pyramiderna är en stereotypisk bild som etsat sig fast hos många personer sedan 

barndomen. Denna schablonmässiga bild av egyptisk religion har skapat en önskan om att få 

en förklaring vad detta betyder.  

Detta arbete handlar om döden och föreställningar om livet i underjorden, ett tema som 

innehåller något extra eggande och fascinerande: själva mumifieringen. Att 

begravningsritualens procedur innebar avlägsnandet av organ och behandling av kroppen 

med kemikalier framstår så fantastiskt, häpnadsväckande och samtidigt bisarrt att det är 

orsaken till varför ämnet i denna uppsats är döden. Uppsatsen undersöker föreställningarna 

om döden och hur dessa uttrycker sig i Nya Rikets Dödsbok; hur diskursen om döden och 

livet därefter konstrueras i Dödsboken och hur egyptierna förklarar nödvändigheten av de 

otroligt utarbetade begravningsritualer som användes. För att förstå begravningsritualen och 

Dödsbokens funktion måste egyptiernas världsbild tillsammans med förståelsen för döden 

och efterlivet undersökas. Jan Assmann skriver att döden gör oss alla till jämlikar, men att 

attityden med vilken man går den till mötes skiljer sig både kulturellt och individuellt.2 

Egyptierna i det Nya Riket mötte döden och den efterföljande domen av Osiris som jämlikar 

oberoende social status. De hade en utarbetad föreställning att största vikt lades vid 

personens moraliska handlande under jordelivet, vilket avgjorde hur livet i dödsriket skulle 

bli. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vid genomläsning av Nya Rikets Dödsbok urskiljer sig flera teman som alla behandlar en 

underliggande rädsla för döden. Syftet med uppsatsen blir därför att analysera hur 

diskursen kring rädsla inför döden konstrueras i Dödsbokens formler. För att fördjupa 

uppsatsens analys kommer en övergripande undersökning om egyptiernas syn på döden att 

presenteras för att sedan länkas till diskursen om rädsla för döden. Detta kommer belysa hur 

                                                      
1 Assmann 2001a, s. 76. 
2 Assmann 2001a, s. 9.  
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egyptierna föreställde sig livet efter döden och fördjupa det som framkommer i Dödsboken. 

Utifrån uppsatsens syfte har två frågeställningar formulerats.  

 Hur konstrueras diskursen om egyptiernas rädsla inför livet efter döden i 

Dödsboken?  

 Hur säkerställer egyptierna ett liv efter döden med hjälp av Dödsboken?    

 

1.3 Avgränsning 

Det finns gott om material från Egyptens 31 dynastier och då detta arbete är utfört under en 

begränsad tidsperiod måste en avgränsning göras. Denna uppsats kommer därför 

koncentrera sig på det Nya Rikets Dödsbok. Samtidigt förkastade sällan egyptierna äldre 

föreställningar trots att nya och motsägande infördes. Snarare tillämpade de vad man skulle 

kunna kalla en ”ackumulerande tradition”. Därför måste en övergripande förklaringsmodell 

presenteras för att ge förståelse för egyptiernas föreställningar om döden.      

 

1.4 Forskningsgenomgång 

Erik Hornung går grundligt igenom den egyptiska religionens idéhistoria i sin bok 

Conceptions of God in Ancient Egypt från 1982. Hornungs bok ses fortfarande som ett 

standardverk när det handlar om att kartlägga den tidiga egyptologins tankar och teorier 

kring den antika religionen. Därför har boken också använts i denna forskningsgenomgång.  

Redan under det egyptiska rikets storhetstid bemöttes deras gudar med skepsis av de 

angränsande kulturerna. Problemet var att egyptierna illustrerade gudarna med 

människokroppar och djurhuvuden, något som gick emot mångas syn på gudavärlden. Då 

det fanns ofantligt många gudar medförde även det att religionen framstod som förvirrande 

för utomstående. Hur egyptierna illustrerade gudarna tolkades av utomstående som den 

konkreta bilden av gudarna och har sedan Lucianos skrev Deorum concilium kring 100-talet 

e.v.t. påverkat den västerländska uppfattningen om de egyptiska gudarna. I Lucianos text 

talar Momos och Zeus med varandra och Momos är kritisk mot att det kan finnas gudar med 

djurhuvuden och att dessa inte borde få tillbedjas på samma villkor som de riktiga gudarna, 

som till exempel Zeus. Zeus kontrar med att de egyptiska gudarna har en mytisk signifikans 

som inte kan ignoreras.3 Att den egyptiska religionen uppenbarar något mytiskt för de 

invigda är också något som hänger med till modern tid då denna förklaring 

vidarebefordrades av de tidiga kyrkofäderna. Att den västerländska uppfattningen av de 

egyptiska gudarna hängde kvar till modern tid exemplifieras av Goethes starka förfäran mot 

de egyptiska gudarna då han skrev:       

Now I must take my pleasure by the Nile 

in extolling dog-headed gods; 

oh if my halls were only rid 

                                                      
3 Hornung 1982, s. 15. 
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of Isis and Osiris!4 

  

Goethe kritiserade inte bara de egyptiska gudarna för deras utseende utan var även kritisk 

mot den indiska apguden Hanuman, vilket innebar att det som inte passade in i den 

västerländska föreställningen av en gud avvisades utan försök till förståelse. Goethes synsätt 

bemöttes av kritik av den samtida Friedrich Wilhelm von Schelling som menade att man inte 

kan förkasta de egyptiska gudarna på grund av personligt tycke. Han argumenterade att då 

gudarna existerade måste de även förklaras.5  

Den debatt som varit mest omdiskuterad är huruvida Egyptens religion kan sägas vara 

monoteistisk eller polyteistisk. Under 1800-talet ansåg man att religionen som till ytan såg ut 

att vara en primitiv avgudadyrkan egentligen var en monoteistisk religion. Man ansåg att 

det fanns en kärna i religionen som handlade om dyrkan av en enda gud och att 

manifestationen av de olika gudarna egentligen bara var ett uttryck för den sanna och enda 

guden. Man trodde att monoteism föregick polyteism, och teorin om egyptisk religion skulle 

bekräfta detta. Den forskning som bedrevs var starkt subjektiv, man belyste de delar av 

materialet som bekräftade forskarens egna ställningstaganden och bortsåg helt från andra 

delar som motsade antagandena.6 Under 1870-talet enades de franska egyptologerna om att 

religionen var monoteistisk när Eugéne Grébaut slog fast att detta var obestridligt. Det fanns 

andra egyptologer som föreslog att det var en monoteism för de få utvalda och invigda i 

mysterierna, men den för folket proklamerades som polyteism.7 Debatten om monoteismen 

togs upp igen av Hermann Junker under 1930-talet då han påstått sig identifierat en höggud. 

Ännu en gång var franska egyptologer inte sena med att spinna vidare på en sådan teori. 

Abbé Etienne Drioton hävdade i en artikel från 1948 att monoteismen funnits i Egypten 

redan innan Achenatons tjugo år långa reform.8  

Däremot har det funnits egyptologer som hävdat att det inte funnits belägg för att 

monoteismen är den ursprungliga urtypen för religion och att den egyptiska religionen inte 

innehåller en sådan kärna. Exempelvis menade Gaston Maspero år 1888 att den egyptiska 

religionen var polyteistisk trots att den kan vara motsägande, upprepande och verka 

oanständig utifrån den moderna tidens moral.9 Men det var under 1890-talets arkeologiska 

framsteg som man verkligen kunde bevisa att den monoteistiska teorin inte stämde. Varken 

Emile Amélineaus och W. M. Flinders Petries utgrävningar av de tidigaste dynastierna i 

Abydos, eller Masperos sammanställande av den första upplagan av de femte och sjätte 

dynastiernas Pyramidtexter kunde hänvisa till någon ursprunglig monoteistisk källa. 

                                                      
4 Hornung 1982, s. 16. 
5 Hornung 1982, s. 16f. 
6 Hornung 1982, s. 18-20. 
7 Hornung 1982, s. 21, 25. 
8 Hornung 1982, s. 27f. 
9 Hornung 1982, s. 22. 
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Tvärtom påvisades en mångfald av gudar vilket motbevisade de tidigare egyptologernas 

teori.10  

Senare teorier har debatterat huruvida Egyptens religion kan kategoriseras som en monolatri 

där religionen har en gud men accepterar tanken på att andra folkgrupper kan ha andra 

gudar, det vill säga att det kan finnas andra gudar utöver den egna i världen. Den egyptiska 

religionen har också fått benämningen henoteistisk där religionen har flera gudar men vissa 

tillskrivs speciellt värde. Den egyptiska religionen har inslag av både monolatri och 

henoteism, vilka i sin tur kopplas till begreppet polyteism. Egyptierna var öppna för att olika 

folkslag hade andra gudar och inkluderade även vissa av dem i sin egen panteon. Inom den 

egna religionen fanns flertalet gudar men alla gavs inte samma ställning. Då religionen har 

inslag av flera olika definitioner kategoriseras religionen under det vida paraplybegreppet 

polyteism.  

 

1.5 Material 

Primärkällan i denna uppsats är den egyptiska Dödsboken från det Nya Riket, vars tidigaste 

version dateras till omkring 1500-talet f.v.t. Trots det återfinns vissa formler och besvärjelser 

tusen år tidigare i Pyramidtexterna och i de efterföljande Kisttexterna. Benämningen 

”Dödsboken” av denna sammanställning formler är en västerländsk konstruktion myntad av 

Karl Richard Lepsius 1842. De forntida egyptierna benämnde samlingen som Spells for Going 

Forth by Day. Trots det kommer benämningen Dödsboken att användas i uppsatsen då det är 

en vedertagen term bland dagens verksamma egyptologer. Den översättning som har 

använts i uppsatsen är Raymond O. Faulkners erkända standardverk The Ancient Egyptian 

Book of the Dead från 2010. En mer utförlig presentation av Dödsboken finns i avsnitt 3.4.       

 

1.6 Definitioner 

I denna uppsats används kontinuerligt förkortningar och begrepp som inte förklaras i den 

löpande texten. Detta är för att uppsatsen inte ska tappa fokus från syftet. Trots det behövs 

förklaringar som förenklar läsningen och en lista med definierade termer finns i bilaga 1.   

