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Sammanfattning 

Huvudfrågan i den här uppsatsen är på vilket sätt som konsten speglar religionen i Egypten 

under det mellersta riket. Uppsatsen börjar med att beskriva när det Mellersta riket skulle ha 

ägt rum, vilket dock är lite osäkert, då årtalen kan variera något mellan olika författare. 

Vidare, vill jag ge en inblick i hur den egyptiska konsten bör tolkas, då detta inte är på samma 

sätt som vi västerlänningar, idag, ofta tolkar konst utifrån dess yttre skönhet och helhet. Sedan 

följer en beskrivning av hur religionen förmodligen uppstod kring Nilen och inspirerade det 

religiösa livet, då denna flod var livsviktig och källan till att livet över huvud taget gick att 

leva i Egypten. Detta stycke inrymmer också skapelsemyten, gudar och ritualer. I stycket, 

som jag kallar ”Kungen”, beskrivs vilken ställning kungen hade ur ett religiöst perspektiv, då 

mycket av konsten man har funnit har varit avbildningar av kungar. Hur konsten beskriver det 

ovannämnda och symboliserar religionen påvisas i nästa stycke, som följs av hur religion och 

konst har förändrats från det Gamla riket till det Nya riket. 
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1.1 Inledning 

Egypten är ett land som har massor av antika konstverk och arkitektur bevarat. Detta har haft 

mycket stor betydelse för den konstnärliga världen i övrigt, då de grekiska mästarna faktiskt 

lärde sig av egyptierna.1 Utan att veta mycket om den egyptiska konsten kan den ofta verka 

kuslig och skrämmande. Avbildningar av döda faraoner har man strategiskt placerat i 

gravkammarna liksom för att övervakade sina egna gravar. Men är det verkligen så att de 

finns där för att beskydda och övervaka sina gravar? Eller finns det kanske andra 

förklaringar? Vad trodde egyptierna på och vad har deras religion med konst att göra? Detta är 

saker som jag vill utröna i min uppsats om hur konsten speglar det religiösa livet i Egypten 

under det Mellersta riket. 

 

1.2 Metod 

Jag har arbetat utifrån ett traditionellt vetenskapligt perspektiv när jag skrivit den här 

uppsatsen. Genom att göra litteraturstudier, jämföra böcker med varandra och studera bilder 

tillsammans med att läsa texter om dess motiv har jag fått en bild av hur den egyptiska 

konsten har verkat i det forna Egypten. 

 

2 Det Mellersta Riket 

De exakta åren för när det mellersta riket var, är svårt att avgöra, då årtalen skiljer sig något 

beroende på vilken litteratur man läser. Enligt ”Art in the Ancient World, A Handbook of 

Styles and Forms” ska detta varit ca år 2060-1785 f Kr. Mellanperioden före detta ska ha varit 

ca 2155-2060, och mellanperioden efter det mellersta riket ska ha varit ca 1785-1554. I boken 

”Art for Eternity”, däremot, sägs det Mellersta riket ha varat från ca 2008-1721 med 

mellanperioderna ca 2170-2008 och ca 1721-1539. Ett tredje exempel på hur årtalen skiljer 

sig är från boken ”Painting, Sculpture and Arcitecture of Ancient Egypt”. Här varade 

Mellersta riket från ca 2040-1650 där mellanperioden före ska ha varit omkring 2135-2040 

och mellanperioden efter 1715-1550. Det författarna, däremot, är överens om är att 

Mellanperioden före det mellersta riket varade från den 7:e till den 11:e dynastin, att Mellersta 

riket var under den 11:e till den 12:e dynastin och perioden mellan det Mellersta riket och det 

Nya riket var under den 13:e till den 17:e dynastin. Det är alltså endast de exakta årtalen som 

skiljer. Därför vill jag påpeka att årtalen jag använder i denna uppsats endast är ungefärliga. 

 

                                                           
1 E. H Gombrich (1979) Konstens Historia, Stockholm: Albert Bonnier Förlag, s. 31 
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För över 5000 år sedan utvecklades en rad bondesamhällen utefter Nilens kust i Egypten. 

Dessa bondesamhällen utvecklades och slogs ihop till två större stater, Övre och Nedre 

Egypten. Senare förenades även dessa under en härskare. Detta stora rike kom att bli ett av de 

mäktigaste rikena under forntiden, och det bestod fram till att Alexander den Store gjorde 

landet till en hellenistisk provins 332 f Kr. Fram till denna tidpunkt delar man in Egyptens 

historia efter de olika härskarhusen, dynastierna. 

 

De sex första dynastierna kallas pyramidernas tidsålder, eller gamla riket (ca 2635-2155f Kr). 

Innan det Mellersta Riket började, följde en förfallelseperiod (ca 2155-2040 f Kr).2 Den 

härskare som sist höll i makten i det gamla riket, orkade till slut inte hålla samman riket själv, 

vilket var en förutsättning för rikets existens. I och med detta växte adelssläkterna sig starkare 

och fick sådan makt att konungarna inte längre kunde styra över dem.3 

 

Ca 2150 f Kr utmanades faraonernas makt av feodala herrar. I ungefär ett sekel var det 

stridigheter mellan dessa herrar och faraonerna i Egypten och det var nära till anarki. Den som 

till slut enade landet igen, var Mentuhotep II4 (se bild 10). Det mellersta riket börjar i och 

med att Mentuhotep II tar över tronen. Detta ska ha skett någon gång omkring år 2040 f K

Denna, nya härskarsläkt, flyttade sitt residens i Thebe, som då kom att bli den nya 

huvudstaden i Egypten. Skillnaden mellan det Gamla riket och det Mellersta riket kom att bli 

att Amenemhet I organiserade landet genom löften och nådevedermälen för att vinna 

stormännen för sin sak. Feodalfurstarna kom således att bli konungens anhängare, och inte 

fiender som de tidigare varit. Landet bestod av flera småstater, där härskarna var kungens 

tromän, utan att vara hans tjänare.

r.5 

                                                          

6 Mellersta riket sträcker sig så fram till omkring 1650 f 

Kr,7 då riket ödelades av ett krigarfolk från Mindre Asien, kallat Hyksos. 

 

Den Egyptiska storhetstiden var under 18:e till 20:e dynastin, som kallas Nya Riket (ca 1554-

1080 f Kr). Det var under den här tiden som Egypten nådde sin största utsträckning, och det är 

även från den här tiden som de flesta monument är bevarade.8 

 

 
2 Kjell B. Sandved, Konstens Värld. Stockholm: AB Kulturhistoriska Förlagen, s. 262 
3 Gregor Paulsson (1962) Konstens Världshistoria; Antiken. Stockholm: Bröderna Lagerström AB, s. 35 
4 Horst de la Croix, Richard G. Tansey (1976), Art Through the Ages. USA: Harcourt Brace Jovanovich, 

publishers, s. 84 
5 Irmgard Wodering (1965) Egyptens Konst, Malmö: AB Allhem, s. 87 
6 Gregor Paulsson (1962) Konstens Världshistoria; Antiken, Stockholm: Bröderna Lagerström AB, s. 35 
7 Irmgard Woldering (1965) Egyptens Konst, Malmö: AB Allhem, s. 87 
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3.1 Ikonografi 

De flesta religioner uttrycker på något sätt sin tro i olika visuella bildspråk. Kristendomen 

symboliserar sin tro med korset, medan till exempel vissa afrikanska religioner använder 

masker och figurer för att symbolisera sina förfäder. Men att endast betrakta ikonografin ur ett 

estetiskt perspektiv ger oss inte en rättvis bild av vad konstverket innebär. För att nå denna 

förståelse krävs också att man lever sig in i hur den samtida människan levde och tänkte. 

 

Ordet Ikonografi kommer från grekiskan, där eikon betyder ”avbild” och graphein betyder 

”att skriva”. Man skulle alltså kunna översätta ordet med ”att skriva med konst”. Ikonografin 

är ett system och en tradition som människan har utvecklat sedan urminnes tider. Det har varit 

ett hjälpmedel för att nå förståelse mellan olika individer. 

 

Religion är ett system av symboler. Människan använder symbolerna för att symbolisera det 

yttersta och använder dessa för att nå en relation med det som finns bortom det liv vi lever i 

nuet. Symbolerna refererar till en realitet som människan inte kan få grepp om utan dessa, 

medan tecken betecknar en bestämd sak eller erfarenhet. Skillnaden mellan bilder gjorda med 

tecken, och symboler är alltså att en bild är mer exakt än en symbol. Både bilder och 

symboler är delar av vårt språk och vår kultur och bör därför inte uteslutas ifrån dessa. 

Konsten är en del av vårt språk och kan förtälja historier på samma sätt som en text kan. 

 

Symboliska avbildningar är betydligt vanligare i kulturer som haft en avancerad händighet, 

som till exempel i Egypten. Symboliska avbilder betraktas här inte enbart som, till exempel, 

ett block av en sten, utan betraktades som något betydligt mer, något med ett eget liv inom sig 

och med andliga krafter. Sådana avbilder var nödvändiga för att människan behövde en 

medlande kanal för att erhålla den heliga kraften som guden som avbilden symboliserade 

kunde ge. 

 

Det finns en mängd avbilder med symboliska innebörder. Men det är omöjligt att generellt 

säga vad de står för. För att vinna en mer rättvis bedömning måste man söka avbildens 

kontext i ritualer och i dyrkarnas inställning. 

 

                                                           
8 Kjell B. Sandved, Konstens Värld. Stockholm: AB Kulturhistoriska Förlagen, s. 262-263 
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De gamla Egyptierna var mycket produktiva när det gäller gudar och dess ikonografi. De var 

ett oerhört religiöst folk och man har funnit stora ikonografiska rikedomar, allt ifrån kolossala 

statyer till förgyllda miniatyrer och målningar.9 

 

3.2 Förståelsen av Egyptisk konst 

För att man riktigt ska kunna förstå den Egyptiska konsten från antiken måste man också lära 

sig de religiösa tankarna som fanns under denna tid då dessa också uppenbarar sig i konsten.10 

 

Under förhistorisk tid kännetecknades människornas världsbild av jagets och världens enhet. 

Man skilde inte på jordiska uppenbarelser och överjordiska världar. Inte heller hade man 

något tids- och rumsbegrepp. Man trodde i stället att världen var full med trollmakter. Någon 

gång under den yngre stenåldern utvecklades människans medvetande och det medförde att 

man började skilja mellan det jordiska och det överjordiska, mellan liv och död. Man började 

dyrka de kosmiska naturmakterna, till exempel solen och månen, som vidare förde med sig 

uppkomsten av myter och religiösa system. Föreställningarna om trolldom och de magiska 

besvärjelser man tagit i bruk hölls levande genom folktron och gjorde så ända till den gamla 

egyptiska kulturens nedgångstid. Men tron på ett liv efter döden tycks alltid, i mycket hög 

grad, ha genomsyrat den egyptiska religionen. Detta grundas på framställningar som funnits i 

gravar genom gåvor, inskrifter och arkitektur.11 

 

Under den 11:e, 12:e och 13:e dynastin utvecklades konsten och en rik och varierad litteratur 

uppstod. Bland de mest karaktäristiska kvarlevorna från det Mellersta riket som visar på detta 

är stenuthuggningarna i de privata gravkamrarna. En av de bäst bevarade är Khnumhoteps 

gravkammare, som berättar i en inskription om dess utarbetade 20 fot höga dörrar som ska 

vara gjorda av cederträ. Dessa inskriptioner berättar också om hur ägaren byggt en 

gravkammare i berget. Detta gjorde han därför att en man skulle imitera det hans far gjort. Det 

berättar att hans far gjort ett hus till sin ka (ka står för den dödes metafysiska eller andliga 

sida, medan ba står för människans fysiska existens i livet efter detta. Dessa två tillsammans 

utgör det vi brukar kalla själ.) i Menofret, som han byggt av sten från Ayan, för att han skulle 

kunna existera för evigt.12 

                                                           
9 Albert C. Moore. Iconography of Religion. An Introduction. London. s. 18-67 
10 Torgny Säve-Söderbergh (1982) Egyptisk Egenart. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 44 
11 Irmgard Wodering (1965) Egyptens Konst, Malmö: AB Allhem, s. 16-17 
12 Horst de la Croix, Richard G. Tansey (1976) Art Through the Ages, USA: Harcourt Brace Jovanovich, 

publishers, s. 84 
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Den uppfattning man får av Egyptisk religion under de yngre perioderna kommer från 

statsreligionen och prästerskapets teologiska spekulationer, eftersom man utgår ifrån 

urkunder. Det är svårare att få en inblick i hur den enskilde människan tänkte och kände, då 

det saknas material om detta. Men som det verkar, var det denna officiella teologi som satte 

sin prägel på, eller till och med genomsyrade, samhället.13 

 

Konsten i Egypten gjordes inte för att åskådare skulle ha något vackert att betrakta. Konsten 

var snarare ett sofistikerat system att uttrycka religiösa riter och bruk. Därför är det svårt för 

den moderna människan att riktigt förstå sig på den antika egyptiska konsten. Konsten måste 

sättas i sin kontext för att kunna förstås fullt ut.14 

 

Nästan alla konstverk från det Mellersta riket har man funnit i gravar, även om allt inte är 

gjort för själva begravningen, utan är den dödes tillhörigheter som följt henne/honom med i 

graven.15 

 

4.1 Religionen 

Varje sommar drabbades Egypten av skyfallsliknande regn och det blev översvämning runt 

Nilfloden. När översvämningen lagt sig, lämnade den massor av bra skördejord efter sig, där 

bönderna odlade sina grödor. Det var skyfallen och översvämningarna som över huvud taget 

gjorde det möjligt att leva i Egypten. Detta inspirerade också tron på att livet kontrollerades 

av en serie stora cykler. Nilen förde med sig goda skördar. Solen gav värme och ljus. Detta 

var nödvändigt för överlevnaden. Månens cykliska bana gav också en känsla av helhet. Därav 

spårade egyptierna sitt ursprung utifrån detta. Solen kom att bli skaparen. När skaparen stod 

på en sandig kulle, formade den universum genom fyra gudomligheter. Dessa var jordens gud, 

Geb, hans syster Nut, som var himlens gudinna, luftens gud Shu, och Tefnut, som var 

fuktighetens gudinna. Dessa namn och deras funktioner varierar, beroende på var och när 

historien tar plats. 

