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Abstract 

Lindman, S. 2017. Dödsstraff och stympning i det antika Egypten. 
Lindman, S. 2017. Capital punishment and mutilation in Ancient Egypt. 
 
This essay is about capital punishment and mutilation in Ancient Egypt’s pharaonic era. The 
earlier research has mostly focused on the New Kingdom and later periods, in large part because 
the textual sources are much clearer from then on. There are however some earlier texts that 
seem to mention death penalty or mutilation, but correct analysis of these is debatable. Some 
scholars argue that death penalty certainly was used before New Kingdom, while others claim 
that this is not the case. These things combined contribute to the lack of knowledge of how 
these penalties were used. The goal of the present study is to elaborate on how and why the 
penalties were applied and if they were used before the New Kingdom. This is done by means 
of analyzing and comparing textual sources from different time periods. The material consists 
of inscriptions from tombs, stelae and juridical documents such as documentation from tomb 
robberies and the so-called Harem Conspiracy. The most important findings are that there are 
indicators, but no tangible evidence, for mutilation or capital punishment being used before 
New Kingdom. The New Kingdom material is indeed clearer and it is apparent that death 
penalty, in the form of impaling, was used as punishment for tomb robbery, conspiracy and 
rebellion against the king and theft from temple. Mutilation of the ears and the nose was used 
against those who abused their power or their confidence. 
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1. Inledning 

1.1. Inledning och bakgrund 

Att bli dömd till döden eller att få kroppsdelar avskurna är en skrämmande och kanske morbid 
tanke. Båda straff är avgörande och oåterkalleliga och i mångas ögon moraliskt fel. Dödsstraff 
förekommer i vissa länder än idag men är absolut inget nytt påhitt, både dödstraff och 
stympning användes i det antika Egypten åtminstone från Nya Riket (ca 1550–1070 f.Kr.) och 
framåt. Detta kan vi se i de textuella källorna i form av till exempel juridiska dokument från 
undersökningar av gravplundring och texter som rör konspirationer och förräderi. I vilken 
utsträckning och med vilka metoder straffen användes är dock forskarna oense om då en del av 
källmaterialet kan tolkas på olika sätt. Tidigare forskning har dessutom varit splittrad vad gäller 
om dödsstraff och stympning användes före Nya Riket. Det finns i det närmaste två sidor, en 
sida som hävdar att straffen förekom under de tidigare perioderna och en annan sida som påstår 
att de absolut inte gjorde det, dessa förhållningssätt problematiseras i studien. 

Målet med uppsatsen är att få en tydligare uppfattning om hur dödsstraff och stympning 
användes i det antika Egypten under den faraoniska eran. Studien är därmed en historisk och 
sociologisk undersökning av dödsstraff och stympning, med utgångspunkt i att studera de 
samtida textuella källorna. Vad som gör studien extra viktig är att källor med ursprung tidigare 
än Nya Riket inkluderas. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Den primära frågeställningen i studien är: hur användes dödsstraff och stympning i det antika 
Egypten och med vilka metoder utfördes straffen? Detta leder i sin tur till ytterligare 
frågeställningar, såsom vilka termer för brott och straff vi kan se i det textuella källmaterialet. 
Finns det någon relation i termerna gentemot brotten och finns det några förändringar eller 
mönster över tid? Tanken är även att få svar på frågan om sakrala och civila brott skiljde sig åt, 
kunde båda straffas med döden? En annan viktig fråga är huruvida eder och förbannelser kan 
säga någonting om användandet av dödsstraff eller inte, framförallt eftersom de tidigare 
källorna mestadels just består av förbannelser snarare än administrativa texter.  

Syftet är att förtydliga bilden av dödsstraff och stympning i det antika Egypten genom att 
besvara ovanstående frågor. Eftersom den tidigare forskningen mestadels fokuserat på Nya 
Riket ligger även ett intresse i varför texterna före den perioden är så pass svårtolkade. 