 

1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition är uppbyggd så att läsaren först presenteras med den teori och 

metod som ligger till grund för den senare analysen. Sedan kommer själva underökningen 

som inleds med egyptiernas syn på landet som en enhet, vilket kopplas till nästa avsnitt som 

är myten om Osiris. Egyptiernas föreställningar om döden fördjupas i 3.3 och 3.3.1 där synen 

på döden och kroppen diskuteras. Sedan förklaras Dödsboken i 3.4 och sätts i en historisk 

kontext. Detta för att läsaren enklare ska förstå den diskursiva analys av Dödsbokens formler 

som följer längre fram i samma avsnitt. Formlerna är analyserade utifrån vissa teman som 

                                                      
10 Hornung 1982, s. 23f. 
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framgår av rubrikerna. Uppsatsen avslutas med en slutsats och en avslutande reflektion. Det 

rekommenderas att läsa bilagorna parallellt med uppsatsen då de bland annat innehåller en 

lista med definitioner och översikt av Egyptens 31 dynastier, vilket hjälper läsaren att 

orientera sig i ämnet.      
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2 Diskursanalys som teori och metod 
 

2.1 Den teoretiska ramen 

Den teori och metod som har valts att användas i denna uppsats är diskursanalys. Det 

viktigaste att komma ihåg när man använder diskursanalys i en undersökning är att 

diskursanalysen som arbetsmetod är en paketlösning där teori och metod hänger ihop. För 

att använda metoden måste forskaren acceptera de grundläggande premisser som den vilar 

på. Winther Jørgensen & Phillips menar dock att man kan inkludera andra element än endast 

de diskursanalytiska, men det är viktigt att forskaren är noga med att dessa passar in i den 

teoretiska ram som diskursanalysen vilar på.11 Men vad menas med en diskurs? Förenklat 

definierar Winther Jørgensen & Phillips en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Därför menar man med diskurs att språket är 

strukturerat i olika raster, som påverkar hur vi talar i olika sociala situationer. Som exempel 

kan man tala om akademisk diskurs eller politisk diskurs, och det diskursanalysen gör är att 

analysera dessa diskurser. Utgångspunkten i diskursanalysen är därför att språket inte är en 

neutral återspegling av den verkliga världen, utan är en avgörande faktor som påverkar och 

förändrar den.12  

Den teoretiska ram som ligger bakom diskursanalysen är ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och detta vida fält kan sägas vara hopbundet av fyra premisser. För det första är 

vår uppfattning och kunskap om världen inte en objektiv sanning, utan istället en produkt 

av hur vi kategoriserar den. Vidare är vår syn på världen och kunskap både historiskt och 

kulturellt präglat och därför förändras detta över tid. För det tredje skapas och upprätthålls 

vår världsbild i sociala processer, och det är i dessa sociala möten som vi tillsammans avgör 

och kämpar om vad som är sant eller falskt. Slutligen medför detta att denna mänskliga 

konstruktion av kunskap och sanning påverkar olika världsuppfattningar så att vissa 

handlingar blir naturliga och andra otänkbara.13  

Med dessa premisser som bas för denna studie kommer den vidare att bygga på Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes teori och metod om diskursanalys. De menar att en diskurs 

”uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän”.14 I denna bestämda 

domän finns nodalpunkter som betydelse och innehåll kretsar kring. En nodalpunkt blir 

därför ett specialtecken vilket diskursen handlar om. I denna undersökning blir därför 

nodalpunkterna begrepp som kan kopplas till egyptiernas rädsla för döden. Genom att 

diskursen ses som fullständig där alla tecknen entydigt blir fastställda, betyder det att en 

diskurs utesluter andra möjliga betydelser som tecknen kan innehålla. Det är vad Laclau och 

Mouffe benämner som det diskursiva fältet.15 Att använda diskursanalys som metod på ett 

material innebär att leta nodalpunkter kring vilka diskursen är centrerad, men vad som 

                                                      
11 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10. 
12 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7.   
13 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11f. 
14 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33. 
15 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33f. 
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händer är att diskursen också lämnar saker osagda. Diskurser etablerar en version av 

verkligheten som exkluderar andra versioner, och detta ska självklart finnas med i analysen.  

Vidare kommer inspiration av Norman Faircloughs teori och metod om kritisk diskursanalys 

att användas i studien. Han argumenterade att enbart en textanalys inte är tillräckligt för en 

diskursanalys utan man måste även integrera samhälleliga och kulturella processer i 

analysen. Detta medför att forskaren bör ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där man 

kombinerar textanalys med en social analys.16 Följaktligen kommer denna uppsats både 

undersöka Dödsboken utifrån en diskursanalytisk metod samt sätta resultaten i en 

övergripande kontext om egyptiernas syn på döden.  

                  

2.2 Metod 

Utifrån den teori som presenterats kommer en mycket enkel metod att användas i analysen 

av de utvalda formlerna i Dödsboken.  

 Identifiera nodalpunkter kring egyptiernas rädsla inför döden. 

 Utifrån nodalpunkterna avgränsa det diskursiva fältet. 

 Undersöka hur diskursen konstruerats och dess påverkan, avgöra om den är 

exkluderande och vad det innebär för förståelsen av materialet. 

Metoden kommer att fokusera på att hitta nodalpunkter som kan knytas till det 

övergripande diskursiva fältet. Att jobba efter dessa tre punkter kommer resultera i en tydlig 

progression av analysen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72. 
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3 Undersökning 
 

3.1 Det enade landet 

Den forntida egyptiska religionen kategoriseras som polyteistisk och med det menas att 

religionen har en mångfald gudar. Gudarna hade sitt ursprung i naturen och världen var 

gudomlig i sig själv. Därför finns det oändligt många gudar för alla de naturliga fenomen 

som finns i universum, till exempel en himmelsgud, solgud och en jordgud. Därutöver finns 

det gudar för känslor och dygder som den egyptiska gudinnan Tefnut, som personifierade 

den kosmiska ordningen ma’at. I Egyptens första två dynastier avbildades gudarna antingen 

som antropomorfa eller i en ren djurkropp. Det var först i den tredje dynastin som den 

klassiska bilden av den egyptiska guden har återfunnits på en minnessten. På den finns 

falkguden Horus avbildad med falkhuvud och människokropp. Under den första dynastin 

hade Horus uteslutande avbildats i falkgestalt. Efter den tredje dynastin var det mycket få 

gudar som hade en bestämd form de alltid avbildades efter, utan nu illustrerades de som 

antropomorfa, i djurskepnad eller en kombination med djurhuvud och människokropp. Det 

är uppenbart att egyptierna inte föreställde sig att gudarna fysiskt såg ut så som de 

avbildades utan det låg ett symboliskt värde till grund för avbildandet av gudarna som djur 

eller med djurhuvud.17 I den egyptiska religionen fanns flera föreställningar om världens 

uppkomst, men särskild vikt har lagts vid den äldsta myten som kopplas till staden 

Heliopolis. I denna berättelse är urtillståndet ett hav som personifieras av guden Nun och i 

detta hav finns skaparguden Atum vars namn betyder ”att vara allt” såväl som ”att vara 

ingenting”. Det är vid punkten där staden Heliopolis senare anläggs som Atum får fotfäste. 

Atum är varken en man eller kvinna utan använder sig av båda könens 

fortplantningsförmågor när han onanerar och stoppar säden i sin mun och sedan spottar ut 

det första gudaparet Shu och Tefnut. Sonen Shu är atmosfären och dottern Tefnut är den 

kosmiska ordningen ma’at. Dessa två gudar får i sin tur barnen Geb och Nut som är 

jordguden och himmelsgudinnan.18 Atum, Shu, Tefnut, Geb och Nut bildar tillsammans en 

kosmogoni som förklarar hur välden blivit till. Dessa gudar representerar de ursprungliga 

elementen, och deras inbördes förhållande förklarar kosmos skapelse. Geb och Nut får fyra 

barn som gifter sig med varandra, Osiris – Isis och Seth – Neftys. De fyra bildar länken 

mellan de tidigare gudarna (naturens krafter) och människorna då de representerar 

Egyptens kratogoni. Myten om Osiris förklarar kungens plats i riket och att det är han som är 

förbindelsen mellan gudarna och människorna.19  

I egyptisk teologi är dualism ett återkommande tema, med liv kommer död och med dagen 

följer natten. I myten om Osiris symboliserade Osiris livet och den bördiga jorden medan 

hans bror blev en motsats som representerade döden och ökenmarken. Dualismen 

exemplifieras även av landets indelning i det Övre och Nedre Egypten som har funnits sedan 

landet grundades. Egypten gick från att vara en bondekultur till att under sin storhetstid bli 

                                                      
17 Billing 2011, s. 13f; Hornung 1982, s. 108f. 
18 Assmann 2001b, s. 119f; Billing 2011, s. 14. 
19 Billing 2011, s. 15; Frankfort 1948, s. 182.  
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dåtidens högsta civilisation. Den första dynastin börjar med kung Menes ungefär 3100 f.v.t. 

som införde en enhetlig stat med en central ledning, och det egyptiska riket avslutades med 

Alexander den Stores intåg 332 f.v.t. Denna tidsperiod delas vanligtvis in i de 31 dynastier 

som sammanställdes av den egyptiska prästen Manetho omkring år 300 f.v.t. (se bilaga 2). 

Under denna mycket långa historia har kungaideologin varit ett genomgående tema där 

konungen har varit länken mellan människorna och gudarna. Synen på kungens roll har 

skiftat under denna långa period men kärnan i kungaideologin har varit konstant, att 

kungen som sitter på landets tron är gudarnas utvalda son.20 Därför har Manetho grupperat 

dynastierna efter olika släkter på tronen, vilket betyder att Gamla Riket, Mellersta Riket och 

Nya Riket representerar den ideala bilden av landet då både Övre och Nedre Egypten var 

enat under en konung. Mellanperioderna karakteriserats av perioder med försvagad 

centralmakt och även inbördes konkurrerande dynastier.21  

Den historiska bilden av konungen antog ofta en mer mytologisk skildring då han som kung 

hade gudomlig status. Han skulle vara den som understödde att lag och ordning följdes 

samt hålla landet starkt mot krafter utanför landsgränserna. Detta tillstånd sammanfattas i 

begreppet ma’at som är principen för ordning och harmoni och samtidigt är skapargudens 

dotter. Ma’at är som spindeln i nätet som skötte skapelsens alla aspekter, allt från de 

kosmiska lagarna till människornas sociala kod. Begreppet ma’at förklaras i olika 

instruktioner och vishetsläror och reglerade inte minst konungens liv. Han var gudarnas son 

och den som band samman länken mellan människorna och gudarna. Kungens närvaro på 

tronen kopplas ihop med idén om ett enat land vilket i konkreta termer handlade om liv och 

död. Varje gång tronen bestegs av en ny kung betydde det att Övre och Nedre Egypten 

enades så som i tidernas begynnelse och handlingen fick ett ikonografiskt uttryck genom att 

verbet ”förena” skrevs med tecknet för andningsorganet.22 Figur 1 i bilaga 3 illustrerar hur 

Horus och Seth binder samman andningsorganet på vilket kungens kartusch vilar. Denna 

bild sattes sedan på konungens tron vilket betydde att så länge kungen satt på tronen var 

Horus och Seth enade, och lika så var både Övre och Nedre Egypten. Kungen hade i sin roll 

som länken till gudarna vissa rituella plikter, det var han som skulle framföra offer till 

gudarna. Detta var dessvärre i praktiken en omöjlighet att genomföra då det fanns tusentals 

tempel i Egypten. Därför fick prästerskapet ikläda sig kungens roll men det var fortfarande 

kungen som illustrerades genomföra plikterna inför gudarna på tempelväggarna. Det är 

ytterst ovanligt att hitta bilder där någon annan framställs stå inför gudarna innan det Nya 