 

Skapelsen var, för egyptierna, inte en engångsföreteelse. Detta var en återkommande 

händelse. Skapelsen måste återupprepas dagligen, annars skulle det bli kaos i universum och 

                                                           
13 Torgny Säve-Söderbergh (1982) Egyptiska Egenart, Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 44 
14 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 15 
15 Janine Bourriau (1988) Pharaos and Mortals, Egyptian Art in the Middle Kingdom, Hampshire: BAS Printers 

Limited, s. 85 
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bara gudarna skulle kunna återaktivera skapelsen igen.16 I och med att många av bilderna och 

statyetterna man har funnit, innehåller symboler och uttryck för återskapelsen och ett evigt 

liv, tycker jag att det verkar som att man försökte återupprätta skapelseriter även efter döden. 

Man förevigar bilder som återupprättar världen åt den döde. 

 

Något som man säkert vet är att man under den äldre tiden handskades med en mängd olika 

lokalgudar med olika betydelser. Man hade också större teologiska system där det fanns ett 

begränsat antal gudar och en universell gud som utges för att vara den ende guden. De andra 

gudarna ansågs bara vara olika uppenbarelseformer av den ende guden. 

 

Kanske var det också så att varje trosystem målmedvetet framställde sin gud som den ende. I 

och med att man funnit olika materiell kulur på olika platser i Egypten, är det troligtvis så att 

även den religiösa utvecklingen varierat. Vissa orter verkar ibland ha haft samma lokalgudar. 

Detta har man sett, till exempel, genom avbildningar av falkar eller lejon. Vissa forskare 

förklarar detta med att de som dyrkade dessa ska ha tillhört en och samma stam som då haft 

falken eller lejonet som totem. Det som gör denna teori mindre trovärdig är att kultnamnet 

varit olika på de olika orterna och att orterna inte legat samlat under ett kärnområde. Istället är 

kulterna utspridda över hela landet och har olika namn. En rimligare förklaring till detta är att 

man dyrkat det djur som varit vanligt vid platsen. Till exempel, vid platser där det går en dal 

upp i öknen, är en naturlig hemvist för lejon, så vid sådana platser var det ofta lejonet som var 

det dyrkade djuret. 

 

Men det var inte bara verkligt existerande djur som var dyrkade. Ett exempel på ett sådant 

icke-existerande djur är Sethdjuret. Detta djur symboliserade öknen och står för det 

främmande och farliga. Tillsammans med Horus brukar Seth symbolisera faraos makt. 

Kultplatserna som hör detta djur till kan man finna vid ingångarna till ökendalar.17 

 

Den forntida religionen i Egypten är mycket komplicerad, eftersom den innehåller så många 

lokala gudomligheter. Efter att Egyptens två riken enats, kom de lokala gudomligheterna att 

ingå i de två huvudreligioner som uppstod. Dessa var sol- och stjärnkulten i Heliopolis, där 

solguden Ra kom att bli centrum, och Osiris dödskult. Så småningom blev Osiriskulten 

                                                           
16 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 16-18 
17 Torgny Säve-Söderbergh (1982) egyptisk Egenart. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 47-51 
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huvudreligion i hela riket. Osiriskulten innebar att solen – Osiris, vilade om natten. Detta 

gjorde han i underjorden. På morgonen var det Horus, Osiris son, som steg upp igen. Liksom 

solen om natten kämpade mot mörkret, föreställde man sig också att själen, Ka, skull göra 

efter döden. I mörkret skulle Ka kämpa mot de onda gärningar man utfört i livet, och inte 

förrän dessa hinder hade övervunnits kunde Ka åter få se dagens ljus. Man föreställde sig 

också att Ka då följde med solen i hans båt över himlens hav, varför också båtmodeller är 

vanliga fynd i gravarna.18 

 

Den vanligaste och populäraste versionen av skapelsemyten växte fram någon gång före 2345 

f Kr. i Heliopolis, som idag är en förort till Kairo. Osiris regerade som kung. Hans syster Isis 

var drottning. Deras svartsjuke broder Seth såg till att Osiris gick under. En variant av detta är 

att Seth mördade Osiris, styckade upp hans kropp och spred delarna över hela Egypten. Sedan 

intog han sin brors plats som kung. Isis och Seths syster Nephthys samlade ihop delarna av 

Osiris kropp, och genom magi återkallade Isis tillbaka den döde kungen. Osiris son och 

arvinge, Horus, kan ha försökt hämnas Seth. När Hors blev gammal nog konfronterade han 

Seth. Det utbröt en så våldsam strid att de andra gudarna tvingades att kalla på en domstol för 

att lösa konflikten. Domen blev så att Seth blev landsförvisad till den torra öknen bortom 

Egyptens gränser. Trots att Osiris hade blivit återbringad till livet, så kunde han inte återvända 

till de levande. Istället blev han dödsguden, som skulle regera i all evighet. Till slut gjorde 

också gudarna Horus till kung i Egypten. Detta har gjort Osiris mycket viktig då det gäller 

livet efter detta och dödskulten. Man har funnit symboler som kan ha förknippning med denna 

myt till exempel i Kung Neb-hepet-ras gravkammare, där statyn av honom innehåller delar 

som visar på platsen där Osiris mötte döden19 (Se bild 10). 

 

Enligt boken ”Art for Eternity, Masterworks from Ancient Egypt” är det denna myt som är 

bakgrunden till att Egyptierna tror på uppståndelse och möjligheten att återfödas. Men som 

jag skrev tidigare, var det de naturliga cyklerna som var upphovsman till ett mera utvecklat 

religiöst system än vad man tidigare haft. I och med att till exempel solen och månen rör sig i 

cykliska banor, och att skördar är beroende av en viss cyklisk bana, utgick man ifrån att det 

var så även med livet och livet efter detta. Alltså måste det ha varit cyklerna som var 

bakgrunden till myten, och inte myten som var bakgrunden till tron. I vilket fall som helst, 

trodde man inte att det var lätt att uppnå denna uppståndelse. Det krävdes riter då man 

                                                           
18 Kjell B. Sandved, Konstens Värld. Stockholm: AB Kulturhistoriska Förlagen, s. 271 
19 Wolfhart Westendorf, Painting, Sculpture and Arcitecture of Ancient Egypt, Tyskland: Holle Verlag, s. 69 
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återkallade Isis magiska krafter. Ofta utfördes dessa riter av speciellt tränade 

begravningspräster. Den dödes själ kräver också en konstant tillförsel av magiska grönsaker, 

vin och öl. Viktigt var också att kroppen bevarades, för att det skulle vara så stor chans som 

möjligt för ka att överleva. Detta var grunden till mumifieringen, den konstmässiga 

bevaringen av kroppen och gravarna, som skulle tjäna som hem för ka. Det ledde också till 

utvecklingen av gravstatyetterna.20 (Se bild 1, 2, 3, 4, 5 och 10) 

 

Efter att kroppen gjorts i ordning ställdes de upp framför ingången till graven och man yttrade 

magiska besvärjelser: 

 

”Stå upp, res dig, Osiris! Se, jag, din köttslige son Horus är 

kommen för att återge dig livet, samla dina ben och sammanfoga 

dina lemmar. Jag är Horus, din son och hämnare som med sitt 

öga väcker dig till nytt liv. Horus öppnar din mun, han ger dig 

ögon att se med, öron att höra med och händer att arbeta med” 

. 

Efter detta omfamnade prästen den döde och rörde vid hans läppar med heliga örter. Sedan 

blåste prästen livets ande i den döde, och fortsatte: 

 

”Du är en gud bland gudar, men du har tillika allt det som var 

ditt här i livet. Ditt kött lever och växer, ditt blod flyter i ådrorna 

och dina lemmar rör sig. Du har fått tillbaka ditt eget hjärta.” 

 

Den döde skulle då ha svarat: 

 

 ”Jag är, jag är; jag lever, jag lever!”21 

 

De flesta av statyetterna gömdes i gravkammare. Detta visar på att statyetterna inte hade en 

visuell betydelse för egyptierna under antiken. Istället skulle de vara till hjälp för den döde 

och beskydda dess ka. Vissa statyetter tjänades också som hem för gudarna. Prästerna förde in 

gudarna till dessa bilder genom att bada statyetterna, pryda dem med dyra smycken och offra 

                                                           
20 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 18-20 
21 Kjell B. Sandved, Konstens Värld. Stockholm: AB Kulturhistoriska Förlagen, s. 275 
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rökelse, mat och dryck till dem.22 Dessa seder tycker jag, för övrigt, påminner mycket om de 

seder man än idag använder inom hinduismen. Likheterna är så pass stora att man gärna tror 

att hinduismen har sitt ursprung i dessa uråldriga traditioner. 

 

4.2 Kungen 

Kungen betraktades som en gudomlig varelse och han skulle efter sin död stiga upp till 

gudarna som han kommit från.23 Man såg visserligen även kungarna som människor, men 

inom varje härskare fanns en spirituell essens av kunglighet. Denna kunglighet kallades ka. 

Den kungliga ka gjorde den dödliga kungen till en gud. Pharaonens kropp sågs bara som en 

temporär behållare för den eviga kungliga essensen. Därför var det heller inte viktigt för 

skulpturer att avbilda kungarna med exakthet. Istället avbildades de, för det mesta, som 

perfekta, gudomliga varelser med muskulösa armar och ben, och ansikten som inte förändrats 

av ålder eller sjukdom24 (Se bild 1 och 2). 

 

Att pyramiderna skjuter upp mot skyn skulle förmodligen hjälpa kungen på hans uppstigande 

till de andra gudarna. Men för att själen skulle kunna leva vidare, trodde man att kroppen 

måste bevaras, varför man hindrade kroppen från förruttnelse genom en komplicerad metod 

av mumifiering. För att ytterligare försäkra sig om själens överlevnad, beställde man också 

skulpturer som symboliserade kungen och som skulle vara för evigt. Dessa ställde man sedan 

i gravkammaren tillsammans med mumien. Ett av de egyptiska orden för `skulptur´ kan 

översättas med ´han-som-hålls-levande`.25 

 

Farao agerade ofta som idégivare när det gällde den Egyptiska konsten. I vilket fall som helst, 

var han alltid delaktig i allt konstnärligt skapande. 

 

Templen som byggdes föreställde gudens boning och i dessa utfördes ritualer där guden fick 

mat och kläder av prästerna. För att beskriva det nära sambandet mellan farao och gud, 

utsmyckade man templet med reliefer, bilder och inskrifter.26 

 

                                                           
22 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 18-20 
23 E.H. Gombrich (1966) The Story of Art. England: Geo. Gibbons LTD, s. 34 
24 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 19 
25 E.H. Gombrich (1966) The Story of Art. England: Geo. Gibbons LTD, s. 34 
26 Giorgio Lise (1979) Egyptisk Konst. Italien: Wahlström & Widstrand, s. 3-7 
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5 Konstens uttryck och symbolik 

Egyptiska skulptörer avbildade nästan aldrig sina verk i rörelse. Det viktiga var att de 

symboliserade religionens funktioner. De var delar i ritualer. Kultstatyetter dyrkade och 

offrade man till, tempelskulpturer ansågs hjälpa till vid världens dagliga återskapande, och 

figurer som ställdes i gravkammare skulle ge evigt liv genom att ta till sig den dödes ka, om 

man offrade till den. 

 

Att figurerna nästan alltid tittar rakt framåt, ska också visa på statyns roll i religiösa 

ceremonier och riter. Man trodde att skulpturerna beskådade ritualerna och kunde känna igen 

offergåvorna. Men om statyn skulle titta åt ett annat håll än framåt, skulle den inte kunna se 

detta. Om statyn inte heller rakt mötte sin åskådare skulle både statyettens och åskådarens 

religiösa verksamhet försämras. Konstnärerna skapade således sina verk utifrån religiösa 

åskådningar.27 

 

Ett exempel på detta är en statyett av Kung Neb-hepnet-ra Mentuhotep (se bild 10). Den är 

från det Mellersta riket, någon gång mellan 2040-2010 f Kr. Man fann den i hans gravtempel i 

Deir el Bahari, inlindad i mumiebandage. Idag kan man se den på Egyptiska museet i Kairo. 

Kungen avbildas här med flera symboler som ska visa på det eviga, kontinuerligt förnyade 

kungariket. Hans vita slängkappa symboliserar förnyelsens festival. Han har sina armar i kors 

över bröstet, och han är målad svart, precis som guden Osiris. Att han är målad just svart bör 

inte tolkas som att han i verkligheten var svart i skinnet, utan snarare är det 

återuppståndelsens färg. Den röda kronan kan ha flera betydelser. En betydelse skulle kunna 

vara att det är en politisk symbol, som visar på att lägre Egypten åter hade blivit återupprättat. 

En annan symbolisk mening med denna är att den pekar åt det håll, mot lägre Egypten, där 

solen går ner och där Osiris sägs möta sin död.28 Andra exempel på att statyerna tittar rakt 

fram är en staty av Senwosret III och olika blockstatyer (se bild 2 och 3). 

 

Under det Mellersta Riket brukade härskarna och de högre tjänstemännen ofta avbilda sig 

själva omlindade i långa mantlar. De brukade avbildas antingen sittandes eller ståendes. Dessa 

statyer skulle ställas i den dödes gravkammare för att den skulle kunna betrakta riterna eller så 

deltog de i gudstjänster i templet. Liksom andra statyer användes även dessa som redskap vid 

                                                           
27 Ibidem, s. 20-21 
28 Wolfhart Westendorf (1968) Painting, Sculpture, and Arcitecture of Ancient Egypt. Tyskland: Holle verlag 

GMBH, s. 69 
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religiösa ceremonier som gällde dödskulten. De skulle hjälpa att få önskan om ett liv efter 

detta att gå i uppfyllelse. 

 

Dessa statyetter, föreställande höga tjänstemän och härskare inlindade i mantlar, var en 

variant av Osiriskulten. Manteln symboliserar en förutsättning för att ett liv efter detta skulle 

kunna vara möjligt29 (se bild 4). 

 

Det kanske mest utmärkande i de antika egyptiska skulpturerna, som följer genom alla olika 

dynastier, är pelarna som skjuter upp bakom själva statyn. Oftast gäller detta de stående 

statyerna. Det finns flera teorier om varför man satt en pelare bakom skulpturerna. Vissa tror 

att den är till för att förstärka statyettens styrka, medan andra tror att det är en kvarleva från 

den tiden då statyetterna satt fast på väggarna till olika tempel. En tredje teori är att platsen 

där pelaren är, ska vara samma plats som statyettens ka står när den inte finns inom 

statyetten.30 

 

Ibland avbildade de kungliga konstnärerna kungarna med utmärkande drag. Ett exempel är 

Amunhotep I:s raka näsa. Sådana drag visar inte en trogen bild av hur kungen verkligen såg 

ut. De var bara tillräkligt lika för att man skulle kunna känna igen dem. Olikheterna mellan 

verkligheten och skulpturer skiljer sig ännu mer då det gäller icke-kunglig konst. 

Gudomligheters, drottningars och prinsessors ansikten brukade spegla den regerande 

monarken, liksom även de privata statyetterna ofta gjorde. Att man tillverkade skulpturer med 

kungligheterna som mallar kan bero på den stora lojalitet man kände inför kungen, att man 

ansåg att kungen innehade perfekt fysisk skönhet, eller hoppet om att få ta över någon av 

faraonernas stora kraft och magi då det gällde jakten efter evigt liv. (Se bild 1) 

 

Självbiografiska texter som är urkarvade på privata gravkammares väggar är skrivna som 

formler. Genom dessa kan man utläsa gravkammarens ägares karriär, det kan beskriva hans 

deltagande i militära kampanger eller återge välgörenhet han utövat gentemot änkor och 

föräldralösa barn. Men det uttrycker inte ägarens självmedvetenhet. Detta gör inte heller de 

privata statyetterna som placerats i gravkammare och tempel. I stället liknar de mera kungliga 

figurer.31 

                                                           
29 Ibidem, s. 84 
30 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 20-21 
31 Ibidem, s. 23-24 
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Konstnärerna gjorde en mängd olika ikonografiska kännetecken som skulle föreställa kungen. 

Den mest iögonfallande var de som man kan finna på kungliga huvudbonader. Till exempel 

uraeus kobra, en beskyddande gudinna, som gestaltar en orm. Denna bild finner man ofta 

ovanför pannan på kungliga huvudbonader.32 

 

Livskraften var oerhört viktig i det vardagliga livet. Detta har man utläst utifrån bilder från 

förlossningar och ur sånger som avslöjar att en kvinnas personliga hygien var en oundviklig 

förutsättning för mödraskap och en bekräftelse på kvinnans krafter att kunna ge liv. Ett 

exempel på en sådan bild visar på den vitala livskraften. Den föreställer en prinsessa som får 

sitt hår iordninggjort av en tjänare. Prinsessan håller i en spegel med ena handen och med den 

andra handen för hon en skål mot sina läppar. En annan tjänare står vid sidan av och fyller en 

skål som hon erbjuder prinsessan, då hon säger ”för din vitala styrka, min dam”. En tolkning 

av denna bild är att kungen, från andra sidan graven, fortsätter att sträva efter att kvinnan 

fortsättningsvis ska vara älskad av gudarna och moder till hans arvtagare33 (Se bild 9). 

 

Ett annat exempel som visar på hur viktig den vitala livskraften är från en detalj av en bild 

som man funnit på en träkista. Bilden visar hur den döde mannen sitter vid sitt middagsbord. 

Mellan den döde mannen och offerbordet finns de dödas präst som bränner rökelser och säger 

till den döde mannen ”för din vitala styrka”. Runtomkring dem finns offergåvor, till exempel 

vaser, vatten, kött, bröd, frukt, grönsaker och blommor och vissa av den dödes 

tillhörigheter.34 (Se bild 8) 

                                                          

 

Ofta nämns gudinnan Isis som urtypen för hur en moder föder upp sitt barn. Det finns 

statyetter av detta då Isis sitter med sin son Horus i famnen och ammar honom. Detta handlar 

om hur Isis hoppas kunna ge sitt barn styrka och sig själv hälsa. 

 

Flodhästen kan symbolisera hoppet om att få bli återfödd. Flodhästskulpturer placerades 

ibland i gravkammaren tillsammans med liket, och om det hölls någon ritual i samband med 

flodhästen, gjorde man förmodligen detta till gudinnan Thureris ära, som assisterar i 

förlossningen, återfödelsen, som en gudomlig barnmorska35 (Se bild 6). 

 
32 Ibidem, s. 24-25 
33 Wolfhart Westendorf (1968) Painting, Sculpture, and Arcitecture of Ancient Egypt. Tyskland: Holle verlag 

GMBH, s. 71 
34 Ibidem, s. 76 
35 Ibidem, s. 78-79 
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Under det Mellersta riket började man avbilda de avlidna hukande och med knäna uppdragna, 

som i fosterställning, och med kroppen inlindad i en slängkappa eller omgiven av karmarna 

från stolen den döde satt i. Detta gjordes samtidigt på ett sätt att man fick intrycket av en kub. 

Man brukar betrakta detta som ett sätt att uttrycka fullföljelsen av strävan man haft mot 

idealet att vara kompakt, och det jämförs ofta med skapelsen av pyramidernas arkitektur. 

Dödskulten hade i Egypten bara en mening, vilket var att övervinna döden och återfödas till 

en levande människa igen, och detta visar blockstatyerna på genom att den döde tittar framåt 

mot ett nytt liv. Även detta kan alltså tolkas som en utveckling av Osiriskulten. Idén om 

återfödelse förutsätter ett barns beteende som uttrycks i mytologisk form i allt som har med 

döden att göra. Dessa överskylningar ansågs, som en livmoder, ta emot den döde, för att 

sedan, åter igen, föda honom till livet. Detta ser man i blockstatyn, då den döde har invirats 

hårt i slängkappan eller på utsidan av den boxliknande stolen. Dessa två saker symboliserar 

Isis – modergudinnan. Det är i hennes kropp som de döda ligger i fosterställning liksom ett 

ofött barn.36 (Se bild 3) 

 

6 Konstens magi 

Vid begravningsriter var man noga med att se till att den döde hade allt han behövde. En hel 

fullkomlig kropp, skydd, mat och tjänare var viktigt för att den döde skulle få ett tryggt liv 

efter detta. Men det krävdes också skydd mot övernaturliga krafter som både levande och 

döda ansågs vara mycket sårbara inför. För detta använde man magi. Man uttryckte magin 

både genom skrift och genom figurer. Det allra viktigaste man någonsin funnit i papyrus väg 

är en magisk besvärjelse på papyrus. Den är daterad till den 8:e dynastin. Papyrusen 

innehåller en hymn till krokodilguden Sobek, fragment ur ett religiöst drama och en lista på 

fåglar, växter, djur och städer i övre Egypten och Nubien. Detta material skulle ha tillhört en 

praktiserande magiker. Denne man praktiserade även som berättare, präst och doktor. Inte 

långt ifrån lådan, som man fan papyrusen i, fann man också en statyett av en ung kvinna som 

bär en lejonmask och håller en trollstav. Hon ska föreställa den gode lejondemonen, Aha, 

senare kallad Bes. Andra föremål man funnit är magiska knivar, en stor uraeusorm i brons, 

babian- och lejonstatyetter, fertilitetsfigurer, flodhäst- och igelkottsstatyetter (se bild 6 och 7). 

 

                                                           
36 Ibidem, s. 80 
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Det man oftast använde mot ondskefulla makter var symboler och statyetter av hälften lejon 

och hälften människa. Lejonet ansågs som det starkaste djuret bland egyptierna. Sphinxen är 

en visualiserad form av detta.37 

 

7.1 Förändringar inom konsten 

Både skulpturers, reliefers och målningars stilar varierade från en dynasti till en annan och 

mellan olika härskare. Dragen hos människorna kunde till exempel ibland idealiseras, medan 

de ibland var överdrivna. Den vanligaste förklaringen till detta är främst att när en härskare 

avbytte en annan, brukade de kungliga skulptörerna svara med att modifiera stilarna. Andra 

teorier är att det automatiskt skedde en förändring i stilarna då en skulptör avbytte en annan. 

Egyptierna såg inte förändringar som något oundkomligt, eller nödvändigt, utan såg istället 

alla förändringar som en del av det cykliska mönstret som karaktäriserades av födelse, 

mognad, förfall, död och återfödelse. Liksom Nilen, solen och skördarna följde mönstret, 

skulle även de artistiska stilarna göra det samma och återvända årahundraden senare.38 

 

Egyptiska konstnärer hade ett annorlunda sätt att framställa sin konst. Det var inte skönheten i 

konsten som var viktig, utan det var snarare fullkomligheten som hade betydelse. Konstnären 

skulle, så tydligt och klart som möjligt, återge sitt motiv. De behövde inte avbilda med 

exakthet, det viktiga var att de använde sig utav klara och enkla linjer. De målade från minnet, 

och följde strikta regler som skulle försäkra om att det de målade skulle framställas 

fullkomligt klart för åskådaren. Metoden liknar mer en kartritares än en konstnärs. Till 

exempel om man skulle rita en man, så skulle mannen avbildas från sidan. Formerna av 

mannen ansågs synas bäst från sidan, liksom en sjös konturer syntes bäst från ovansidan, 

varför sjöar ritades uppifrån.39 

 

Andra regler som konstnären skulle följa var till exempel att män målades mörkare än 

kvinnor. Viktigt var att gudar avbildades på rätt sätt. Exempel på detta är Horus, solguden, 

som skulle framställas som en falk, eller med ett falkhuvud och Anubis, dödens gud, som 

skulle framställas som en schakal eller med schakalhuvud. Konstnären var också tvungen att 

lära sig att med klarhet hugga ut hieroglyfer och symboler ur sten. 

                                                           
37 Janine Bourriau (1988) Pharaos and Mortals, Egyptian Art in the Middle Kingdom, Hampshire: BAS Printers 

Limited, s. 110 
38 Richard A. Fazzini, James F. Romano, Madeleine E. Cody (1995) Art for Eternity, Masterworks from Ancient 

Egypt. New York: Charles Scribner´s sons, s. 21-23 
39 E. H. Gombrich (1966) The Story of Art. England: Geo. Gibbons LTD, s. 36 
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Det hände aldrig att någon frågade efter något annorlunda. Det var så här det skulle 

framställas. Inte förrän under det Nya riket, den 18:e Dynastin, då Amenophis VI tagit över 

makten förändrades dessa regler. Men dock inte långvarigt. Amenophis VI var en kättare som 

bröt mot flera urgamla seder. Han ville inte hylla de många underligt formade gudarna som 

hans folk hyllade. För honom var det bara en gud som var viktig. Denne var Aton som han 

representerade i form av solen. Amenophis började kalla sig själv för Akhnaton efter Aton. 

 

Bilderna som Amenophis beställde måste ha chockerat folket av hans tid. De gick nämligen 

inte att jämföra med de bilder de var vana vid. Han avbildade sig lyftande på sin dotter till sitt 

knä, promenerandes i trädgården med sin fru lutandes mot hans käpp. Vissa porträtt avbildar 

honom som ful. Kanske var det så att han ville att konstnären skulle avbilda honom som han 

faktiskt såg ut. 