Riket. I utbyte mot de gåvor som gudarna mottog gav de sin son tecken på deras närvaro 

genom liv, hälsa och stabilitet, vilket kom både kungen och samhället till nytta. Om kungen 

däremot inte iakttog sina plikter kunde gudarna välja att lämna sina tempel, vilket fick till 

följd att landet inte längre stod under gudarnas beskydd. Detta medförde missväxt, hetta, 

sjukdomar, ökenstormar och angrepp mot landet. Bilden av konungen som ett ideal medför 

att man får svårt att säga något om mannen bakom fasaden. Även i den ikonografiska 

                                                      
20 Billing 2011, s. 15, 37; Frankfort 1948, s. 15; Taylor 2001, s. 15.  
21 Billing 2011, s. 38. 
22 Billing 2011, s. 41. 
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framställningen av kungen ändrades bilden enligt samtidens stilideal och var inte baserad på 

kungens verkliga utseende.23          

3.2 Myten om Osiris 

Begreppet myt definieras vanligtvis som en berättelse om gudar men denna definition kan 

lätt motsägas med till exempel myten om Oidipus. Men i Egypten stämmer den generella 

definitionen av begreppet då myterna endast berättar om gudarna. Det myterna ville göra 

var att berätta om verkligheten genom att upprätta och innesluta en area i vilken mänskligt 

handlande kunde ta plats. Myterna refererar till händelser långt borta i en svunnen tid, men 

förklarar begrepp och företeelser i nutiden; i de tidiga källorna skiljde inte egyptierna mellan 

myt och historia då myterna ansågs vara verkliga händelser.24 Myten om Osiris skrevs aldrig 

ned som en sammanhängande berättelse utan nämns i ett flertal religiösa texter. Därför antas 

myten vara en sekvens av scener som ursprungligen kommer från egyptiernas gravkult.25 

Ursprungligen verkar det sakrala kungadömet i tidig dynastisk tid ha centrerat kring 

falkguden Horus, och det är först i det Gamla Riket som denna mytologiska berättelse 

kretsar kring Osiris. Osiris kungadöme tilldelades honom i rakt nedstigande led från 

skaparguden Atum som var konung över kosmos vid dess skapelse. Osiris regerade i en 

gyllene tidsålder tillsammans med sin maka Isis. Han var den bördiga jordens gud och 

regerade i ett land av ytterst välstånd. Dessvärre tärde avundsjuka och girighet på hans 

broder Seth som tillslut mördade Osiris. Men det var inte nog, Seth hackade sönder Osiris 

döda kropp och slängde bitarna i Nilen så att de flöt i väg till olika platser i landet. Döden 

sågs av egyptierna som ett konkret sönderslitande av en kropp, vilket förklarar varför 

mumifikationen blev en förutsättning för evigt liv, och temat med lemlästning och 

söndertrasande av kroppen är något återkommande i gravkulten. Ondskans och dödens 

ursprung förklaras i myten genom Seths handling mot sin bror, vilket betyder att ondskan 

inte var något som fanns med vid kosmos skapelse utan tillkom senare. Efter mordet var Isis 

den som först agerade, hon reste genom landet och samlade ihop alla delarna av hennes 

makes döda kropp.26 Tillsammans med sin syster Neftys sammanfogade de den döda 

kroppen och skapade den första mumien. Trots att Osiris var död utförde Isis en 

insemination och födde sonen Horus. Osiris återuppväcktes och härskade därefter i 

underjorden medan Horus och Seth kämpade om vem som hade rätten till tronen på jorden. 

Horus lyckades hämnas sin fader och återställde den legitima successionsordningen på 

Egyptens tron. Med myten förklarade man dödens mysterium och hur man övervinner den, 

dessutom förklarades Egyptens kratogoni då kungen ansågs vara Horus reinkarnation på 

jorden.27       

Myten om Osiris är starkt sammanlänkad med begravningsritualer och scener med döden 

som tema. Myten appliceras i första hand på konungen och sedan på folket generellt. Man 

imiterar myten för att på så sätt återskapa det som hände den framstående prototypen. Osiris 

                                                      
23 Billing 2011, s. 41f. 
24 Assmann 2001b, s. 112; Griffiths 1980, s. 5. 
25 Assmann 2001a, s. 23. 
26 Assmann 2001a, s. 23; Assmann 2001b, s. 121f; Billing 2011, s. 45f. 
27 Assmann 2001a, s. 23; Billing 2011, s. 46. 
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är ingen gud som återuppväckts från det döda, utan han har i döden funnit en ny existens. 

Därför blir han arketypen för alla döda människor och det är orsaken till varför guden var 

tvungen att leva i dödsriket och inte på jorden med sin familj. Ofta skildras de senare 

skeendena i myten där Horus är den levande farao och Osiris är den döde konungen i 

dödsriket. Genom myten kunde den mänskliga konungen ta Osiris plats i dödsriket och 

förbli suverän medan hans son på jorden tog formen av Horus. Detta är de grundläggande 

beståndsdelarna i den kungliga gravkulten.28 Assmann menar att myten om Osiris inte är 

teologisk då den inte beskriver gudarnas essens, däremot skänker myten mening till 

mänskliga handlingar. ”Knowledge kills action. Action takes place in a veil of illusion” skrev 

Nietzsche och Assmann tillägger att det är myten som skapar ”the veil”.29  

Egyptiernas uppfattning och beskrivning av Osiris har utvecklats under landets långa 

historia. Den första stora corpus av texter var de som ristades in på pyramidernas väggar. 

Där framställdes Osiris med demoniska drag och människorna önskade att efter döden vara 

hos solguden Ra i himlen istället för tillsammans med Osiris i dödsriket. En liknande 

framställning av Osiris återfinns även i den efterföljande stora corpus av texter som skrevs 

på kistor och sarkofager, därav namnet Kisttexterna. I dem beskrevs Osiris som herre över 

slakt och en gud som inger fruktan. Men i den sista stora samlingen av texter var den 

skrämmande sidan av Osiris endast reserverad för de som syndat och mötte honom vid den 

kända domstolsscenen i Dödsbokens formel 125.30      

3.3 Den egyptiska synen på döden 

Att egyptierna trodde på ett evigt liv efter döden är det ingen tvekan om. Man kan till 

exempel se det i den arkitektur som skiljer de levandes och de dödas boningar. Den boning 

som var till för de levande byggdes ofta av förgängligt material medan gravarna byggdes av 

sten. Detta påvisar egyptiernas syn på ett kortvarigt liv på jorden som endast behövde en 

tillfällig boning medan det eviga livet efter döden behövde en permanent grav, vilken 

kallades Evighetens Hus.31 De tidigaste tecknen på att egyptierna hade en tro på ett liv efter 

döden dateras till kring 4000 f.v.t. Man har funnit gropgravar där olika föremål har lagts ner, 

vilket indikerar att man tänkte att livet efter döden var som en förlängning av det jordiska 

livet. Element från denna tid känns igen i de senare karaktäristiska egyptiska 

begravningsriterna, speciellt tankarna om att den döde behövde mat, kunde förflytta sig och 

få tillgång till övernaturliga krafter.32 De forntida egyptierna såg världens existens och 

fortsatta fortlevnad såsom beroende av att naturens cykler fortsatte som de alltid hade gjort. 

Att solen stiger varje morgon och går ner varje kväll, månens faser, att Nilen översvämmar 

varje år och plantor som gror och vittrar sågs som tecken på att den ideala ordningen skulle 

fortsätta för evigt. Det mänskliga livet var inte undantaget denna cykliska världssyn, utan 

man föddes, blev ungdom, vuxen, gammal, dog och sedan började livet efter döden. DB 178 

                                                      
28 Assmann 2001b, s. 145; Griffiths 1980, s. 2f.  
29 Assmann 2001b, s. 129.  
30 Zandee 1960, s. 210.   
31 Taylor 2001, s. 12. 
32 Taylor 2001, s. 13ff. 
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beskriver döden som ”the night of going forth to life”.33 Trots tron på ett liv efter döden var 

egyptiernas attityd mot döden kluven, de fruktade och avskydde slutet av ett människoliv 

lika mycket som andra samhällen. Gravinskriptioner vädjar till de levande ”O you who love 

life and hate death…” och vissa passager i texter förnekar döden, exempelvis säger formel 

144 i Kisttexterna ”you have departed living; you have not departed dead” och ”rise up to 

life, for you have not died”. I begravningstexter nämndes döden därför ofta indirekt och i 

förmildrande ord då ogynnsamma beskrivningar av döden kunde ge en ondskefull påverkan 

på den person som omskrevs. Därför är negativa formuleringar vanliga där man skriver vad 

som inte ska hända och utifrån dessa kan det utläsas vad egyptierna verkligen fruktade i 

döden. Många formler börjar med orden ”en formel för att inte…” och sedan följer en 

beskrivning av ett otrevligt öde som skulle undvikas. Exempel på begravningstexter är 

Pyramidtexterna, Kisttexterna och Dödsboken, vilka förklaras ytterligare i 3.4. Man sade att 

dödens rike var ”the land that loves silence” och ”the beautiful West” där väderstrecket väst 

gavs enorm betydelse.34 Det var där solen gick ner och logiskt blev väst ingången till 

underjorden. Väster om Nilen var de dödas land och därför anlades begravningsplatserna 

där.   

Den egyptiska världen på jorden ansågs innehålla tre olika varelser: gudarna, de levande och 

de saliga döda. Den egyptiska kosmogonin förklarar gudarnas uppkomst men det finns 

ingen detaljerad eller sammanhållen skapelsemyt om människans födelse. Det är påtagligt 

att människan ansågs vara en komplex varelse som kunde bli odödlig genom flera olika 

aspekter. Egyptierna delade nämligen inte in människan i en kropp och en själ som många 

andra religioner, utan de ansåg att mänsklig existens skulle delas in i flera olika kroppsliga 

och icke-kroppsliga aspekter.35 Det var den fysiska kroppen, hjärtat och två icke-fysiska 

väsen, ka och ba. Dessa fyra element tillsammans med Namnet och Skuggan förvarade och 

inneslöt unika egenskaper av den döde. Både texter och illustrationer påvisar vikten av att 

bevara dessa element för att övervinna döden. Varje av dessa delar kunde individuellt 

fortsätta den dödes existens i efterlivet så länge den näring och underhåll som rituellt 

krävdes var närvarande. Egyptiernas utstuderade begravningsförberedelser var tillägnade 

att bevara dessa element i all evighet. Graven blev en beröringspunkt mellan denna värld 

och den nästa, och därför var det viktigt att bevara kroppen. Det gjorde man artificiellt 

genom mumifikationen och kroppen utgjorde en fysisk bas för ka och ba.36 Mumifikationen 

hade som syfte att transformera kroppen till en ny evig kropp som var den perfekta bilden 

av den döde, samt att reparera kroppens sönderslitning i och med döden och att motverka 

den förruttnelse som påbörjats när hjärtat slutade slå.37 Det är viktigt att poängtera att 

mumifikationen inte hade som syfte att bevara kroppen i sitt ursprungliga skick utan det var 

förvandlingen av den jordiska kroppen till en evig kropp som var ändamålet. Efter 

mumifieringsprocessen lade man ner den döde i en antropomorf kista och på den satte man 

attribut som tillhörde gudarna, vilket även gjorde den döde gudomlig. Till exempel målade 