 

Amenophis efterträdare var Tutankhamen. Vissa av konstverken från hans tid fortsätter i 

samma stil som under Amenophis tid. Ett exempel är då Tutankhamen avbildas tillsammans 

med sin fru, som då är i samma storlek. Han sitter i sin stol i en vardaglig idyll. Hans fru har 

försiktigt lagt sin hand på hans axel, medan Solguden sträcker sin hand för att välsigna dem. 

 

Men även under Tutankhamons regeringstid återupptogs de gamla värderingarna då det gällde 

konst och detta som före hans tid gällt under tusen år, kom att gälla ytterligare tusen år. Själva 

trodde egyptierna att det skulle förbli så i all evighet.40 

 

7.2 Förändringar inom religionen 

Under Gamla Riket utvecklades en förandligad etik. Man ansåg att människans sedliga 

hållning var viktig för ett fortsatt och lyckligt liv efter döden. Man fick vidare en föreställning 

om att man efter döden hamnade i en domstol som stod under solguden Re. Denna idé 

sammanbindes sedan under Mellersta riket med myten om gudsdomstolen ur Osirislegenden. 

Denna gudsdomstol avgör människans förhållande till gudarna och domen är beroende av 

människans etiska hållning. Människan är ansvarig för sitt handlande. Bilder av detta är 

relativt vanliga och avbildas med att den avlidne befinner sig i den stora domstolssalen. På en 

våg, väger gudarna Horus och Anubis ett skrivtecken som symboliserar det mänskliga hjärtat 

                                                           
40 Ibidem, s. 43-44 
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och tecknet som symboliserar sanning. Thot, vishetens gud, noterar resultatet. Osiris är 

domare (Se bild 11). 

 

Uppfattningen att den avlidne skulle uppstå till ett nytt liv efter döden gällde tidigare enbart 

gudakonungen. Men i slutet av Mellersta riket började denna uppfattning gälla alla 

människor. Gravinskrifter bekräftar detta i form av formler som består av att man satte 

namnet på den avlidne efter guden Osiris namn.41 

 

Även tungsinne och misstro kom att bli mer framträdande, i det som tidigare varit ett tryggt 

och sakligt sinnelag, under det Mellersta riket. I och med detta förändrades också skulpturer 

och porträtt till att se allvarligare ut och mer sorgbundna. Avbilderna av härskarna börjar 

vända sina blickar ner mot människorna och blir på så sätt deltagare i deras liv, i stället som 

tidigare, då de levde ett sorgfritt liv ovanför vimlet av människor. Faraonernas personliga 

öden kom att spegla avbilderna mycket mer än vad de tidigare hade gjort. 

 

Bilder som prydde väggarna förändrades även de under det Mellersta riket. Feodalfurstarnas 

och medelklassen, som vuxit sig större och rikare, kom att skildras, vilket de inte gjort 

tidigare. Under det Gamla riket, var det bara faraonerna och hans hov som skildrades och 

avbildades på väggarna. Bildkonstens alla regler var inte längre lika stränga, även om man 

fortfarande höll fast vid sättet att skildra scener med många figurer på genom att lägga dem 

som i ett register, staplade ovanpå varandra (se bild 8). Vissa regler höll man fast vid, men 

man förnyade sättet att dela in terrängen i zoner. Man finner även en bild där Farao Sesostris 

springer fram till guden Min i en rituell handling, offerdansen. Detta visar att man förändrat 

sin människouppfattning och att det inte bara är varandet som är viktigt, utan att även 

handlandet är av stor betydelse.42 

 

Under det Mellersta riket tycks religionens grepp över folket ha försvagats allt mer. 

Människan hade fått en etisk hållning som staten kunde förlita sig på. Detta grundar sig i att 

det under Gamla riket skedde en del andliga kriser, vilka bröt ner de starka religiösa 

föreställningarna om människans och gudarnas enhet i detta liv och i livet efter detta. Man 

fick i stället en nyvunnen politisk ordning, vilket i sin tur ledde till att man krävde en 

                                                           
41 Irmgard Wodering (1965) Egyptens Konst. Malmö: AB Allhem, s. 89 
42 Gregor Paulsson (1962) Konstens Världshistoria; Antiken. Stockholm: Bröderna Lagerström AB, s. 39-40 
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självmedveten kraft och insikt av människorna. Detta sätt att tänka grundade sig mer på ett 

filosofiskt plan än på ett religiöst.43 

 

1988 fick Janine Bourriau uppdraget att katalogisera och illustrera de antika fynd man hade 

från Mellersta riket i Egypten, vid olika museum runt om i England. Resultatet blev boken 

”Pharaos and Mortals, Egyptian Art in the Middle Kingdom”. Här beskrivs bland annat att 

magiska formler som man tidigare bara använt vid begravningar av faraoner, togs nu över 

även av privatpersoner. En större grupp människor fick nu privilegiet att bli begravd med 

komplicerade ritualer. Resultatet av detta gjorde det också möjligt att variera 

begravningsriterna mera, vilket också ledde till att begravningskonsten blev mer lokal. 

Undersökningen om skillnaderna mellan dessa stilar var ännu inte avslutad när Janine 

Bourriau katalogiserade antikviteterna man hade i England, men några generella slutsatser 

man tagit är att under den sena 7:e dynastin, minskade antalet av regionala 

begravningsplatser, samtidigt som dekorationerna på kistorna blev mer standardiserade. På 

vissa ställen började man också placera träfigurer, föreställande tjänstefolk, i gravarna.44 

 

8 Slutsatser 

Konsten i Egypten gjordes inte för att tillfredsställa betraktaren, så som många av oss ser på 

konst idag. Istället hade konsten ett praktiskt syfte, nämligen att uttrycka religiösa riter och 

bruk, och den var ett hjälpmedel för de levande att uträtta sin religiösa tro. Det vi idag 

betraktar som antik konst, var i själva verket verktyg för de gamla egyptierna i sitt vardagliga 

religiösa liv. 

 
Att religionens roll i samhället försvagades under det Mellersta riket, tror jag kan bero på just 

att Faraonernas makt inte längre var av samma betydelse som de tidigare varit. Tidigare hade 

de varit betraktade som gudar, men desto starkare feodalfurstarna och den rika medelklassen 

blev, desto svagare blev faraonerna, vilket i sint tur fick till följd att de inte längre hade 

samma religiösa betydelse. 

 

Att bildkonsten förändrades kan även detta ha med religionens sjunkande makt över folket att 

göra. Tidigare avbildades faraonerna sittande och tittandes rakt fram, för att kunna beskåda de 

religiösa ritualerna som människorna utförde. Men under det Mellersta riket började man 

                                                           
43 Ibidem, s. 91 
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avbilda faraonerna i rörelse. Till exempel farao Sesotris, då han springer fram till guden Min i 

en rituell handling. Faraonerna kunde inte längre vara passiva i de religiösa handlingarna, och 

började därför aktivt delta. 

 

Den religiösa tro man hade under det Mellersta riket i Egypten är slående lik dagens 

hinduism. Liksom man inom hinduismen tror på brahman som är världsalltet, och alla de 

andra gudarna inom religionen är delar utav, trodde de gamla egyptierna att det fanns en enda 

gud, och att de andra gudarna bara var uppenbarelseformer av denne. 

 

Även skapelsemyten påminner om myten om hur Ganesha skulle ha fått sitt elefanthuvud. 

Den egyptiska skapelsemyten berättar om hur Osiris, som regerade som kung, blev mördad av 

sin bror, men återuppväckt av hans syster. Ganesha blev själv mördad av sin far och 

återuppväckt av sin moder. 

 

Den antika religionen i Egypten tycks främst handla om livet och döden. Man skulle leva livet 

så att man skulle få ett gott fortsatt liv efter döden. Symboler som visar på hur oerhört viktig 

återfödelse var, finner man i nästan alla konstverk som finns bevarade. De idealiserade 

statyetterna visar hur man ville bevara ungdomligheten, kläder och utsmyckningar som 

statyerna hade, även de religiösa symbolerna. Kungar som avbildas med långa mantlar kan 

symbolisera dödsguden Osiris, som brukade avbildas inlindad i ett bandage. Man har också 

funnit avbildningar av igelkottar i många gravar. Dessa symboliserade förmodligen 

återuppståndelsen då igelkottar lever på ett sådant sätt att när det finns ont om man går de 

under jorden, men återuppstår sedan då det åter igen är gott om föda (se bild 7). 

 

Att de naturliga cyklerna var ursprunget till en hel religion är logiskt. Vi ser hela tiden att det 

runt omkring oss försvinner för att sedan återkomma igen. Solen försvinner varje kväll och 

ersätts av månen, för att sedan åter igen komma fram på morgonen. Även andra saker, som till 

exempel mode kommer och går, men kommer sedan åter. Om en sak förstörs, så blir det något 

annat av den. Ingenting försvinner, utan ändrar bara form. Till exempel växter som vissnar 

och får ligga tillräckligt länge blir till slut jord, som i sin tur kan ge näring till andra växter. 

Om människan inte skulle ingå i detta cykliska mönster vore konstigt, då allt annat verkar 

göra det. 

                                                           
44 Janine Bourriau (1988) Pharaos and Mortals, Egyptian Art in the Middle Kingdom, Hampshire: BAS Printers 

Limited, s. 86-87 
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Även om den Egyptiska konsten i sig, inte var ämnad för oss att betrakta och beundra, kan 

man ändå inte låta bli att göra det. Den avslöjar så mycket om historien och vi kan förundras 

över de metoder de använt för att över huvud taget kunna skapa dessa otroliga mästerverk. 

 

Det finns ännu många frågor kvar som man kan forska vidare i inom detta område. 

Tillexempel, hur är det med denna tro idag? Lever något av den kvar? Hur utvecklades den? 

Man kan dels undersöka hur den utvecklats från ett tidigare skede än det Mellersta riket, men 

även vad som hände med både konsten och religionen efter det mellersta riket. 
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BILAGA 

 

1. 

Denna stenskulptur är typisk för den tolfte dynastin, med dess unga och idealiserade 

utseende, med vidöppna ögon och fylliga kinder. Den saknar spår av axlar, vilket tyder på 

att den aldrig varit en del av en hel staty. Istället kan den ha varit ett förvaringskärl. Ibland 

använde man förvaringskärl att förvara mage, lever, lungor och inälvor under 

mumifieringen av kroppen. Under det Mellersta riket använde man ofta stenhuvuden som 

för sådan förvaring. 

 24



 

2. 

Detta är en staty föreställande 

Senwosret III. Han var en av de 

mest betydelsefulla kungarna 

under den tolfte dynastin. Statyn 

visar att han bär en traditionell 

kunglig utstyrsel, nämligen 

nemes-huvudbonaden, shendy-

kilten, och mellan benen har han 

en tjursvans. Under hans fötter 

finner man nio bågar som 

symboliserar Egyptens 

traditionella fiender som här blir 

underkuvade av kungen. 

 

Eftersom kungligheten var 

gudomlig, avbildades ofta 

faraonerna på ett idealiserat sätt. 

Men under Senwosret III intog 

kungligheterna en mera naturlig 

form. 
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3. 

I början av den tolfte dynastin började de egyptiska konstnärerna med en ny skulpturkonst. Dessa blev 

kallade blockstatyer. Oftast var det män som blev avbildade som blockstatyer. De satt på golvet med 

knäna uppdragna intill kroppen och armarna omsluter knäna. Hela kroppen är sedan invirad i en lång 

mantel som framhäver den kubiska formen. På statyn finner man, vidare, inskriptioner. Texterna 

identifierar ägaren och ger även namnet på den lilla kvinnliga figuren som finns framför blockstatyn. 

Ägarens namn är Senwesret-Senebefny och kvinnans namn är Itneferuseneb. Vilken relation dessa har 

till varandra är oklart, men förmodligen var de gifta med varandra. Inskriptionerna åkallar också 

begravningsguden, Ptah-Sokar, och den avslöjar att statyn var avsedd att finnas i ett gravvalv. 
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4. 

I slutet av den tolfte dynastin framkom en 

ny typ av statyer; En manlig figur klädd i en 

fullång mantel. Vissa ser detta som ett 

förkroppsligande av varsamhet som tränger 

igenom in i det Mellersta riket. Andra ser 

det som en reaktion på dödsguden Osiris 

ökande ställning. Den omsvepande manteln 

kan vara en parallell med ikonen Osiris, som

är avbildad inlindad i bandage som en 

mumie. 

 

Inskriptioner på bakpelaren och stolen gav 

föremålet namn och titlar, men dessa är idag 

försvunna. De kvarlevande texterna säger att 

han var en byggare och innehåller åkallan 

till jordguden Geb och balsamerings 

härskare Anubis. Man vet inte säkert var 

denna staty var ämnad att vara, men man 

tror att den kan ha varit placerad i en 

gravkammare. 
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5. 

Man har funnit kvinnliga statyer i 

hus och gravkammare från det 

mellersta riket. De associeras med 

mäns, barns och kvinnors 

begravningar. Dessa figurer 

representerade inte en specifik 

individ, utan skildrade kvinnor 

generellt. De är alltid nakna, och 

har ofta detaljerat utarbetade 

peruker och målade prickar på 

kroppen, föreställande 

tatueringar. Dess raka armar och 

bakåtböjda ben, skulle 

förmodligen förstärka dess 

magiska och symboliska 

funktioner. 

 

Tidigare representerade dessa 

figurer sexuell njutning för 

manliga ägare till gravkammare. 