                                                      
33 Taylor 2001, s. 12. 
34 Taylor 2001, s. 12f; Zandee 1960, s. 5.  
35 Taylor 2001, s. 15f. 
36 Assmann 2001a, s. 76; Taylor 2001, s. 16. 
37 Assmann 2001a, s. 30; Taylor 2001, s. 16. 
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man kistans kropp i vita linnetyger, målade ansiktet och händerna i guld och färgade håret 

blått. Den gudomliga status som givits kroppen betonades även i texter där varje del av 

kroppen jämställdes med en gud, vilket kunde låta: mitt hår är Nun, mitt ansikte är Ra, mina 

ögon är Hathor och så vidare.38      

Assmann argumenterar att den ålderdomliga synen på döden i Egypten var döden som en 

fiende. Myten om Osiris och Seth ligger bakom denna föreställning och döden introduceras i 

världen genom Seths handlande. Osiris återställs fysiskt efter att Seth mördat honom genom 

att kroppen sammanfogats och hans sociala person blev återställd då han återintegrerades i 

den gudomliga sfären. Osiris död försonades av Seths dom och straff för mordet. Det är Seth 

som förkroppsligar orsaken till döden, och på detta sätt kunde döden både förklaras och 

besegras. Assmann menar att den mytiska förståelsen av döden innebar att ingen död kom 

naturligt utan var ett våldsamt angrepp som alltid bemöttes med skuldbeläggning. Man 

tänkte sig att all död kunde spåras till influenser av ondska och alla dödsfall var därför 

potentiella mord. Ondskan personifierades av Seth som också hölls ansvarig. Man ansåg att 

döden var ett brott mot ma’at och då döden inte var naturlig kunde man genom 

begravningsritualer motverka den.39 Föreställningen om döden skiftade i och med införandet 

av domstolsscenen i DB 125, då dödens fokus förflyttades från yttre krafter till en inre kamp. 

För att få evigt liv måste den döde nu bevisa sig fri från skuld inför Osiris och hans tribunal 

av 42 gudar. Tidigare skulle den döde distansera sig från döden och rättfärdiga sig mot den, 

men i och med domstolsscenen måste den döde separera sig från sin skuld och rättfärdiga 

sig själv framför gudomliga domare. Döden som en fiende blev istället personlig skuld.40  

 

3.3.1 Den egyptiska synen på kroppen 

Egyptierna såg döden som en rent konkret sönderslitning av kroppen vilket kan härleds till 

myten om Osiris och Seths agerande vid mordet. Kroppen ansågs bestå av flera lemmar som 

var sammanfogade genom att hjärtat pumpade blod genom dem. Det var blodets 

genomströmning av kroppen som gjorde den till en levande enhet. Försoning från döden 

fick man på samma sätt som Osiris, genom att samla, sammanfoga, ena och förena 

kroppen.41 Hjärtat är centralt i diskursen om kroppen eftersom det var den livgivande 

faktorn. Därför gavs Osiris i egenskap som den döde guden epitetet ”weary of the heart”. 

Detta bidrar till bilden av döden som förruttnelse och sönderslitning. För att ena kroppen 

och ge liv åt den igen måste hjärtat vara vid liv, vaket och sitta på sin plats.42 Egyptierna 

hade ritualer och recitationer som skulle återställa den kroppsliga enhet som hade 

sönderslitits i döden, det mest nödvändiga var att återställa hjärtat till dess ursprungsplats 

och att väcka det så att det kunde återuppta sin funktion. Utifrån Kisttexterna kan man 

utläsa två funktioner för hjärtat, både att ge liv till kroppen och att ge kroppen ett 

                                                      
38 Taylor 2001, s. 17.  
39 Assmann, 2001a, s. 64, 66f.  
40 Assmann 2001a, s. 73f.  
41 Assmann 2001a, s. 26; Taylor 2001, s. 17. 
42 Assmann 2001a, s. 28. 
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medvetande. Egyptierna ansåg att hjärtat var centrum för intellektet och minnena och inte 

hjärnan, den var något som ofta plockades ur vid mumifieringen och kastades.43  

My heart, it creates my limbs, 

my flesh obeys me and raises me up.  

 

Your heart is placed in your body for you, 

that you might recall what you have forgotten.44  

 

Hjärtat innehöll också personens moraliska aspekter och att ha kontroll över sitt hjärta i 

döden var något egyptierna var mycket måna om. Detta påvisas av de formler som återfinns 

i Dödsboken som försäkrar att den döde ska kunna hålla fast vid sitt hjärta, att det inte ska 

bli stulet eller vändas emot den döde av invånarna i dödsriket. Detta kulminerar när den 

döde står inför Osiris och får sitt hjärta vägt emot ma’at. Hjärtamuletter och hjärtskarabén, 

på vilka utvalda formler från Dödsboken inristades, lades ned i graven vilket skulle ge ett 

utökat magiskt skydd.45   

 

3.4 Dödsboken 

Dödsboken är primärkällan i denna uppsats och den utgörs av 189 magiska formler samt 

illustrerade vinjetter som återfunnits på olika material och placeringar i graven. Det vanliga 

var att formlerna skrevs ner på papyrus eller linne men man har även funnit formlerna och 

vinjetterna utsmycka väggar i gravar och sarkofager. Termen Dödsboken är myntat av 

egyptologen Karl Richard Lepsius år 1842, medan egyptiernas egen benämning på 

samlingen av formler var Spells for Going Forth by Day. Syftet med boken var att ge den döde 

instruktioner och magiska krafter för att passera de faror som fanns i dödsriket och på så vis 

få ett evigt liv i den egyptiska himlen, en plats som kallades Vassfälten. Dödsboken som 

består av nästan tvåhundra individuella formler lades inte ner i graven i sin helhet utan den 

döde fick med sig ett urval formler.46 Detta betyder att flera av formlerna liknar varandra och 

har samma funktion, till exempel att skydda mot farliga ormar. Om man hade god 

framförhållning beställdes Dödsboken innan man dog och på så vis var man säker på att få 

med de formler man själv ansåg viktiga, annars fanns redan färdiga exemplar att köpa där 

man fyllde i den dödes namn. Sammanställningen av Dödsboken var en process som pågått 

under en lång tid, det första fyndet av Dödsboken har återfunnits i drottning Mentuhoteps 

grav från den sjuttonde dynastin, omkring mitten av 1500-talet f.v.t. Dock säger man att 

själva Dödsboken är konstruerad runt 1500-1450-talet f.v.t. då det under denna tidsperiod 

hittats exemplar med en mer sammanhållen samling formler. Formlerna består till stor del av 

material från Pyramidtexterna och Kisttexterna, men nya formler har också tillförts.47  

                                                      
43 Assmann 2001a, s. 29; Taylor 2001, s. 17, 53. 
44 Assmann 2001a, s. 29. 
45 Taylor 2001, s. 17f. 
46 Faulkner 2010, s. 11.  
47 Faulkner 2010, s. 11; Taylor 2001, s. 196.  
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Förändringarna i egyptiernas föreställningar om livet efter döden kan utläsas i tre stora 

samlingar texter. I Pyramidtexterna beskrivs en tro på efterlivet bland de cirkumpolära 

stjärnorna, vilket skiljer sig från de tidigare dynastierna där man trodde på ett liv efter döden 

med solguden Ra. Konungens inställning till sin plats bland gudarna efter döden skiftar från 

den första dynastin till slutet av den femte. I och med att konung Unis ca 2345 f.v.t. fyllde sin 

grav med texter som manar gudarna att ge honom en plats bland dem, ges belägg för att 

hans plats i dödsriket inte längre var lika självklar som tidigare. De efterföljande konungarna 

följde Unis exempel och lät rista in texter i sina gravar för att också försäkra sig om ett bra liv 

efter döden.48 Dessa texter i gravarna och pyramiderna fick namnet Pyramidtexterna. I 

Mellersta Riket omkring 2040-1786 f.v.t. var en plats i dödsriket inte endast reserverad för 

konungen och höga ämbetsmän, utan tillgänglig för alla som hade råd att köpa rätt material 

till graven. Man adderade fler formler till Pyramidtexterna och skrev dessa texter på kistorna 

och sarkofagen och därav fick de namnet Kisttexterna. Det är dessa Kisttexter som senare 

utvecklas till Dödsboken.49 I Dödsboken skiftar fokus från överheten i solguden Ra till Osiris 

som konung i underjorden. Detta var bland annat en reaktion på de politiska problem som 

bröt ut under den Första Mellanperioden 2150-2000 f.v.t. och för att hålla folket i schack 

konstruerades en tro på att alla skulle stå till svars för sina handlingar inför Osiris och hans 

tribunal. DB 125 innehåller de mest kända begravningsvinjetterna där människornas hjärtan 

vägs mot den kosmiska ordningen ma’at. Trots att egyptierna vidareutvecklade sin tro 

övergavs inte de äldre föreställningarna, istället lade man till nya influenser med den äldre 

tron. Därför ansågs det inte motsägande att man föreställde sig sitt liv efter döden bland 

stjärnorna, i skepnad av sin ba resande i underjorden med solguden, begränsad till sin grav 

som ka medan man samtidigt kunde besöka den levande världen.50 En tydlig progression 

kan utläsas i dessa tre stora textsamlingar, och den kan kopplas till diskursanalysens 

teoretiska antagande om att all kunskap är socialt konstruerad och att vi i mötet med andra 

kämpar om vad som är sant och falskt. Bearbetningen av texterna betyder att diskursen om 

döden har utvecklats under en mycket lång tid, vilken tar sin slutliga form i Dödsboken. Det 

är viktigt att komma ihåg att Dödsboken var en mycket reell verklighet för det antika 

Egypten, vilket medför att formlerna i boken blir ännu mer skrämmande. Ett bevis för att 

Dödsboken utgjorde en viktig del i gravkulten är faktumet att den fanns kvar även efter 

Alexander den Stores intåg och den efterföljande ptolemeiska tiden 332-30 f.v.t.51  

I den efterföljande analysen av Dödsbokens formler kommer den döde att även refereras till 

som N då bokstaven N representerar det mellanrum som var lämnat för den dödes namn i 

Dödsboken. Faulkner använder också detta system när han har översatt formlerna. Det kan 

dock finnas undantag från denna regel vilket förklaras vid analysen av DB 175.   