Nyare skolor föreslår att de var en 

del av en komplex religiös tro och 

skulle garantera fertilitet i denna 

värld och i den värld man skulle 

komma till efter döden. Ur ett 

hushållsperspektiv användes de 

av de levande för att få guden av 

sexuell kärlek, Hathor, att hjälpa 

till att hålla fruns fertilitet och 

mannens potens vid liv. I 

gravkamrarna försäkrades den 

döde krafter i livet efter detta, 

oavsett vilket kön de tillhörde. 
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6. 

Man har funnit över 70 figurer föreställande flodhästar från det Mellersta riket och 

mellanperioden efter det Mellersta riket. De antika egyptierna började jaga flodhästar redan 

under fördynastisk tid. Senare kom flodhästarna att bli associerade med den elaka guden Seth, 

Horus fiende. Under det Gamla riket krävde man av kungarna att de dräpte flodhästar man 

såg, då de symboliserade kaos. Under det sena Mellersta riket övertogs den seden av privata 

gravkammarägare. Dessa placerade statyerna i deras gravar i hopp om att inneha odödlighet 

genom att döda en flodhäst i livet efter detta. Innan man la figuren i graven, bröt man av ett 

ben på den, då man var rädd att djuret skulle vakna till liv och komma efter den döde. 
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 7. 

Den blåglaserade igelkotten är en av de största grupper av fristående djurfigurer från det 

Mellersta riket. Igelkottar finner man ofta i scener från öknen i reliefer och 

väggmålningar i gravkammare, eller på porslinskärl. Djuret associerades förmodligen 

med återfödelse då det går ner i underjorden när maten inte räcker till för att sedan 

återuppstå när det finns gott om föda. 
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8. 

Detta är en scen där en död man sitter vid matbordet. Mellan den döde och hans offerbord står 

en präst som bränner rökelser och säger till den döde ”För dina vitala krafter”. Ovanför den 

döde finns en offerhistoria nedskriven. Varje kolumn är tillägnad en eller ett par gudar. Runt 

omkring den döde mannen finns även andra offergåvor; vaser, vatten, drycker, kött, bröd, 

frukt, grönsaker, blommor och några av den dödes tillhörigheter. 
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9. 

En bild som visar hur viktig den vitala livskraften var. 
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10. 

Den här statyn fanns i kung Neb-

hepet-ra Mentuhoteps (även kallad 

Mentuhotep I eller Mentuhotep II, då 

han dels var den förste kungen och 

dels den andre prinsen av Egypten) 

begravningstempel. Han är här 

avbildad med symboler för ett evigt 

och ständigt förnyat kungarike. Den 

vita kappan symboliserar förnyelsens 

festival, han korsar sina armar och är 

svartmålad likt guden Osiris. Den röda 

kronan är en politisk symbol för 

Nedre Egypten och den betyder att 

Nedre Egypten har blivit återupprättat. 

Men den kan även vara en religiös 

symbol då den symboliserar Nedre 

Egypten som ska ha varit landet där 

solen går ner och där Osiris mötte 

döden. 
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11. 

Efter döden ansågs man hamna på själavågen inför dödsguden Osiris. Anubis, en gud med 

schakalhuvud, väger i den vänstra skålen på vågen skrifttecknet för hjärtat från den döde och 

i den högra skålen väger han skrifttecknet för sanning och rättfärdighet. Beroende på vilket 

som bär den tyngsta vikten blir domen en belöning eller ett straff. 

 


	4.1 Religionen
	4.2 Kungen
	5 Konstens uttryck och symbolik
	7.1 Förändringar inom konsten
	8 Slutsatser
	9 Källförteckning



HÖGSKOLAN I GÄVLE


Institutionen för humaniora

och samhällsvetenskap, VT-01


C-uppsats i Religion


Hur speglar konsten

religionen i Egypten under

Det Mellersta Riket?


Av Johanna Schultz



Handledare: Febe Orést


INNEHÅLL



Sammanfattning
3


1.1 Inledning
4


1.2 Metod
4


2
Det Mellersta Riket
4


3.1
Ikonografi
6


3.2
Förståelsen av egyptisk konst
7


4.1
Religionen
9


4.2
Kungen
13


5
Konstens uttryck och symbolik
14


6
Konstens Magi
17


7.1
Förändringar inom konsten
18


7.2
Förändringar inom religionen
20


8
Slutsatser
22


9
Källförteckning
24


Bilaga
26


Sammanfattning


Huvudfrågan i den här uppsatsen är på vilket sätt som konsten speglar religionen i Egypten under det mellersta riket. Uppsatsen börjar med att beskriva när det Mellersta riket skulle ha ägt rum, vilket dock är lite osäkert, då årtalen kan variera något mellan olika författare. Vidare, vill jag ge en inblick i hur den egyptiska konsten bör tolkas, då detta inte är på samma sätt som vi västerlänningar, idag, ofta tolkar konst utifrån dess yttre skönhet och helhet. Sedan följer en beskrivning av hur religionen förmodligen uppstod kring Nilen och inspirerade det religiösa livet, då denna flod var livsviktig och källan till att livet över huvud taget gick att leva i Egypten. Detta stycke inrymmer också skapelsemyten, gudar och ritualer. I stycket, som jag kallar ”Kungen”, beskrivs vilken ställning kungen hade ur ett religiöst perspektiv, då mycket av konsten man har funnit har varit avbildningar av kungar. Hur konsten beskriver det ovannämnda och symboliserar religionen påvisas i nästa stycke, som följs av hur religion och konst har förändrats från det Gamla riket till det Nya riket.

1.1 Inledning


Egypten är ett land som har massor av antika konstverk och arkitektur bevarat. Detta har haft mycket stor betydelse för den konstnärliga världen i övrigt, då de grekiska mästarna faktiskt lärde sig av egyptierna.
 Utan att veta mycket om den egyptiska konsten kan den ofta verka kuslig och skrämmande. Avbildningar av döda faraoner har man strategiskt placerat i gravkammarna liksom för att övervakade sina egna gravar. Men är det verkligen så att de finns där för att beskydda och övervaka sina gravar? Eller finns det kanske andra förklaringar? Vad trodde egyptierna på och vad har deras religion med konst att göra? Detta är saker som jag vill utröna i min uppsats om hur konsten speglar det religiösa livet i Egypten under det Mellersta riket.

1.2 Metod


Jag har arbetat utifrån ett traditionellt vetenskapligt perspektiv när jag skrivit den här uppsatsen. Genom att göra litteraturstudier, jämföra böcker med varandra och studera bilder tillsammans med att läsa texter om dess motiv har jag fått en bild av hur den egyptiska konsten har verkat i det forna Egypten.

2 Det Mellersta Riket


De exakta åren för när det mellersta riket var, är svårt att avgöra, då årtalen skiljer sig något beroende på vilken litteratur man läser. Enligt ”Art in the Ancient World, A Handbook of Styles and Forms” ska detta varit ca år 2060-1785 f Kr. Mellanperioden före detta ska ha varit ca 2155-2060, och mellanperioden efter det mellersta riket ska ha varit ca 1785-1554. I boken ”Art for Eternity”, däremot, sägs det Mellersta riket ha varat från ca 2008-1721 med mellanperioderna ca 2170-2008 och ca 1721-1539. Ett tredje exempel på hur årtalen skiljer sig är från boken ”Painting, Sculpture and Arcitecture of Ancient Egypt”. Här varade Mellersta riket från ca 2040-1650 där mellanperioden före ska ha varit omkring 2135-2040 och mellanperioden efter 1715-1550. Det författarna, däremot, är överens om är att Mellanperioden före det mellersta riket varade från den 7:e till den 11:e dynastin, att Mellersta riket var under den 11:e till den 12:e dynastin och perioden mellan det Mellersta riket och det Nya riket var under den 13:e till den 17:e dynastin. Det är alltså endast de exakta årtalen som skiljer. Därför vill jag påpeka att årtalen jag använder i denna uppsats endast är ungefärliga.


För över 5000 år sedan utvecklades en rad bondesamhällen utefter Nilens kust i Egypten. Dessa bondesamhällen utvecklades och slogs ihop till två större stater, Övre och Nedre Egypten. Senare förenades även dessa under en härskare. Detta stora rike kom att bli ett av de mäktigaste rikena under forntiden, och det bestod fram till att Alexander den Store gjorde landet till en hellenistisk provins 332 f Kr. Fram till denna tidpunkt delar man in Egyptens historia efter de olika härskarhusen, dynastierna.

De sex första dynastierna kallas pyramidernas tidsålder, eller gamla riket (ca 2635-2155f Kr). Innan det Mellersta Riket började, följde en förfallelseperiod (ca 2155-2040 f Kr).
 Den härskare som sist höll i makten i det gamla riket, orkade till slut inte hålla samman riket själv, vilket var en förutsättning för rikets existens. I och med detta växte adelssläkterna sig starkare och fick sådan makt att konungarna inte längre kunde styra över dem.


Ca 2150 f Kr utmanades faraonernas makt av feodala herrar. I ungefär ett sekel var det stridigheter mellan dessa herrar och faraonerna i Egypten och det var nära till anarki. Den som till slut enade landet igen, var Mentuhotep II
 (se bild 10). Det mellersta riket börjar i och med att Mentuhotep II tar över tronen. Detta ska ha skett någon gång omkring år 2040 f Kr.
 Denna, nya härskarsläkt, flyttade sitt residens i Thebe, som då kom att bli den nya huvudstaden i Egypten. Skillnaden mellan det Gamla riket och det Mellersta riket kom att bli att Amenemhet I organiserade landet genom löften och nådevedermälen för att vinna stormännen för sin sak. Feodalfurstarna kom således att bli konungens anhängare, och inte fiender som de tidigare varit. Landet bestod av flera småstater, där härskarna var kungens tromän, utan att vara hans tjänare.
 Mellersta riket sträcker sig så fram till omkring 1650 f Kr,
 då riket ödelades av ett krigarfolk från Mindre Asien, kallat Hyksos.

Den Egyptiska storhetstiden var under 18:e till 20:e dynastin, som kallas Nya Riket (ca 1554-1080 f Kr). Det var under den här tiden som Egypten nådde sin största utsträckning, och det är även från den här tiden som de flesta monument är bevarade.


3.1 Ikonografi

De flesta religioner uttrycker på något sätt sin tro i olika visuella bildspråk. Kristendomen symboliserar sin tro med korset, medan till exempel vissa afrikanska religioner använder masker och figurer för att symbolisera sina förfäder. Men att endast betrakta ikonografin ur ett estetiskt perspektiv ger oss inte en rättvis bild av vad konstverket innebär. För att nå denna förståelse krävs också att man lever sig in i hur den samtida människan levde och tänkte.

Ordet Ikonografi kommer från grekiskan, där eikon betyder ”avbild” och graphein betyder ”att skriva”. Man skulle alltså kunna översätta ordet med ”att skriva med konst”. Ikonografin är ett system och en tradition som människan har utvecklat sedan urminnes tider. Det har varit ett hjälpmedel för att nå förståelse mellan olika individer.

Religion är ett system av symboler. Människan använder symbolerna för att symbolisera det yttersta och använder dessa för att nå en relation med det som finns bortom det liv vi lever i nuet. Symbolerna refererar till en realitet som människan inte kan få grepp om utan dessa, medan tecken betecknar en bestämd sak eller erfarenhet. Skillnaden mellan bilder gjorda med tecken, och symboler är alltså att en bild är mer exakt än en symbol. Både bilder och symboler är delar av vårt språk och vår kultur och bör därför inte uteslutas ifrån dessa. Konsten är en del av vårt språk och kan förtälja historier på samma sätt som en text kan.

Symboliska avbildningar är betydligt vanligare i kulturer som haft en avancerad händighet, som till exempel i Egypten. Symboliska avbilder betraktas här inte enbart som, till exempel, ett block av en sten, utan betraktades som något betydligt mer, något med ett eget liv inom sig och med andliga krafter. Sådana avbilder var nödvändiga för att människan behövde en medlande kanal för att erhålla den heliga kraften som guden som avbilden symboliserade kunde ge.

Det finns en mängd avbilder med symboliska innebörder. Men det är omöjligt att generellt säga vad de står för. För att vinna en mer rättvis bedömning måste man söka avbildens kontext i ritualer och i dyrkarnas inställning.

De gamla Egyptierna var mycket produktiva när det gäller gudar och dess ikonografi. De var ett oerhört religiöst folk och man har funnit stora ikonografiska rikedomar, allt ifrån kolossala statyer till förgyllda miniatyrer och målningar.


3.2 Förståelsen av Egyptisk konst


För att man riktigt ska kunna förstå den Egyptiska konsten från antiken måste man också lära sig de religiösa tankarna som fanns under denna tid då dessa också uppenbarar sig i konsten.


Under förhistorisk tid kännetecknades människornas världsbild av jagets och världens enhet. Man skilde inte på jordiska uppenbarelser och överjordiska världar. Inte heller hade man något tids- och rumsbegrepp. Man trodde i stället att världen var full med trollmakter. Någon gång under den yngre stenåldern utvecklades människans medvetande och det medförde att man började skilja mellan det jordiska och det överjordiska, mellan liv och död. Man började dyrka de kosmiska naturmakterna, till exempel solen och månen, som vidare förde med sig uppkomsten av myter och religiösa system. Föreställningarna om trolldom och de magiska besvärjelser man tagit i bruk hölls levande genom folktron och gjorde så ända till den gamla egyptiska kulturens nedgångstid. Men tron på ett liv efter döden tycks alltid, i mycket hög grad, ha genomsyrat den egyptiska religionen. Detta grundas på framställningar som funnits i gravar genom gåvor, inskrifter och arkitektur.