3.4.1 DB 26, 28, 29, 29A – formler rörande hjärtat 

I dessa fyra formler talar den döde i jag-form. Det är direkta vädjanden och befallningar. Alla 

formlerna handlar om att hjärtat inte ska tas ifrån den döde och att med hjälp av hjärtat har 
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N kontroll över sin kropp. I DB 26 deklarerar N att han ska ha makt över sitt hjärta och sin 

kropp. N ska även ha kraft att göra vad han vill och därför inte hållas tillbaka vid portarna i 

väst när N går in och ut därigenom.52 I DB 28 ligger fokus på att hjärtat inte ska bli stulet och 

samma sak gäller i DB 29 där N verkligen vägrar att lämna ifrån sig hjärtat även om gudarna 

skulle komma för det.53 I DB 29A menar N att eftersom han inte begått någon synd mot 

gudarna kommer han att få bo i kroppen av hans fader Geb och moder Nut. Ännu en gång 

inleds formeln med att hjärtat inte ska tas ifrån N oavsett vilken skräck och fasa som försöker 

underkuva honom.54 Dessa formler är ett resultat av egyptiernas syn på kroppen och vilken 

funktion hjärtat ansågs ha. Om man inte hade kvar sitt hjärta var kroppen död och man hade 

inget medvetande. Därför blir hjärtat av yttersta vikt även i döden och att försäkra sig om att 

behålla det var mycket viktigt. Dessa formlers betydelse kan också utläsas av att det finns så 

många som säger nästan samma sak. I den Dödsbok som den döde fick med sig fanns ett 

urval av alla 189 formler vilket rörande hjärtat betyder att många skribenter har lagt ned tid 

för att formulera besvärjelser för att behålla hjärtat. Budskapet är tydligt: det får inte bli 

stulet!  

My heart is mine in the House of Hearts,  

my heart is mine in the House of Hearts,  

my heart is mine,  

and it is at rest there.55     

 

Den nodalpunkt som finns här kopplas till hjärtats betydelse inför livet efter döden. Det 

finns en underliggande ångest och oro för att hjärtat ska bli stulet och att den döde ska tappa 

kontrollen över sin kropp. Hjärtat var en viktig faktor i avgörandet om den döde skulle bli 

rättfärdigad inför Osiris och skulle det bli stulet var det eviga livet förlorat. För att hantera 

detta skapades dessa formler som ett beskydd vilket säkerställde att man i döden hade 

kontroll över sin kropp och fick behålla sitt hjärta.     

 

3.4.2 DB 14, 27, 30A, 30B, 125 – formler rörande domstolsscenen 

DB 14 handlar om att ta bort den ilska som kan finnas i den dömande gudens hjärta mot den 

döde men också att ta bort den ondska som finns hos N. Detta för att säkerställa en god 

utgång vid domstolsscenen med Osiris. ”O Lords of Justice, put an end to the evil harm 

which is in me” och ”…be gracious to me and remove all anger which is in your heart 

against me” exemplifierar detta antagande.56 DB 27 är en formel som säger att N har 

kontrollen över sin kropp och sitt hjärta. Han har blivit rättfärdigad och då N har makten 

över sitt hjärta kommer det inte berätta om saker N har gjort. Därför kan inte gudar eller 
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andra som dömer över hjärtan ta det ifrån honom.57 DB 30A och 30B vill utföra samma sak, 

nämligen att förmå den dödes hjärta att inte förråda dess ägare vid domstolsscenen i DB 125. 

Den döde talar direkt till sitt hjärta och ber det att inte berätta om onda handlingar som 

begåtts när hjärtat ska vägas mot den kosmiska ordningen ma’at.58   

O my heart which I had upon earth, do not rise up against me as a 

witness in the presence of the Lord of Things; do not speak against 

me concerning what I have done, do not bring up anything against 

me in the presence of the Great God, Lord of the West.59 

 

Att den döde behövde ha med dessa två formler kan förklaras genom att egyptierna var väl 

medvetna om de orimliga krav som ställdes vid domen och ändå hängde den dödes eviga liv 

i dödsriket på att hjärtat inte vägde tyngre än ma’at. För att klara denna prövning var den 

döde tvungen att vädja till både sitt hjärta och gudarna.60 DB 30B fortsätter med att den döde 

beskrivs som rättfärdiggjord av flera gudar och benämns som Osiris N. Benämningen av den 

döde som Osiris N betyder att den döde hade övertagit Osiris uppståndelsekraft och det 

eviga livet var därmed säkrat.  

Thus says the Great Ennead to Thoth who is in Hermopolis:  

This utterance of yours is true. The vindicated Osiris N is straightforward,  

he has no sin, there is no accusation against him before us,  

Ammit shall not be permitted to have power over him.61  

 

DB 125 innehåller flera scener och tematiskt handlar formeln om en mycket utstuderad 

domstolsscen. Den döde får försvara sig inför de gudomliga domarna och sedan genomgå 

prövningar för att bevisa sin kunskap om dem. Den dödes hjärta lades på en våg och vägdes 

mot den kosmiska ordningen ma’at, vilket symboliserade den dödes relation med ma’at 

under sitt liv. Om den dödes handlingar var i obalans med ma’at vägde hjärtat tyngre och 

slukades av Ammut, ett skrämmande väsen som hade lejonkropp, krokodilhuvud och en 

flodhästsbakdel. Genom att äta den dödes hjärta försvann personen från det skapade kosmos 

och det innebar en andra död i den egyptiska teologin. Men det är viktigt att poängtera att 

Ammut inte var ett elakt väsen utan snarare en försvarare av det goda. Om hon slukade ett 

hjärta var det för att hjärtat bedömts vara fyllt med ondska och dess ägare var då en 

anhängare till Seth.62 Första scenen i DB 125 uppfattas som att N talar direkt till Osiris. N 

berättar att han inte begått någon synd och radar därefter upp flera exempel på synder som 

inte begåtts. N säger sig flera gånger vara ren, lika ren som herren över vinden. I nästa scen 

har N förflyttat sig och står inför Osiris tribunal av 42 gudar och avger en negativ 
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bekännelse.63 Med det menas att den döde bekänner det han inte har gjort. N börjar med att 

adressera en av den 42 gudarna och nämner en synd som inte har begåtts. Den döde 

fortsätter att bekänna synder som inte begåtts tills alla gudarna i tribunalen har blivit 

tilltalade.64 Vid genomläsning av synderna är det uppenbart att ingen människa kan leva 

upp till dessa moraliska regler. 

O You of the cavern who came forth from the West, I have not been sullen. 

O Wanderer who came forth from Bubastis, I have not eavesdropped.65 

 

Synderna handlar om moraliska teman som är vanliga i de flesta religioner, som att inte 

döda, stjäla, ljuga eller smäda gudarna. Intressant är att homosexualitet är något den döde 

erkänner sig inte ha gjort men utrymme att utveckla detta finns inte i denna uppsats. I den 

tredje scenen fortsätter den döde att tala till tribunalen, han ber dem att rädda honom och 

säger igen att han är rättfärdig. N har inte begått något brott, är utan ondska och lever endast 

av sanning. ”I live on truth, I gulp down truth” visar hur egyptierna med målande 

beskrivningar formulerade dessa tankar. Den sista scenen i formeln handlar om att N ska ta 

sig in i rättfärdighetens hall och blir då utfrågad av portens beståndsdelar. Alla delarna ber 

N att säga deras namn innan de tillåter honom att passera. Sedan måste N berätta namnen 

på sina ben för att få gå på golvet, säga namnet på guden N vill stå inför och slutligen berätta 

Osiris namn för att vara tillkännagiven.66 Proceduren med att känna till gudarnas riktiga 

namn härleds till egyptiernas syn på namnets signifikans. Att veta någons sanna namn gav 

makt över personen eller guden.67 Försäkran att klara prövningarna i dödsriket var att ha 

med sig Dödsboken där alla viktiga gudars och varelsers namn fanns med. Att misslyckas 

med prövningarna i DB 125 innebar att chansen att få evigt liv gick förlorad. Diskursen kring 

rädsla inför döden i dessa formler centrerar kring att den döde måste klara av flera prov på 

kunskap och rättfärdighet under det ständiga hotet om utplåning genom Ammut. Många 

formler i Dödsboken handlar om att förbereda och övervinna domstolsscenen, vilket visar på 

formelns enorma betydelse i det antika Egypten. DB 14, 27, 30A och 30B är utformade enbart 

som hjälpmedel för att hjärtat ska väga i balans med ma’at och den döde ska få evigt liv. Det 

slående i dessa formler är att den döde nästan bönar och ber att hjärtat ska lyda honom, att 

han ska ha kontroll och att inga felaktiga handlingar i jordelivet ska stå i vägen för ett evigt 

liv. När den döde utropar ”I am pure, pure, pure, pure!” i början av DB 125 är ångesten inför 

domen mycket påtaglig.68 De nodalpunkter som finns i dessa formler centrerar kring ångest 

och rädsla inför domen och oro för att inte ha kontroll över sitt hjärta. Det är uppenbart att 

tanken på Osiris tribunal ingöt rädsla hos människorna i det antika Egypten då deras eviga 

liv var beroende av dess utfall.   

 

                                                      
63 Faulkner 2010, s. 29ff. 
64 Faulkner 2010, s. 31f. 
65 Faulkner 2010, s. 32. 
66 Faulkner 2010, s. 32f. 
67 Taylor 2001, s. 23. 
68 Faulkner 2010, s. 31. 



22 

 

3.4.3 DB 31–35, 37, 39 – formler rörande faror i dödsriket  

Dödsriket var fyllt med många faror och Dödsboken innehåller ett flertal formler som ger 

beskydd från dem. Dessa sju formler är ett urval av alla beskyddande besvärjelser. DB 31 och 

32 handlar om att det fanns farliga krokodiler i dödsriket som kunde leva på den dödes 

magi. Den döde får magi genom några av Dödsbokens formler och därför är det logiskt att 

magin kan tas ifrån honom. I DB 32 nämns även fyra olika krokodiler som formeln ger 

beskydd ifrån. Dessa krokodiler beskrivs leva på de som är stympade, på avföring, rök och 

begär. Begäret kan vara orsaken till varför krokodilerna söker sig till den döde och försöker 

ta magin.69 De andra fem formlerna som tas upp i detta avsnitt handlar om att skydda sig 

från ormar och Apep, ormdemonen. Apep var den enorma orm solguden Ra kämpade mot 

under sin nattliga färd genom underjorden. Apep representerade de kaoskrafter som Ra 

behövde övervinna och spärra in innan han kunde lämna dödsriket. I DB 39 säger den döde 

att Apep även ska hålla sig borta från honom samtidigt som det beskrivs mycket grafiskt vad 

som ska hända Apep.  

Get back! You shall be decapitated with a knife, your face shall be cut away all around, 

your head shall be removed by him who is in his land, your bones shall be broken, 

your limbs shall be cut off; the earth-god has condemned you, O Apep, you enemy of 

Re.70 

 

Beskrivningen att Apep ska bli halshuggen med en kniv är något som återkommer ofta i 

Dödsboken men som beskyddande formler för den döde. En persons totala utplåning genom 

förstörandet av kroppen var ett mycket verkligt hot i underjorden. Den dödes resa genom 

dödsriket var fylld med många faror, N måste passera flera portar vars vakter kunde avvisa 

honom om den döde inte hade rätt kunskap och det fanns demoner som kunde tortera den 

döde. Hot om att bli ihjälbränd eller skuren i bitar av knivar och svärd var ständigt 

överhängande. Det fanns flertalet farliga platser som den döde måste passera där denne 

kunde bli torterad eller fängslad och sjöar av eld måste undvikas. Mycket grafiskt beskrivs 

även Osiris bödlar som de som hugger av huvuden och nackar. Osiris fiender beskrevs också 

som att deras kroppar skulle huggas i bitar och under bilder av dem skrevs: o, du som 

kommer bli halshuggen och vars hjärta slitits ut, fiender av Osiris, vilkas nackar inte 

existerar.71 Hotet om att bli ihjälbränd, halshuggen eller huggen i bitar representerar en total 

förgörelse av den döde då det eviga livet inte kunde uppnås om den döde dog en andra död 

i dödsriket. Samma öde gällde även hotet om att slita ut någons hjärta, rädslan för att detta 

skulle ske exemplifieras genom de formler som handlar om att behålla sitt hjärta.  Formel DB 

39 beskriver även hur Apep har övervunnits av Ra med hjälp av de andra gudarna. Apeps 

ord har störtats av Ra, hans ansikte har vänts bort från gudarna, hans hjärta har huggits ut av 

Mafdet, skorpiongudinnan har bundit fast honom och hans dom verkställs av ma’at.72 Detta 

visar att Ra går segrande ur kampen mot sin fiende och den döde får beskydd av Ra när han 

åkallar honom genom formeln.     
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DB 33-35 och DB 37 handlar om ett mer generellt skydd från ormar där den döde 

personifierar flera gudar för att få skydd, till exempel Horus och Mafdet. Ormar ansågs vara 

ett djur av jorden och fick därför utgöra dess hieroglyfiska symbol. Även hieroglyfen för 

solens resa genom underjorden illustreras som att solen dras genom en stor orm. På grund 

av att jorden sågs som platsen för underjorden vilket också var ormarnas hemvist kopplas 

rädslan för dödsriket ihop med ormar och förklarar varför det finns så många formler som 

ska ge skydd ifrån dem.73 I dessa formler säger den döde att djuren äter hemska saker, 

krokodilerna äter de som är stympade och avföring och ormarna äter råttor och gnager på 

ben av ruttna katter. Dessa beskrivningar kan vara ett uttryck för underjordens omvända 

funktion som den döde motverkar genom att använda Dödsboken, vilket i sin tur validerar 

användandet av Dödsboken. Men att äta avföring kan även ses som ett straff för de som är 

onda. Den döde beordrar ormarna att inte äta honom utan att bara passera och lämna honom 

ifred vilket visar att Dödsboken var nödvändig för att navigera i underjorden då egyptierna 

föreställde sig att om man slukades av en invånare i underjorden slutade man existera, den 

dödes styrka förflyttades till den varelse som slukat honom.74 Det dessa formler gör är att 

visa på att egyptierna hade fler saker att oroa sig för utöver Osiris tribunal. Dödsriket var 

fyllt med faror som kunde skada den döde och då egyptierna upplevde detta som ett reellt 

hot formulerades beskyddande besvärjelser mot dessa fiender. Diskursen om egyptiernas 

rädsla för döden konstrueras utifrån dessa formler genom nodalpunkterna farliga varelser, 

total utplåning, lidande och dödsriket som en farofylld plats. Det faktum att dessa 

skyddsbesvärjelser ansågs nödvändiga utläses som ett uttryck för egyptiernas rädsla för 

döden. Deras rädsla för dessa farliga djur skapade ett behov av skydd vilket infördes i 

Dödsboken. Då man trodde att de döda skulle använda Dödsboken efter döden måste det ha 

varit en betryggande tanke att man genom dessa formler skulle vara säker från farliga 

varelser som antingen ville stjäla ens magi eller helt enkelt äta upp den döde.          

 

3.4.4 DB 38A, 38B, 53 – 57, 189 – formler rörande kroppen 

Även i dessa åtta formler talar den döde i jag-form. De handlar om kroppen och 

exemplifierar hur egyptierna föreställde sig att livet fungerade i dödsriket. Utifrån vad dessa 

formler ska utföra utläses en ångestfylld syn på livet efter döden. Man trodde att kroppen 

fungerade tvärtemot vårt normaltillstånd på jorden och detta skulle motverkas i allra högsta 

grad. DB 54–57 handlar om att ge den döde tillbaka sina andetag. Detta formuleras vackert 

genom att N ska få det andetag som finns i skaparguden Atums näsborre samt att den döde 

jämställer sig med luftgudinnan Shu för att på så sätt återfå förmågan att andas. DB 57 

beskriver att den dödes näsborrar är öppna och avslutar med att N ska dra loss skinnet över 

näsborrarna för att på så sätt ytterligare öppna upp för andetagen. Det är intressant att 

Dödsboken blandar vackra beskrivningar med brutala framställningar av döden.75 Nu när 

den döde kan andas ska DB 38A se till att N kan leva på luft i dödsriket och även dricka när 

han är i Ras skepp. N ska även få makten att komma och gå som han själv vill utan att få 
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halsen avskuren. I formlerna DB 38A och 38B finns tanken om att den döde uttryckligen 

behöver säga att denne ska leva efter döden och likställer sig med solguden Ra när N säger 

att efter döden ska han återfödas varje dag, ”I live again after death like Re every day”.76 I 

formlerna DB 53 och 189 påvisas konsekvensen av dödsriket som en motsats till jordelivet. 

Den döde deklarerar flera gånger att han inte tänker äta avföring eller dricka urin. Tanken på 

att dödsriket är annorlunda mot livet på jorden får till följd att egyptierna föreställde sig att 

allt fungerade tvärtom. Eftersom vi äter med munnen och avföring kommer ur vår bakdel 

var det möjligt att detta kretslopp i underjorden fungerade i motsatt riktning. Denna tanke 

utvecklas i DB 53 där N säger att han inte ska gå med fötterna uppåt och huvudet nedåt. N 

säger istället att han tänker äta vad gudarna äter och leva på det de lever på. ”I detest what is 

detestable, I will not eat faeces, I will not drink urine. I will not walk head downward”.77 DB 

189 är en längre formel där N blir utfrågad av gudarna vad denne ska leva på i dödsriket och 

hur maten ska bli producerad. Den döde får deklarerar flera gånger att avföring inte ska ätas 

utan maten ska komma från gudarna och att produktionen av maten kommer tas hand om 

av gudar och människor.78   

What I doubly detest, I will not eat; what I detest is faeces, 

and I will not eat it; excrement, I will not consume it.  

It shall not fall from my belly, it shall not come near my fingers,  

and I will not touch it with my toes.79 

 

Who will plough them (the lands) for you? The greatest of the gods of the sky 

and of the gods of the earth. Men will thresh for me as for the Apis-bull who 

presides over Sais, men will reap for me as for Seth, Lord of the Northern Sky.80  

 

Det diskursiva fältet om egyptiernas rädsla inför döden konstrueras utifrån dessa formler 

kring diskursen om kroppen och hur den kommer fungera efter döden. Det finns en stark 

oro att dödsriket är som en spegelbild av den levande världen och att utan dessa formler 

kommer den döde inte att kunna andas och vara tvingad att äta avföring och dricka urin. 

Detta är föreställningar som kopplas till nodalpunkterna ångest, oro och rädsla. Eftersom 

egyptierna verkligen trodde på den verklighet som Dödsboken beskriver visar dessa formler 

mycket konkret hur livet i dödsriket skulle bli. Det är inget paradis som beskrivs och för att 

hantera det faktumet skapade egyptierna dessa formler. Att föreställa sig ett liv efter döden 

där man inte kan andas och vara tvingad att vandra upp och ner ingjuter rädsla och ångest 

hos vem som helst, men att även äta avföring och dricka urin gör tanken på livet efter döden 

till en mardröm. Genom att beskriva dödsriket på detta sätt kan man utläsa att livet efter 

döden inte var någon självklart lycklig plats utan fylld med oro, ångest och rädsla. Dock 

avviker DB 189 något från denna beskrivning. I formeln säger N att han inte tänker äta 

avföring eller dricka urin men parallellt målas det upp en vacker bild av Vassfälten, den 
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egyptiska himlen. Där skulle den döde leva med gudarna och få mat och öl varje dag. N 

skulle även kunna ligga i Hathors skugga och vila. Denna beskrivning av döden som ett 

paradis är annars exkluderad från Dödsboken. Boken handlar uteslutande om att motverka 

den misär som annars kommer inträffa vilket gör att DB 189 är extra viktig. Den visar på att 

det finns ett hopp om att egyptierna kunde komma till en fridfull plats efter döden.           

 

3.4.5 DB 43 – 46, 69, 154, 175 – formler rörande en andra död 

I DB 43 säger den döde att denne är Osiris. N säger att kroppen har blivit ihopsatt igen precis 

som Osiris och därför kan inte hans huvud bli taget ifrån honom. ”The head of Osiris shall 

not be taken from him, and my head shall not be taken from me. I am knit together, just and 

young, for I indeed am Osiris, the Lord of Eternity”. Även i DB 45 säger N att denne är Osiris 

och därför kommer han inte att ruttna, förfalla eller svälla upp. Genom att bli Osiris får den 

döde en evig kropp och därför kommer inte formlernas grafiska beskrivningar av ruttnande 

lik att inträffa. DB 44 säger helt enkelt att N inte ska dö igen i dödsriket.81 Detta var enligt 

Dödsboken en reell verklighet om den fysiska kroppen inte bevarades på rätt sätt. Genom 

mumifieringen imiteras det Osiris genomgick, och då han fick en evig kropp får även den 

döde det genom att bli Osiris. Detta exemplifieras i DB 69 där N ännu en gång säger sig vara 

Osiris med Geb som fader, Nut som moder och Isis som syster. Men formeln betonar även 

att Osiris och den döde är två skilda väsen men att N tar Osiris plats på hans tron.82  

DB 154 beskriver mycket grafiskt förruttnelsen av en kropp: den svullnar upp, ruttnar, 

sönderfaller, skinnet blir till en stinkande massa och slutligen är det bara maskar kvar. I 

formeln säger den döde att detta inte ska hända honom. ”My corpse is permanent, it will not 

perish nor be destroyed in this land for ever”. Genom balsameringen och mumifieringen har 

denna död motverkats. Men genom att bevara kroppen i evighet har den döde bara kommit 

halvvägs, det verkliga testet kommer när N ber Osiris att tillåta passage till underjorden. 

Osiris måste se den döde som sin like och acceptera honom in i sitt kungadöme för att det 

eviga livet ska uppnås, vilket kan tolkas som att den döde måste bli bedömd rättfärdig av 

Osiris vid domstolsscenen. N säger sig inte ha gjort något som Osiris ogillar och ber hans ka 

att älska honom och inte skjuta undan honom. För att bli Osiris like och efterträdare på 

tronen måste den döde vara moraliskt rättfärdigad och besitta rätt kunskap. När N utropar 

”I exist, I am alive, I am strong” i slutet av formeln uttrycks en övertygelse att prövningen 

ska övervinnas med formeln, N kommer att existera och vara vid liv.83  

DB 175 är en formel som ursprungligen kommer från Mellersta Riket då citat från den hittats 

i Kisttexterna, dock dröjde dess införande i Dödsboken till slutet av artonde dynastin. Det är 

tydligt att formeln inte ger en bild av dödsriket som ett himmelrike eller paradis utan 

beskriver det som en mörk och hemsk plats med avsaknad av luft, vatten och njutning. 