Under den 11:e, 12:e och 13:e dynastin utvecklades konsten och en rik och varierad litteratur uppstod. Bland de mest karaktäristiska kvarlevorna från det Mellersta riket som visar på detta är stenuthuggningarna i de privata gravkamrarna. En av de bäst bevarade är Khnumhoteps gravkammare, som berättar i en inskription om dess utarbetade 20 fot höga dörrar som ska vara gjorda av cederträ. Dessa inskriptioner berättar också om hur ägaren byggt en gravkammare i berget. Detta gjorde han därför att en man skulle imitera det hans far gjort. Det berättar att hans far gjort ett hus till sin ka (ka står för den dödes metafysiska eller andliga sida, medan ba står för människans fysiska existens i livet efter detta. Dessa två tillsammans utgör det vi brukar kalla själ.) i Menofret, som han byggt av sten från Ayan, för att han skulle kunna existera för evigt.


Den uppfattning man får av Egyptisk religion under de yngre perioderna kommer från statsreligionen och prästerskapets teologiska spekulationer, eftersom man utgår ifrån urkunder. Det är svårare att få en inblick i hur den enskilde människan tänkte och kände, då det saknas material om detta. Men som det verkar, var det denna officiella teologi som satte sin prägel på, eller till och med genomsyrade, samhället.


Konsten i Egypten gjordes inte för att åskådare skulle ha något vackert att betrakta. Konsten var snarare ett sofistikerat system att uttrycka religiösa riter och bruk. Därför är det svårt för den moderna människan att riktigt förstå sig på den antika egyptiska konsten. Konsten måste sättas i sin kontext för att kunna förstås fullt ut.


Nästan alla konstverk från det Mellersta riket har man funnit i gravar, även om allt inte är gjort för själva begravningen, utan är den dödes tillhörigheter som följt henne/honom med i graven.


4.1 Religionen


Varje sommar drabbades Egypten av skyfallsliknande regn och det blev översvämning runt Nilfloden. När översvämningen lagt sig, lämnade den massor av bra skördejord efter sig, där bönderna odlade sina grödor. Det var skyfallen och översvämningarna som över huvud taget gjorde det möjligt att leva i Egypten. Detta inspirerade också tron på att livet kontrollerades av en serie stora cykler. Nilen förde med sig goda skördar. Solen gav värme och ljus. Detta var nödvändigt för överlevnaden. Månens cykliska bana gav också en känsla av helhet. Därav spårade egyptierna sitt ursprung utifrån detta. Solen kom att bli skaparen. När skaparen stod på en sandig kulle, formade den universum genom fyra gudomligheter. Dessa var jordens gud, Geb, hans syster Nut, som var himlens gudinna, luftens gud Shu, och Tefnut, som var fuktighetens gudinna. Dessa namn och deras funktioner varierar, beroende på var och när historien tar plats.

Skapelsen var, för egyptierna, inte en engångsföreteelse. Detta var en återkommande händelse. Skapelsen måste återupprepas dagligen, annars skulle det bli kaos i universum och bara gudarna skulle kunna återaktivera skapelsen igen.
 I och med att många av bilderna och statyetterna man har funnit, innehåller symboler och uttryck för återskapelsen och ett evigt liv, tycker jag att det verkar som att man försökte återupprätta skapelseriter även efter döden. Man förevigar bilder som återupprättar världen åt den döde.

Något som man säkert vet är att man under den äldre tiden handskades med en mängd olika lokalgudar med olika betydelser. Man hade också större teologiska system där det fanns ett begränsat antal gudar och en universell gud som utges för att vara den ende guden. De andra gudarna ansågs bara vara olika uppenbarelseformer av den ende guden.

Kanske var det också så att varje trosystem målmedvetet framställde sin gud som den ende. I och med att man funnit olika materiell kulur på olika platser i Egypten, är det troligtvis så att även den religiösa utvecklingen varierat. Vissa orter verkar ibland ha haft samma lokalgudar. Detta har man sett, till exempel, genom avbildningar av falkar eller lejon. Vissa forskare förklarar detta med att de som dyrkade dessa ska ha tillhört en och samma stam som då haft falken eller lejonet som totem. Det som gör denna teori mindre trovärdig är att kultnamnet varit olika på de olika orterna och att orterna inte legat samlat under ett kärnområde. Istället är kulterna utspridda över hela landet och har olika namn. En rimligare förklaring till detta är att man dyrkat det djur som varit vanligt vid platsen. Till exempel, vid platser där det går en dal upp i öknen, är en naturlig hemvist för lejon, så vid sådana platser var det ofta lejonet som var det dyrkade djuret.

Men det var inte bara verkligt existerande djur som var dyrkade. Ett exempel på ett sådant icke-existerande djur är Sethdjuret. Detta djur symboliserade öknen och står för det främmande och farliga. Tillsammans med Horus brukar Seth symbolisera faraos makt. Kultplatserna som hör detta djur till kan man finna vid ingångarna till ökendalar.


Den forntida religionen i Egypten är mycket komplicerad, eftersom den innehåller så många lokala gudomligheter. Efter att Egyptens två riken enats, kom de lokala gudomligheterna att ingå i de två huvudreligioner som uppstod. Dessa var sol- och stjärnkulten i Heliopolis, där solguden Ra kom att bli centrum, och Osiris dödskult. Så småningom blev Osiriskulten huvudreligion i hela riket. Osiriskulten innebar att solen – Osiris, vilade om natten. Detta gjorde han i underjorden. På morgonen var det Horus, Osiris son, som steg upp igen. Liksom solen om natten kämpade mot mörkret, föreställde man sig också att själen, Ka, skull göra efter döden. I mörkret skulle Ka kämpa mot de onda gärningar man utfört i livet, och inte förrän dessa hinder hade övervunnits kunde Ka åter få se dagens ljus. Man föreställde sig också att Ka då följde med solen i hans båt över himlens hav, varför också båtmodeller är vanliga fynd i gravarna.


Den vanligaste och populäraste versionen av skapelsemyten växte fram någon gång före 2345 f Kr. i Heliopolis, som idag är en förort till Kairo. Osiris regerade som kung. Hans syster Isis var drottning. Deras svartsjuke broder Seth såg till att Osiris gick under. En variant av detta är att Seth mördade Osiris, styckade upp hans kropp och spred delarna över hela Egypten. Sedan intog han sin brors plats som kung. Isis och Seths syster Nephthys samlade ihop delarna av Osiris kropp, och genom magi återkallade Isis tillbaka den döde kungen. Osiris son och arvinge, Horus, kan ha försökt hämnas Seth. När Hors blev gammal nog konfronterade han Seth. Det utbröt en så våldsam strid att de andra gudarna tvingades att kalla på en domstol för att lösa konflikten. Domen blev så att Seth blev landsförvisad till den torra öknen bortom Egyptens gränser. Trots att Osiris hade blivit återbringad till livet, så kunde han inte återvända till de levande. Istället blev han dödsguden, som skulle regera i all evighet. Till slut gjorde också gudarna Horus till kung i Egypten. Detta har gjort Osiris mycket viktig då det gäller livet efter detta och dödskulten. Man har funnit symboler som kan ha förknippning med denna myt till exempel i Kung Neb-hepet-ras gravkammare, där statyn av honom innehåller delar som visar på platsen där Osiris mötte döden
 (Se bild 10).


Enligt boken ”Art for Eternity, Masterworks from Ancient Egypt” är det denna myt som är bakgrunden till att Egyptierna tror på uppståndelse och möjligheten att återfödas. Men som jag skrev tidigare, var det de naturliga cyklerna som var upphovsman till ett mera utvecklat religiöst system än vad man tidigare haft. I och med att till exempel solen och månen rör sig i cykliska banor, och att skördar är beroende av en viss cyklisk bana, utgick man ifrån att det var så även med livet och livet efter detta. Alltså måste det ha varit cyklerna som var bakgrunden till myten, och inte myten som var bakgrunden till tron. I vilket fall som helst, trodde man inte att det var lätt att uppnå denna uppståndelse. Det krävdes riter då man återkallade Isis magiska krafter. Ofta utfördes dessa riter av speciellt tränade begravningspräster. Den dödes själ kräver också en konstant tillförsel av magiska grönsaker, vin och öl. Viktigt var också att kroppen bevarades, för att det skulle vara så stor chans som möjligt för ka att överleva. Detta var grunden till mumifieringen, den konstmässiga bevaringen av kroppen och gravarna, som skulle tjäna som hem för ka. Det ledde också till utvecklingen av gravstatyetterna.
 (Se bild 1, 2, 3, 4, 5 och 10)


Efter att kroppen gjorts i ordning ställdes de upp framför ingången till graven och man yttrade magiska besvärjelser:


”Stå upp, res dig, Osiris! Se, jag, din köttslige son Horus är

kommen för att återge dig livet, samla dina ben och sammanfoga

dina lemmar. Jag är Horus, din son och hämnare som med sitt

öga väcker dig till nytt liv. Horus öppnar din mun, han ger dig

ögon att se med, öron att höra med och händer att arbeta med”

.


Efter detta omfamnade prästen den döde och rörde vid hans läppar med heliga örter. Sedan blåste prästen livets ande i den döde, och fortsatte:


”Du är en gud bland gudar, men du har tillika allt det som var

ditt här i livet. Ditt kött lever och växer, ditt blod flyter i ådrorna

och dina lemmar rör sig. Du har fått tillbaka ditt eget hjärta.”

Den döde skulle då ha svarat:



”Jag är, jag är; jag lever, jag lever!”


De flesta av statyetterna gömdes i gravkammare. Detta visar på att statyetterna inte hade en visuell betydelse för egyptierna under antiken. Istället skulle de vara till hjälp för den döde och beskydda dess ka. Vissa statyetter tjänades också som hem för gudarna. Prästerna förde in gudarna till dessa bilder genom att bada statyetterna, pryda dem med dyra smycken och offra rökelse, mat och dryck till dem.
 Dessa seder tycker jag, för övrigt, påminner mycket om de seder man än idag använder inom hinduismen. Likheterna är så pass stora att man gärna tror att hinduismen har sitt ursprung i dessa uråldriga traditioner.

4.2 Kungen

Kungen betraktades som en gudomlig varelse och han skulle efter sin död stiga upp till gudarna som han kommit från.
 Man såg visserligen även kungarna som människor, men inom varje härskare fanns en spirituell essens av kunglighet. Denna kunglighet kallades ka. Den kungliga ka gjorde den dödliga kungen till en gud. Pharaonens kropp sågs bara som en temporär behållare för den eviga kungliga essensen. Därför var det heller inte viktigt för skulpturer att avbilda kungarna med exakthet. Istället avbildades de, för det mesta, som perfekta, gudomliga varelser med muskulösa armar och ben, och ansikten som inte förändrats av ålder eller sjukdom
 (Se bild 1 och 2).


Att pyramiderna skjuter upp mot skyn skulle förmodligen hjälpa kungen på hans uppstigande till de andra gudarna. Men för att själen skulle kunna leva vidare, trodde man att kroppen måste bevaras, varför man hindrade kroppen från förruttnelse genom en komplicerad metod av mumifiering. För att ytterligare försäkra sig om själens överlevnad, beställde man också skulpturer som symboliserade kungen och som skulle vara för evigt. Dessa ställde man sedan i gravkammaren tillsammans med mumien. Ett av de egyptiska orden för `skulptur´ kan översättas med ´han-som-hålls-levande`.


Farao agerade ofta som idégivare när det gällde den Egyptiska konsten. I vilket fall som helst, var han alltid delaktig i allt konstnärligt skapande.


Templen som byggdes föreställde gudens boning och i dessa utfördes ritualer där guden fick mat och kläder av prästerna. För att beskriva det nära sambandet mellan farao och gud, utsmyckade man templet med reliefer, bilder och inskrifter.


5 Konstens uttryck och symbolik


Egyptiska skulptörer avbildade nästan aldrig sina verk i rörelse. Det viktiga var att de symboliserade religionens funktioner. De var delar i ritualer. Kultstatyetter dyrkade och offrade man till, tempelskulpturer ansågs hjälpa till vid världens dagliga återskapande, och figurer som ställdes i gravkammare skulle ge evigt liv genom att ta till sig den dödes ka, om man offrade till den.

Att figurerna nästan alltid tittar rakt framåt, ska också visa på statyns roll i religiösa ceremonier och riter. Man trodde att skulpturerna beskådade ritualerna och kunde känna igen offergåvorna. Men om statyn skulle titta åt ett annat håll än framåt, skulle den inte kunna se detta. Om statyn inte heller rakt mötte sin åskådare skulle både statyettens och åskådarens religiösa verksamhet försämras. Konstnärerna skapade således sina verk utifrån religiösa åskådningar.


Ett exempel på detta är en statyett av Kung Neb-hepnet-ra Mentuhotep (se bild 10). Den är från det Mellersta riket, någon gång mellan 2040-2010 f Kr. Man fann den i hans gravtempel i Deir el Bahari, inlindad i mumiebandage. Idag kan man se den på Egyptiska museet i Kairo. Kungen avbildas här med flera symboler som ska visa på det eviga, kontinuerligt förnyade kungariket. Hans vita slängkappa symboliserar förnyelsens festival. Han har sina armar i kors över bröstet, och han är målad svart, precis som guden Osiris. Att han är målad just svart bör inte tolkas som att han i verkligheten var svart i skinnet, utan snarare är det återuppståndelsens färg. Den röda kronan kan ha flera betydelser. En betydelse skulle kunna vara att det är en politisk symbol, som visar på att lägre Egypten åter hade blivit återupprättat. En annan symbolisk mening med denna är att den pekar åt det håll, mot lägre Egypten, där solen går ner och där Osiris sägs möta sin död.
 Andra exempel på att statyerna tittar rakt fram är en staty av Senwosret III och olika blockstatyer (se bild 2 och 3).

Under det Mellersta Riket brukade härskarna och de högre tjänstemännen ofta avbilda sig själva omlindade i långa mantlar. De brukade avbildas antingen sittandes eller ståendes. Dessa statyer skulle ställas i den dödes gravkammare för att den skulle kunna betrakta riterna eller så deltog de i gudstjänster i templet. Liksom andra statyer användes även dessa som redskap vid religiösa ceremonier som gällde dödskulten. De skulle hjälpa att få önskan om ett liv efter detta att gå i uppfyllelse.

Dessa statyetter, föreställande höga tjänstemän och härskare inlindade i mantlar, var en variant av Osiriskulten. Manteln symboliserar en förutsättning för att ett liv efter detta skulle kunna vara möjligt
 (se bild 4).

Det kanske mest utmärkande i de antika egyptiska skulpturerna, som följer genom alla olika dynastier, är pelarna som skjuter upp bakom själva statyn. Oftast gäller detta de stående statyerna. Det finns flera teorier om varför man satt en pelare bakom skulpturerna. Vissa tror att den är till för att förstärka statyettens styrka, medan andra tror att det är en kvarleva från den tiden då statyetterna satt fast på väggarna till olika tempel. En tredje teori är att platsen där pelaren är, ska vara samma plats som statyettens ka står när den inte finns inom statyetten.


Ibland avbildade de kungliga konstnärerna kungarna med utmärkande drag. Ett exempel är Amunhotep I:s raka näsa. Sådana drag visar inte en trogen bild av hur kungen verkligen såg ut. De var bara tillräkligt lika för att man skulle kunna känna igen dem. Olikheterna mellan verkligheten och skulpturer skiljer sig ännu mer då det gäller icke-kunglig konst.

Gudomligheters, drottningars och prinsessors ansikten brukade spegla den regerande monarken, liksom även de privata statyetterna ofta gjorde. Att man tillverkade skulpturer med kungligheterna som mallar kan bero på den stora lojalitet man kände inför kungen, att man ansåg att kungen innehade perfekt fysisk skönhet, eller hoppet om att få ta över någon av faraonernas stora kraft och magi då det gällde jakten efter evigt liv. (Se bild 1)


Självbiografiska texter som är urkarvade på privata gravkammares väggar är skrivna som formler. Genom dessa kan man utläsa gravkammarens ägares karriär, det kan beskriva hans deltagande i militära kampanger eller återge välgörenhet han utövat gentemot änkor och föräldralösa barn. Men det uttrycker inte ägarens självmedvetenhet. Detta gör inte heller de privata statyetterna som placerats i gravkammare och tempel. I stället liknar de mera kungliga figurer.


Konstnärerna gjorde en mängd olika ikonografiska kännetecken som skulle föreställa kungen. Den mest iögonfallande var de som man kan finna på kungliga huvudbonader. Till exempel uraeus kobra, en beskyddande gudinna, som gestaltar en orm. Denna bild finner man ofta ovanför pannan på kungliga huvudbonader.


Livskraften var oerhört viktig i det vardagliga livet. Detta har man utläst utifrån bilder från förlossningar och ur sånger som avslöjar att en kvinnas personliga hygien var en oundviklig förutsättning för mödraskap och en bekräftelse på kvinnans krafter att kunna ge liv. Ett exempel på en sådan bild visar på den vitala livskraften. Den föreställer en prinsessa som får sitt hår iordninggjort av en tjänare. Prinsessan håller i en spegel med ena handen och med den andra handen för hon en skål mot sina läppar. En annan tjänare står vid sidan av och fyller en skål som hon erbjuder prinsessan, då hon säger ”för din vitala styrka, min dam”. En tolkning av denna bild är att kungen, från andra sidan graven, fortsätter att sträva efter att kvinnan fortsättningsvis ska vara älskad av gudarna och moder till hans arvtagare
 (Se bild 9).

Ett annat exempel som visar på hur viktig den vitala livskraften är från en detalj av en bild som man funnit på en träkista. Bilden visar hur den döde mannen sitter vid sitt middagsbord. Mellan den döde mannen och offerbordet finns de dödas präst som bränner rökelser och säger till den döde mannen ”för din vitala styrka”. Runtomkring dem finns offergåvor, till exempel vaser, vatten, kött, bröd, frukt, grönsaker och blommor och vissa av den dödes tillhörigheter.
 (Se bild 8)

Ofta nämns gudinnan Isis som urtypen för hur en moder föder upp sitt barn. Det finns statyetter av detta då Isis sitter med sin son Horus i famnen och ammar honom. Detta handlar om hur Isis hoppas kunna ge sitt barn styrka och sig själv hälsa.

Flodhästen kan symbolisera hoppet om att få bli återfödd. Flodhästskulpturer placerades ibland i gravkammaren tillsammans med liket, och om det hölls någon ritual i samband med flodhästen, gjorde man förmodligen detta till gudinnan Thureris ära, som assisterar i förlossningen, återfödelsen, som en gudomlig barnmorska
 (Se bild 6).


Under det Mellersta riket började man avbilda de avlidna hukande och med knäna uppdragna, som i fosterställning, och med kroppen inlindad i en slängkappa eller omgiven av karmarna från stolen den döde satt i. Detta gjordes samtidigt på ett sätt att man fick intrycket av en kub. Man brukar betrakta detta som ett sätt att uttrycka fullföljelsen av strävan man haft mot idealet att vara kompakt, och det jämförs ofta med skapelsen av pyramidernas arkitektur. Dödskulten hade i Egypten bara en mening, vilket var att övervinna döden och återfödas till en levande människa igen, och detta visar blockstatyerna på genom att den döde tittar framåt mot ett nytt liv. Även detta kan alltså tolkas som en utveckling av Osiriskulten. Idén om återfödelse förutsätter ett barns beteende som uttrycks i mytologisk form i allt som har med döden att göra. Dessa överskylningar ansågs, som en livmoder, ta emot den döde, för att sedan, åter igen, föda honom till livet. Detta ser man i blockstatyn, då den döde har invirats hårt i slängkappan eller på utsidan av den boxliknande stolen. Dessa två saker symboliserar Isis – modergudinnan. Det är i hennes kropp som de döda ligger i fosterställning liksom ett ofött barn.
 (Se bild 3)

6 Konstens magi


Vid begravningsriter var man noga med att se till att den döde hade allt han behövde. En hel fullkomlig kropp, skydd, mat och tjänare var viktigt för att den döde skulle få ett tryggt liv efter detta. Men det krävdes också skydd mot övernaturliga krafter som både levande och döda ansågs vara mycket sårbara inför. För detta använde man magi. Man uttryckte magin både genom skrift och genom figurer. Det allra viktigaste man någonsin funnit i papyrus väg är en magisk besvärjelse på papyrus. Den är daterad till den 8:e dynastin. Papyrusen innehåller en hymn till krokodilguden Sobek, fragment ur ett religiöst drama och en lista på fåglar, växter, djur och städer i övre Egypten och Nubien. Detta material skulle ha tillhört en praktiserande magiker. Denne man praktiserade även som berättare, präst och doktor. Inte långt ifrån lådan, som man fan papyrusen i, fann man också en statyett av en ung kvinna som bär en lejonmask och håller en trollstav. Hon ska föreställa den gode lejondemonen, Aha, senare kallad Bes. Andra föremål man funnit är magiska knivar, en stor uraeusorm i brons, babian- och lejonstatyetter, fertilitetsfigurer, flodhäst- och igelkottsstatyetter (se bild 6 och 7).


Det man oftast använde mot ondskefulla makter var symboler och statyetter av hälften lejon och hälften människa. Lejonet ansågs som det starkaste djuret bland egyptierna. Sphinxen är en visualiserad form av detta.


7.1 Förändringar inom konsten

Både skulpturers, reliefers och målningars stilar varierade från en dynasti till en annan och mellan olika härskare. Dragen hos människorna kunde till exempel ibland idealiseras, medan de ibland var överdrivna. Den vanligaste förklaringen till detta är främst att när en härskare avbytte en annan, brukade de kungliga skulptörerna svara med att modifiera stilarna. Andra teorier är att det automatiskt skedde en förändring i stilarna då en skulptör avbytte en annan. Egyptierna såg inte förändringar som något oundkomligt, eller nödvändigt, utan såg istället alla förändringar som en del av det cykliska mönstret som karaktäriserades av födelse, mognad, förfall, död och återfödelse. Liksom Nilen, solen och skördarna följde mönstret, skulle även de artistiska stilarna göra det samma och återvända årahundraden senare.


Egyptiska konstnärer hade ett annorlunda sätt att framställa sin konst. Det var inte skönheten i konsten som var viktig, utan det var snarare fullkomligheten som hade betydelse. Konstnären skulle, så tydligt och klart som möjligt, återge sitt motiv. De behövde inte avbilda med exakthet, det viktiga var att de använde sig utav klara och enkla linjer. De målade från minnet, och följde strikta regler som skulle försäkra om att det de målade skulle framställas fullkomligt klart för åskådaren. Metoden liknar mer en kartritares än en konstnärs. Till exempel om man skulle rita en man, så skulle mannen avbildas från sidan. Formerna av mannen ansågs synas bäst från sidan, liksom en sjös konturer syntes bäst från ovansidan, varför sjöar ritades uppifrån.


Andra regler som konstnären skulle följa var till exempel att män målades mörkare än kvinnor. Viktigt var att gudar avbildades på rätt sätt. Exempel på detta är Horus, solguden, som skulle framställas som en falk, eller med ett falkhuvud och Anubis, dödens gud, som skulle framställas som en schakal eller med schakalhuvud. Konstnären var också tvungen att lära sig att med klarhet hugga ut hieroglyfer och symboler ur sten.

Det hände aldrig att någon frågade efter något annorlunda. Det var så här det skulle framställas. Inte förrän under det Nya riket, den 18:e Dynastin, då Amenophis VI tagit över makten förändrades dessa regler. Men dock inte långvarigt. Amenophis VI var en kättare som bröt mot flera urgamla seder. Han ville inte hylla de många underligt formade gudarna som hans folk hyllade. För honom var det bara en gud som var viktig. Denne var Aton som han representerade i form av solen. Amenophis började kalla sig själv för Akhnaton efter Aton.

Bilderna som Amenophis beställde måste ha chockerat folket av hans tid. De gick nämligen inte att jämföra med de bilder de var vana vid. Han avbildade sig lyftande på sin dotter till sitt knä, promenerandes i trädgården med sin fru lutandes mot hans käpp. Vissa porträtt avbildar honom som ful. Kanske var det så att han ville att konstnären skulle avbilda honom som han faktiskt såg ut.

Amenophis efterträdare var Tutankhamen. Vissa av konstverken från hans tid fortsätter i samma stil som under Amenophis tid. Ett exempel är då Tutankhamen avbildas tillsammans med sin fru, som då är i samma storlek. Han sitter i sin stol i en vardaglig idyll. Hans fru har försiktigt lagt sin hand på hans axel, medan Solguden sträcker sin hand för att välsigna dem.

Men även under Tutankhamons regeringstid återupptogs de gamla värderingarna då det gällde konst och detta som före hans tid gällt under tusen år, kom att gälla ytterligare tusen år. Själva trodde egyptierna att det skulle förbli så i all evighet.


7.2 Förändringar inom religionen


Under Gamla Riket utvecklades en förandligad etik. Man ansåg att människans sedliga hållning var viktig för ett fortsatt och lyckligt liv efter döden. Man fick vidare en föreställning om att man efter döden hamnade i en domstol som stod under solguden Re. Denna idé sammanbindes sedan under Mellersta riket med myten om gudsdomstolen ur Osirislegenden. Denna gudsdomstol avgör människans förhållande till gudarna och domen är beroende av människans etiska hållning. Människan är ansvarig för sitt handlande. Bilder av detta är relativt vanliga och avbildas med att den avlidne befinner sig i den stora domstolssalen. På en våg, väger gudarna Horus och Anubis ett skrivtecken som symboliserar det mänskliga hjärtat och tecknet som symboliserar sanning. Thot, vishetens gud, noterar resultatet. Osiris är domare (Se bild 11).


Uppfattningen att den avlidne skulle uppstå till ett nytt liv efter döden gällde tidigare enbart gudakonungen. Men i slutet av Mellersta riket började denna uppfattning gälla alla människor. Gravinskrifter bekräftar detta i form av formler som består av att man satte namnet på den avlidne efter guden Osiris namn.