Andra närliggande kulturer skulle senare beskriva dödsriket på liknande sätt, exempelvis 

                                                      
81 Faulkner 2010, s. 63f 
82 Faulkner 2010, s. 70f 
83 Assmann 2001a, s. 126f; Faulkner 2010, s. 152f.   
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det grekiska Hades och det hebreiska Sheol.84 I DB 175 förs ett samtal mellan skaparguden 

Atum och en annan part, Faulkner ger ingen indikation till vem det är utöver N, som för 

honom betyder den döde. Trots det säger Atum i formeln till N att ”din tron tillhör din son 

Horus” vilket pekar på att N är Osiris. Dock finns andra passager i formeln som motsäger att 

det är Osiris. Assmann (2001a) skriver att det är ett samtal mellan Atum och Osiris och 

diskuterar inte några andra möjligheter. Detta är ett resultat av att det finns flera olika 

översättningar och varianter av Dödsboken vilket medför att formelns utformning och 

innehåll också skiftar. Denna uppsats kommer lämna utrymme för båda dessa tolkningar 

genom att skriva Osiris/N för den som Faulkner betecknar N.  

I DB 175 frågar Osiris/N Atum varför han måste leva i ökenlandskapet i dödsriket. Han 

beskriver det som utan vatten eller luft, det är ett djup och mörker som är oändligt. Denna 

beskrivning går emot vad som står i andra begravningstexter och påvisar att egyptierna hade 

en möjlig skräckvariant av dödsriket.85 Atum säger att Osiris/N ska vara belåten och 

tillfredsställd men Osiris/N kontrar med att det inte går att finna njutning där. Atum säger 

att han har givit salighet istället för vatten, luft och njutning. Belåtenhet istället för bröd och 

öl. Osiris/N ska därför inte känna självömkan då han inte skall sakna något. Här ser man hur 

Atum betonar att livet efter döden är en inre förvandling och de kroppsliga funktionerna är 

av mindre vikt.86 Detta ställningstagande står i stark kontrast mot många formler i 

Dödsboken där fokus är på de kroppsliga funktionerna. Osiris/N frågar hur långt hans liv 

kommer att vara och Atum svarar att han kommer existera i miljoner av miljoners år. Atum 

fortsätter med att förklara att han kommer förgöra allt han skapat och att jorden ska återgå 

till dess ursprungliga tillstånd, urhavet. Men att han kommer finnas kvar hos Osiris och 

transformera sig till en orm. Atum säger ”how good is what I have done for Osiris, even 

more than for all the gods!87 Här förklaras att världen har ett slut och att skaparguden Atum 

som fanns i urhavet innan tidernas begynnelse kommer att återgå till sin urform. Endast han 

och Osiris kommer att finnas kvar efter att allt annat förstörts och därför är Osiris den 

utvalda bland gudarna.    

Dessa sju formler handlar om att inte dö igen efter den första döden. Genom att bli Osiris 

vilket innebar att kroppen måste mumifieras och den döde måste förklaras som rättfärdigad 

vid domen kan han ta Osiris plats i dödsriket. Men vad innebär livet i dödsriket? DB 175 

illustrerar detta som isolering, ensamhet, mörker och avsaknad av njutning. Dessa 

nodalpunkter kan utläsas oavsett om N betyder den döde eller Osiris. Men om det är Osiris 

som sitter i ett mörker helt isolerad från allt annat fördjupar det bara den ångest och rädsla 

som vanliga människor måste ha känt inför döden. Osiris, konungen i underjorden, 

beskriver sin tillvaro i sitt kungarike som en plats han vill fly ifrån. Genom att bli Osiris i 

döden skulle detta bli varje människas öde.  

 

                                                      
84 Assmann 2001a, s. 121f.  
85 Assmann 2001a, s. 122 
86 Assmann 2001a, s. 134f; Faulkner 2010, s. 175.    
87 Faulkner 2010, s. 175.  
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3.4.6 DB 151 – formel rörande mumifieringen 

DB 151 är en formel som beskriver mumifieringsprocessen. Den har även en vinjett som visar 

den ideala utformningen av sarkofagrummet i graven. Formeln försöker återskapa 

mumifieringen av Osiris som utfördes av Isis och Neftys. Källtexterna till myten om Osiris 

nämner inte alltid att Anubis var med vid Osiris mumifiering men detta var ett faktum som 

var integrerat i den egyptiska teologin. Det exemplifieras med att den som övervakade 

mumifieringarna i verkligheten tog Anubis roll och kan ha haft en sjakalmask på sig då 

guden avbildades med ett sådant djurhuvud. I formeln säger Isis att hon har kommit för att 

beskydda N och fångat in nordanvinden som kommer från Atum. Isis förklarar att hon på 

nytt öppnat den dödes hals så att luft kan strömma igenom där. Hon säger också att N har 

gjorts till en gud vilket refererar till den döde som Osiris. Neftys säger att hon omfamnat sin 

broder Osiris N och att hon ska beskydda honom. N ska bli rättfärdigad och hans huvud ska 

inte tas ifrån honom.88 Andra gudar berättar att de har samlat den dödes kroppsdelar, 

sammanfogat den och att den dödes huvud inte ska tas ifrån honom.  

I join your bones together for you, I collect your members for you,  

I bring your heart to you, I set it in its place in your body for you,  

and I have caused your house to flourish after you.89    

 

Vinjetten tillhörande formeln visar hur Horus fyra barn var placerade i sarkofagrummet 

vilket efterliknades i verkligheten av de gravurnor som ofta innehöll fyra av den dödes 

organ. Gravurnorna, som utsmyckades med de fyra gudarnas huvuden, placerades antingen 

inne i kistan eller ställdes på golvet i sarkofagrummet. Horus fyra barn sades därmed ge 

beskydd över den dödes organ och grav. Då graven var en av de viktigaste förutsättningarna 

för ett evigt liv var gudarnas beskydd över den extra betydelsefullt.90 Formeln exemplifierar 

det då flertalet gudar säger sig skänka graven och den döde beskydd. Formeln visar både på 

hur central mumifieringen och graven var i den egyptiska synen på döden och den validerar 

Dödsboken då tydliga kopplingar mellan formeln och verkligenheten finns. Utifrån 

diskursen om egyptiernas rädsla för döden blir DB 151 en ångestfylld nodalpunkt. Om 

anvisningarna i formeln inte efterföljdes skulle den döda kroppen inte tas omhand om på ett 

korrekt sätt. Tidigare analyserade formler innehåller de teman som DB 151 tar upp, att 

kunna andas, att bli Osiris, att inte bli halshuggen och att bevara kroppen och därför 

återfinns även de tidigare nodalpunkterna även i denna formel.            

 

  

                                                      
88 Assmann 2001a, s. 192; Faulkner 2010, s. 145; Taylor 2001, s. 76.  
89 Faulkner 2010, s. 148.  
90 Assmann 2001a, s. 199; Faulkner 2010, s. 146; Taylor 2001, s. 65.  
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4 Slutsats 
 

Death is considered the necessary condition for eternal life.  

Without death no victory over death. […] The care of the dead  

presupposes fear of death as complete destruction. In the inscriptions  

on tombs the passer-by is hailed as follows: “You who loves life  

and hates death”.   

(Jan Zandee 1960, s.1) 

 

Jan Zandee inleder sin bok Death as an Enemy med att argumentera att de förberedelser som 

gjordes inför döden förutsätter en rädsla att döden skulle innebära en total förintelse. Hans 

ståndpunkt exemplifierar det uppsatsen har undersökt och analyserat. Egyptierna hade en 

inneboende rädsla att döden skulle innebära slutet på deras existens och genom teologin och 

en mycket utarbetad begravningsritual övervann de detta öde. Arkeologiska fynd bevisar att 

begravningsritualen som finns beskriven i DB 151 har använts i verkligheten. Då texternas 

instruktioner har applicerats på verkligheten kan man värdera deras status som mycket hög i 

det gamla Egypten. Pyramidtexterna, Kisttexterna och Dödsboken är alla exempel på sådana 

texter. Dessa tre textsamlingar är kopplade till varandra genom flera tusen års bearbetning 

av egyptiernas förståelse av världen och människans roll i den. Begrepp som döden förklaras 

genom myter och egyptierna bearbetade döden i en mycket lång tradition texter. Genom att 

se på egyptiernas beskrivning av döden ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man 

säga att deras förståelse av döden inte är en objektiv sanning utan något som har 

konstruerats i en social process som pågått under lång tid. De har tillsammans utarbetat vad 

som kan sägas vara sant eller falskt vilket visas genom myternas utveckling; relaterat till 

denna studie är guden Osiris utveckling i källtexterna extra relevant. Genom denna 

mänskliga konstruktion av gemensam kunskap har en världsbild skapats där människorna 

bedömer vissa handlingar som otänkbara medan andra kommer helt naturligt. Att vanhelga 

en grav var något otänkbart och handlingen straffades både före och efter döden. Dock 

förekom det gravplundrare och egyptierna trodde att den döde kunde hämnas sina 

gravplundrare redan innan de kom till underjorden, genom hemsökelse. Fördjupningen av 

undersökningen genom den övergripande kartläggningen av egyptiernas syn på döden har 

tagit inspiration av Faircloughs teori om kritisk diskursanalys. Det är viktigt att låta 

undersökningen gå utanför ramarna på det material som ska analyseras, att förstå och tolka 

Nya Rikets Dödsbok utan att på förhand undersöka egyptiernas föreställningar om döden 

hade resulterat i en ytterst ytlig analys. 

Den diskussion som pågick under 1800-talet och in på 1900-talet huruvida den egyptiska 

religionen är monoteistisk eller polyteistisk kan knytas an till den gudsbild utomstående fått 

av religionen. Stor vikt i teologin läggs vid döden och hur kungen och människorna 

övervinner den. I döden är målet att bli Osiris då kroppen konkret slitits isär för att sedan 

sättas ihop, detta är beroende av att människorna har ett socialt skyddsnät som tar hand om 

mumifikationen och begravningsritualen. Alltså är det ingen religion man på egenhand 

klarar av att praktisera och en liknelse kan dras till DB 175 där Osiris (eller den döde) 
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beskrivs som ensam och efterfrågar kroppslig och social stimulans utöver den salighet och 

belåtenhet som givits. Därför är det föga förvånande att gudar förknippade med döden och 

livet därefter uppfattas som höggudar, men den egyptiska religionen betonar även det 

sociala samspelet gudarna emellan och interaktionen mellan människorna. Osiris skapade 

inte på egenhand sin plats i dödsriket och på samma sätt var människorna beroende av 

andra. Därför blir identifikationen av en eventuell höggud ointressant då religionen ändå 

kräver ett samspel mellan flera aktörer.   

Denna uppsats visar att diskursen om egyptiernas rädsla inför döden konstrueras i ett 

diskursivt fält i Dödsboken, vilket innehåller nodalpunkterna ångest, oro, total utplåning, 

lidande, dödsriket som fyllt med faror, farliga varelser, avsaknad av njutning, rädsla, 

isolering, ensamhet och mörker. Den bild som målas upp av döden genom Dödsboken är 

nästan genomgående dyster och hemsk. Formlerna är till för beskydd från farliga väsen men 

också från den döde själv. I döden ville egyptierna ha kontroll över sin kropp och sitt sinne 

vilket exemplifieras av de många formlerna som handlar om hjärtat. Men de var också 

oroliga över kroppens funktion i döden, vilket påvisas av formlerna som handlar om att 

andas, röra på sig och att återfå förmågan att äta. Man ville också försäkra sig om att man 

gick uppvänt och att kroppens matsmältning gick i rätt riktning. De var även oroliga över att 

dö en andra död av de otaliga faror som fanns i dödsriket. Det finns beskrivet med stor 

variation vad som skulle kunna innebära en andra död. Det finns många formler som 

handlar om domstolsscenen och det är uppenbart vilken ångest den invärtes prövningen 

innebar, livet efter döden var beroende av människornas handlingar i livet. Införandet av 

döden som en inre kamp kan ha varit tänkt som en form av kontroll av massorna men 

resultatet blev en prövning för alla människor oberoende social status. Alla formler som ska 

hjälpa till vid domstolsscenen handlar om vägandet av hjärtat jämtemot ma’at och att 

gudarna skulle vara vänligt inställda mot den döde vid domen. Domstolsscenen är den 

största prövningen i döden som människorna genomgick. Men den formel som ingöt mest 

rädsla hos egyptierna kan vara DB 175. Scenen som målas upp är en person som sitter i 

dödsriket och är mycket olycklig med sin tillvaro. Personen kan vara den döde eller den 

döde guden Osiris. Osiris/N talar till Atum och berättar att dödsriket är en plats utan luft och 

vatten och som är omringat av ett ständigt mörker. Det finns ingen möjlighet till njutning 

där. Atum menar att han givit salighet och belåtenhet, det vill säga inre frid istället för 

kroppslig stimulans. Men ångesten och rädslan människorna måste ha känt kommer från att 

Osiris/N trots denna gåva av inre frid ändå beklagar sig över sin existens i dödsriket. 

Dödsbokens formler hade som syfte att bland annat återställa kroppsliga funktioner för att 

göra livet efter döden så likt livet på jorden som möjligt. Detta arbete menar att Dödsbokens 

formler handlar om att motverka och övervinna farorna och de negativa aspekterna i DB 125 

och DB 175. Man ville säkerställa en existens i dödsriket som inte var fylld med misär och 

övervinna domen som i värsta fall kunde betyda en total utplåning från kosmos. Vidare 

skulle Dödsboken förhindra att den döde blev skadad eller dödad av de väsen som fanns i 

underjorden och utgöra den kunskapskälla som gav svaren till de prövningar som fanns i 

dödsriket. För att passera portarna i dödsriket måste den döde kunna uppvisa prov på rätt 

kunskap vilket Dödsboken innehöll. Dödsbokens utformning och den förberedelse inför 
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döden den utgjorde visar på att egyptierna måste ha haft en underliggande rädsla för döden 

och att begravningstexterna är ett uttryck av detta.  

Men är diskursen om döden i Dödsboken exkluderande? Enligt Laclau och Mouffes teori om 

diskursanalys är en diskurs alltid exkluderande mot det som hamnar utanför det diskursiva 

fältet. Diskursen i Dödsboken om rädsla för döden är därför exkluderande mot 

beskrivningar av döden som en fridfull och vacker plats. Det finns en formel som visar att 

egyptierna föreställde sig en plats i döden som inte krävde magiskt beskyddande formler. 

DB 189 beskriver tillvaron bland Vassfälten där den döde får mat och öl av människor och 

gudar och kan vila sig i Hathors skugga. Formeln tar dock upp oron för att äta avföring men 

den ger en bild av döden som en plats man inte behövde vara rädd för. Formeln visar att det 

fanns en alternativ plats den döde kunde komma till, men vägen dit var fylld med faror och 

krävde att man använde Dödsboken. Boken blir en förutsättning för ett bra liv efter döden 

och därför befäster den att döden är skrämmande om man inte tog med sig rätt material i 

graven. DB 189 är en motsats till DB 175, formlerna målar upp motsatta bilder av döden 

vilket kan ses som ett uttryck av det egyptiska samhällets dualism. Då motsättningar och 

motsägelser inte sågs som något konstigt måste undersökningen konkludera att dessa två 

motsatta formler var något som accepterades. De kan ha setts som troliga alternativ för livet 

efter döden eller att den döde skulle få en plats i båda världarna.       

Då egyptierna var övertygade om att livet i underjorden var en verklighet säkerställde de ett 

liv efter döden med hjälp av Dödsbokens formler. Den är utformad att ta hand om alla 

tänkta problem som den döde kunde stöta på och så länge den döde hade med sig den som 

en guide skulle det eviga livet vara säkrat. Detta förutsatte att den dödes kropp på jorden 

togs omhand på ett korrekt sätt genom begravningsritualen och mumifieringen samt att 

graven utformades på rätt sätt. Formlerna i Dödsboken uttrycker en oro och rädsla för att 

livet efter döden skulle innebära lidande, ensamhet och mörker och de försökte därför 

säkerställa en dräglig tillvaro genom att återställa normala kroppsliga funktioner. 

Egyptiernas fokus låg vid att återskapa ett normaltillstånd, vilket exemplifieras genom att 

formlerna inte ger den döde fantastiska krafter som att kunna flyga, bli superstark, få 

rikedomar eller allt de önskar sig. Formlerna handlar istället om att kunna andas och gå med 

fötterna på marken. Att egyptierna fruktade döden är inte något som är konstigt, människor 

har i alla tider varit rädda för det okända. Det egyptierna gjorde med sina begravningstexter 

var att omforma denna rädsla till ett verktyg som kunde användas för att övervinna döden.    
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5 Avslutande reflektion 
 

Uppsatsen har belyst egyptiernas rädsla inför döden utifrån Nya Rikets Dödsbok. Det som 

har framkommit är att egyptierna verkligen hade en underliggande rädsla för döden som de 

hanterade genom att skapa ett verktyg att ta med i graven. Detta verktyg innehåller formler 

för allt som skulle övervinnas i underjorden. En utökad undersökning om de tidigare 

begravningstexterna som Dödsboken bygger på skulle kunna fördjupa analysen om 

egyptiernas föreställningar om döden. Hur har synen på döden utvecklats? Hur säkerställde 

egyptierna ett liv efter döden med hjälp av Pyramidtexterna respektive Kisttexterna? Dessa 

frågor är värda att vidareutveckla i ett senare arbete.   
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1 – definitioner 

 

Anubis – egyptisk gud i sjakalgestalt som övervakade mumifieringar.  

Ba – alla har en egen ba som personifierar ett sätt för den döde att fortsätta sin existens efter 

döden. Det var ingen fysisk varelse men hade många mänskliga attribut som att kunna äta, 

dricka, prata och förflytta sig. Det karakteristiska för ba var att den kunde lämna graven och 

resa långt utanför. Man avbildade ofta ba som en fågel med mänskligt huvud och även 

ibland med händer och armar. Medan den döda kroppen var overksam i graven kunde ba 

vara i den levande världen eller resa med solguden Ra i hans barkskepp. Trots att ba kunde 

röra sig så fritt var den tvungen att återvända till kroppen varje natt eftersom kroppen 

fungerade som dess ankare i världen.91 

DB – hänvisar till en specifik formel ur Dödsboken. DB 125 refererar till formel nummer 125.    

E.v.t. – enligt vår tideräkning.  

F.v.t. – före vår tideräkning. 

Hapi – den egyptiska guden över Nilen.  

Hathor – egyptisk gudinna med många funktioner, bland annat himmelsgudinna och dotter 

till solguden Ra.   

Ka – hieroglyfen målas som två uppresta mänskliga armar. Hade ingen konkret form utan 

representerades av en staty av den döde i graven.  Alla hade en personlig ka som var 

sammankopplad med personens livskraft och som separerades från personen vid döden. 

Eftersom kroppen behöver mat när vi lever behöver den även det i döden. Genom att mata 

ka ger man den dödes kropp näring och på så sätt får den döde evigt liv. Ka höll sig 

vanligtvis i den mumifierade kroppen, men när den behövde näring kunde den röra sig i 

graven och genom statyn av den döde kunde den absorbera mat som ställts fram.92 

Kartusch – ett bildtecken för ett namn. Till exempel betyder kungens kartusch att det är ett 

tecken för hans namn.  

Mafdet – en egyptisk skyddsgudinna som dödade ormar.  

N – i Dödsboken står det angivet N i formlerna vilket hänvisar till den döde.    

Namnet – var en aspekt av den döde. I Egypten ansåg man att det fanns en länk mellan 

namnet och dess ägare som kunde påverka ägarens välbefinnande. Som straff för brott 

kunde man få sitt namn ändrat från t.ex. Ramose (Ra var den som födde mig) till Ramesedsu 

(Ra är den som hatar honom). Döden var också sammanlänkad med namnet, så länge man 

                                                      
91 Taylor 2001, s. 20f. 
92 Taylor 2001, s. 18ff. 
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mindes den dödes namn hade denne evigt liv. Vidare fanns ritualer som gav näring till den 

döde där man uttalade namnet samtidigt som man utförde offerritualer. Detta är orsaken till 

varför egyptierna ristade in namnet på den döde på flera ställen i graven. Trots att den aldrig 

skulle beträdas av någon levande igen var bara närvaron av namnet en försäkran att den 

döde skulle leva för evigt.93      

Skuggan – den aspekt av den döde som är minst definierad är skuggan. Man trodde att 

precis som ba kunde skuggan röra sig fritt. Eftersom alla människor har en skugga trodde 

man att den innehöll någon del av dess ägares personlighet. Men i vissa texter identifieras 

skuggan med själva kroppen.94 

 

6.2 Bilaga 2 – översikt av dynastierna 

 

Fördynastisk tid (-3100 f.v.t.) 

Dynasti 1-2: Thinitisk tid (3100-2750 f.v.t.) 

Dynasti 3-8: Gamla Riket (2750-2150 f.v.t.)  

Dynasti 9-10: Första Mellanperioden (2150-2000 f.v.t.) 

Dynasti 11-12: Mellersta Riket (2000-1750 f.v.t.) 

Dynasti 13-17: Andra Mellanperioden (1750-1540 f.v.t.)  

Dynasti 18-20: Nya Riket (1540-1070 f.v.t.) 

Dynasti 21-25: Tredje Mellanperioden (1070-664 f.v.t.) 

Dynasti 26-31: Sentiden (664-332 f.v.t.) 

Ptolemeisk tid (332-30 f.v.t.) 

Romersk tid (30 f.v.t – 395 e.v.t.)95 

 

 

 

 

 

                                                      
93 Taylor 2001, s. 23. 
94 Taylor 2001, s. 24. 
95 Billing, 2011, s. 38. 
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6.3 Bilaga 3 - bilder 

 

 

 

Figur 1. Horus och Seth binder samman Nedre och Övre Egyptens heraldiska plantor (Billing 

2011, s. 42, fig. 8).  
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