Även tungsinne och misstro kom att bli mer framträdande, i det som tidigare varit ett tryggt och sakligt sinnelag, under det Mellersta riket. I och med detta förändrades också skulpturer och porträtt till att se allvarligare ut och mer sorgbundna. Avbilderna av härskarna börjar vända sina blickar ner mot människorna och blir på så sätt deltagare i deras liv, i stället som tidigare, då de levde ett sorgfritt liv ovanför vimlet av människor. Faraonernas personliga öden kom att spegla avbilderna mycket mer än vad de tidigare hade gjort.


Bilder som prydde väggarna förändrades även de under det Mellersta riket. Feodalfurstarnas och medelklassen, som vuxit sig större och rikare, kom att skildras, vilket de inte gjort tidigare. Under det Gamla riket, var det bara faraonerna och hans hov som skildrades och avbildades på väggarna. Bildkonstens alla regler var inte längre lika stränga, även om man fortfarande höll fast vid sättet att skildra scener med många figurer på genom att lägga dem som i ett register, staplade ovanpå varandra (se bild 8). Vissa regler höll man fast vid, men man förnyade sättet att dela in terrängen i zoner. Man finner även en bild där Farao Sesostris springer fram till guden Min i en rituell handling, offerdansen. Detta visar att man förändrat sin människouppfattning och att det inte bara är varandet som är viktigt, utan att även handlandet är av stor betydelse.


Under det Mellersta riket tycks religionens grepp över folket ha försvagats allt mer. Människan hade fått en etisk hållning som staten kunde förlita sig på. Detta grundar sig i att det under Gamla riket skedde en del andliga kriser, vilka bröt ner de starka religiösa föreställningarna om människans och gudarnas enhet i detta liv och i livet efter detta. Man fick i stället en nyvunnen politisk ordning, vilket i sin tur ledde till att man krävde en självmedveten kraft och insikt av människorna. Detta sätt att tänka grundade sig mer på ett filosofiskt plan än på ett religiöst.


1988 fick Janine Bourriau uppdraget att katalogisera och illustrera de antika fynd man hade från Mellersta riket i Egypten, vid olika museum runt om i England. Resultatet blev boken ”Pharaos and Mortals, Egyptian Art in the Middle Kingdom”. Här beskrivs bland annat att magiska formler som man tidigare bara använt vid begravningar av faraoner, togs nu över även av privatpersoner. En större grupp människor fick nu privilegiet att bli begravd med komplicerade ritualer. Resultatet av detta gjorde det också möjligt att variera begravningsriterna mera, vilket också ledde till att begravningskonsten blev mer lokal. Undersökningen om skillnaderna mellan dessa stilar var ännu inte avslutad när Janine Bourriau katalogiserade antikviteterna man hade i England, men några generella slutsatser man tagit är att under den sena 7:e dynastin, minskade antalet av regionala begravningsplatser, samtidigt som dekorationerna på kistorna blev mer standardiserade. På vissa ställen började man också placera träfigurer, föreställande tjänstefolk, i gravarna.


8 Slutsatser


Konsten i Egypten gjordes inte för att tillfredsställa betraktaren, så som många av oss ser på konst idag. Istället hade konsten ett praktiskt syfte, nämligen att uttrycka religiösa riter och bruk, och den var ett hjälpmedel för de levande att uträtta sin religiösa tro. Det vi idag betraktar som antik konst, var i själva verket verktyg för de gamla egyptierna i sitt vardagliga religiösa liv.

Att religionens roll i samhället försvagades under det Mellersta riket, tror jag kan bero på just att Faraonernas makt inte längre var av samma betydelse som de tidigare varit. Tidigare hade de varit betraktade som gudar, men desto starkare feodalfurstarna och den rika medelklassen blev, desto svagare blev faraonerna, vilket i sint tur fick till följd att de inte längre hade samma religiösa betydelse.

Att bildkonsten förändrades kan även detta ha med religionens sjunkande makt över folket att göra. Tidigare avbildades faraonerna sittande och tittandes rakt fram, för att kunna beskåda de religiösa ritualerna som människorna utförde. Men under det Mellersta riket började man avbilda faraonerna i rörelse. Till exempel farao Sesotris, då han springer fram till guden Min i en rituell handling. Faraonerna kunde inte längre vara passiva i de religiösa handlingarna, och började därför aktivt delta.


Den religiösa tro man hade under det Mellersta riket i Egypten är slående lik dagens hinduism. Liksom man inom hinduismen tror på brahman som är världsalltet, och alla de andra gudarna inom religionen är delar utav, trodde de gamla egyptierna att det fanns en enda gud, och att de andra gudarna bara var uppenbarelseformer av denne.

Även skapelsemyten påminner om myten om hur Ganesha skulle ha fått sitt elefanthuvud. Den egyptiska skapelsemyten berättar om hur Osiris, som regerade som kung, blev mördad av sin bror, men återuppväckt av hans syster. Ganesha blev själv mördad av sin far och återuppväckt av sin moder.

Den antika religionen i Egypten tycks främst handla om livet och döden. Man skulle leva livet så att man skulle få ett gott fortsatt liv efter döden. Symboler som visar på hur oerhört viktig återfödelse var, finner man i nästan alla konstverk som finns bevarade. De idealiserade statyetterna visar hur man ville bevara ungdomligheten, kläder och utsmyckningar som statyerna hade, även de religiösa symbolerna. Kungar som avbildas med långa mantlar kan symbolisera dödsguden Osiris, som brukade avbildas inlindad i ett bandage. Man har också funnit avbildningar av igelkottar i många gravar. Dessa symboliserade förmodligen återuppståndelsen då igelkottar lever på ett sådant sätt att när det finns ont om man går de under jorden, men återuppstår sedan då det åter igen är gott om föda (se bild 7).

Att de naturliga cyklerna var ursprunget till en hel religion är logiskt. Vi ser hela tiden att det runt omkring oss försvinner för att sedan återkomma igen. Solen försvinner varje kväll och ersätts av månen, för att sedan åter igen komma fram på morgonen. Även andra saker, som till exempel mode kommer och går, men kommer sedan åter. Om en sak förstörs, så blir det något annat av den. Ingenting försvinner, utan ändrar bara form. Till exempel växter som vissnar och får ligga tillräckligt länge blir till slut jord, som i sin tur kan ge näring till andra växter. Om människan inte skulle ingå i detta cykliska mönster vore konstigt, då allt annat verkar göra det.

Även om den Egyptiska konsten i sig, inte var ämnad för oss att betrakta och beundra, kan man ändå inte låta bli att göra det. Den avslöjar så mycket om historien och vi kan förundras över de metoder de använt för att över huvud taget kunna skapa dessa otroliga mästerverk.

Det finns ännu många frågor kvar som man kan forska vidare i inom detta område. Tillexempel, hur är det med denna tro idag? Lever något av den kvar? Hur utvecklades den? Man kan dels undersöka hur den utvecklats från ett tidigare skede än det Mellersta riket, men även vad som hände med både konsten och religionen efter det mellersta riket.
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6.


Man har funnit över 70 figurer föreställande flodhästar från det Mellersta riket och mellanperioden efter det Mellersta riket. De antika egyptierna började jaga flodhästar redan under fördynastisk tid. Senare kom flodhästarna att bli associerade med den elaka guden Seth, Horus fiende. Under det Gamla riket krävde man av kungarna att de dräpte flodhästar man såg, då de symboliserade kaos. Under det sena Mellersta riket övertogs den seden av privata gravkammarägare. Dessa placerade statyerna i deras gravar i hopp om att inneha odödlighet genom att döda en flodhäst i livet efter detta. Innan man la figuren i graven, bröt man av ett ben på den, då man var rädd att djuret skulle vakna till liv och komma efter den döde.





 



1.


Denna stenskulptur är typisk för den tolfte dynastin, med dess unga och idealiserade utseende, med vidöppna ögon och fylliga kinder. Den saknar spår av axlar, vilket tyder på att den aldrig varit en del av en hel staty. Istället kan den ha varit ett förvaringskärl. Ibland använde man förvaringskärl att förvara mage, lever, lungor och inälvor under mumifieringen av kroppen. Under det Mellersta riket använde man ofta stenhuvuden som för sådan förvaring.





2.


Detta är en staty föreställande Senwosret III. Han var en av de mest betydelsefulla kungarna under den tolfte dynastin. Statyn visar att han bär en traditionell kunglig utstyrsel, nämligen nemes-huvudbonaden, shendy-kilten, och mellan benen har han en tjursvans. Under hans fötter finner man nio bågar som symboliserar Egyptens traditionella fiender som här blir underkuvade av kungen.





Eftersom kungligheten var gudomlig, avbildades ofta faraonerna på ett idealiserat sätt. Men under Senwosret III intog kungligheterna en mera naturlig form.








3.


I början av den tolfte dynastin började de egyptiska konstnärerna med en ny skulpturkonst. Dessa blev kallade blockstatyer. Oftast var det män som blev avbildade som blockstatyer. De satt på golvet med knäna uppdragna intill kroppen och armarna omsluter knäna. Hela kroppen är sedan invirad i en lång mantel som framhäver den kubiska formen. På statyn finner man, vidare, inskriptioner. Texterna identifierar ägaren och ger även namnet på den lilla kvinnliga figuren som finns framför blockstatyn. Ägarens namn är Senwesret-Senebefny och kvinnans namn är Itneferuseneb. Vilken relation dessa har till varandra är oklart, men förmodligen var de gifta med varandra. Inskriptionerna åkallar också begravningsguden, Ptah-Sokar, och den avslöjar att statyn var avsedd att finnas i ett gravvalv.








5.


Man har funnit kvinnliga statyer i hus och gravkammare från det mellersta riket. De associeras med mäns, barns och kvinnors begravningar. Dessa figurer representerade inte en specifik individ, utan skildrade kvinnor generellt. De är alltid nakna, och har ofta detaljerat utarbetade peruker och målade prickar på kroppen, föreställande tatueringar. Dess raka armar och bakåtböjda ben, skulle förmodligen förstärka dess magiska och symboliska funktioner.





Tidigare representerade dessa figurer sexuell njutning för manliga ägare till gravkammare. Nyare skolor föreslår att de var en del av en komplex religiös tro och skulle garantera fertilitet i denna värld och i den värld man skulle komma till efter döden. Ur ett hushållsperspektiv användes de av de levande för att få guden av sexuell kärlek, Hathor, att hjälpa till att hålla fruns fertilitet och mannens potens vid liv. I gravkamrarna försäkrades den döde krafter i livet efter detta, oavsett vilket kön de tillhörde.








4.


I slutet av den tolfte dynastin framkom en ny typ av statyer; En manlig figur klädd i en fullång mantel. Vissa ser detta som ett förkroppsligande av varsamhet som tränger igenom in i det Mellersta riket. Andra ser det som en reaktion på dödsguden Osiris ökande ställning. Den omsvepande manteln kan vara en parallell med ikonen Osiris, som är avbildad inlindad i bandage som en mumie.





Inskriptioner på bakpelaren och stolen gav föremålet namn och titlar, men dessa är idag försvunna. De kvarlevande texterna säger att han var en byggare och innehåller åkallan till jordguden Geb och balsamerings härskare Anubis. Man vet inte säkert var denna staty var ämnad att vara, men man tror att den kan ha varit placerad i en gravkammare.





7.


Den blåglaserade igelkotten är en av de största grupper av fristående djurfigurer från det Mellersta riket. Igelkottar finner man ofta i scener från öknen i reliefer och väggmålningar i gravkammare, eller på porslinskärl. Djuret associerades förmodligen med återfödelse då det går ner i underjorden när maten inte räcker till för att sedan återuppstå när det finns gott om föda.








8.


Detta är en scen där en död man sitter vid matbordet. Mellan den döde och hans offerbord står en präst som bränner rökelser och säger till den döde ”För dina vitala krafter”. Ovanför den döde finns en offerhistoria nedskriven. Varje kolumn är tillägnad en eller ett par gudar. Runt omkring den döde mannen finns även andra offergåvor; vaser, vatten, drycker, kött, bröd, frukt, grönsaker, blommor och några av den dödes tillhörigheter.








9.


En bild som visar hur viktig den vitala livskraften var.





11.


Efter döden ansågs man hamna på själavågen inför dödsguden Osiris. Anubis, en gud med schakalhuvud, väger i den vänstra skålen på vågen skrifttecknet för hjärtat från den döde och i den högra skålen väger han skrifttecknet för sanning och rättfärdighet. Beroende på vilket som bär den tyngsta vikten blir domen en belöning eller ett straff.








10.


Den här statyn fanns i kung Neb-hepet-ra Mentuhoteps (även kallad Mentuhotep I eller Mentuhotep II, då han dels var den förste kungen och dels den andre prinsen av Egypten) begravningstempel. Han är här avbildad med symboler för ett evigt och ständigt förnyat kungarike. Den vita kappan symboliserar förnyelsens festival, han korsar sina armar och är svartmålad likt guden Osiris. Den röda kronan är en politisk symbol för Nedre Egypten och den betyder att Nedre Egypten har blivit återupprättat. Men den kan även vara en religiös symbol då den symboliserar Nedre Egypten som ska ha varit landet där solen går ner och där Osiris mötte döden.
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