1.3. Metod och teori 

Uppsatsen är inte baserad på någon specifik teori men utgår från den senaste forskningen om 
brott och straff i antika Egypten kombinerat med närläsning av primärkällor, som analyseras i 
en jämförande textstudie. De egna översättningarna av primärkällorna är gjorda på svenska, 
med tillhörande fotnot som hänvisar till textkällan. Andra forskares översättningar är på 
engelska. Texterna utgörs av inskriptioner på stenar och i gravar, kungliga påbud, brev samt 
administrativa- och juridiska dokument. Genom att identifiera vilka termer som används för 
brott och straff undersöks om det finns en systematisk koppling däremellan. Förutom termer 
för brott och straff försöker studien även urskilja hur metoderna för dödsstraff och stympning 
omnämns och beskrivs då dessa varit omdiskuterade bland forskare.  
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2. Forskningsbakgrund 

Den forskning som tidigare gjorts inom området brott och straff är i huvudsak övergripande och 
behandlar brott och straff generellt,1 det saknas fördjupningar på just dödsstraff och stympning 
och dessutom fokuserar forskarna nästan uteslutande på perioden Nya Riket och framåt. Detta 
har att göra med att de mer tydliga källorna dyker upp från och med Nya Riket. Det finns dock 
nyare forskning som tar upp problemet med att de tidigare perioderna glömts bort.2 Studier som 
rör dödsstraff och stympning före Nya Riket är dock oftast fokuserade på en och samma text 
eller något annat tema. Både Willems och Muhlestein är till exempel väldigt intresserade av 
mänskliga offer och ritualer. 

2.1. Dödsstraff och stympning före Nya Riket 

Även om den tidigare forskningen fokuserat mer på Nya Riket än de tidigare perioderna så finns 
forskning som kan ha bevis för att dödsstraff förekom tidigare än så. Willems gör en nytolkning 
av en gravtext från Första Mellanperioden, som hotar gravskändare med att deras armar 
kommer huggas av, för att undersöka huruvida texten ska tolkas bokstavligt och om den handlar 
om mänskliga offer.3 Detta leder vidare till att han hävdar att det finns bevis för att dödsstraff 
förekom under de tidigare perioderna, vilket han baserar på nytolkningen av gravtexten i 
jämförelse med liknande texter.4 Problemet med Willems forskning är att de texter som tas upp 
som bevis är så kallade förbannelsetexter. Detta har lett till att Willems forskning har fått kritik 
för att missuppfattat hur förbannelser fungerar.5 

Att texter som potentiellt rör dödsstraff eller stympning kan tolkas på flera sätt är en 
återkommande problematik i forskningen inom området. Forskare är till exempel oense om 
översättningar av vissa texter där avrättning med eld lika gärna skulle kunna översättas till 
brännmärkning. Lorton är en forskare som talar för att det är mest troligt att det rör sig om 
brännmärkning i dessa texter6 medan Leahy ifrågasätter honom och argumenterar för att 
källorna faktiskt omnämner avrättning med eld.7 Muhlestein menar på att kriminella dömda till 
dödsstraff kunde brännas till döds, bland annat eftersom fenomenet nämns i kisttexter.8 

Muhlestein argumenterar vidare för att de samlade bevisen från olika texter från Mellersta 
Riket (ca 2055–1650 f.Kr.) tydligt indikerar att dödsstraff förekom under perioden.9 Däremot 
hävdar han att det är svårt att utröna vilka brott som gav dessa straff men att källorna pekar på 
vanhelgande av helig mark, otrohet, slavar som flydde sin plikt, samt uppror. Muhlestein är 
dessutom övertygad om att dödsstraffen utfördes i form av mänskliga offer, brännande, 
halshuggning, pålning och flåning.10 Muhlesteins antaganden bygger på att de flesta hot eller 
förbannelser måste ha haft någon slags verklig förankring för att de överhuvudtaget skulle 

                                                      
1 Bedell 1973, Lorton 1977, Müller-Wollermann 2004 & 2015. 
2 Muhlestein 2008 & 2011, Willems 1990. 
3 Willems 1990, 28. Se uppsatsens avsnitt 4.2. för texten. 
4 Se Willems 1990, framförallt 51. 
5 Assmann 1992, 149–50. 
6 Lorton 1977, 19. 
7 Leahy 1984, 199. 
8 Muhlestein 2011, 42. 
9 Muhlestein 2008, 204. 
10 Muhlestein 2008, 205. 
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kunna nämnas i texterna.11 
Det tycks inte finnas några källor från före Nya Riket som tydligt omnämner stympning, 

vilket har resulterat i att det inte heller finns någon forskning om det. Willems tolkning av 
gravtexten skulle möjligtvis kunna antyda att stympning förekom, men han själv hävdar att även 
om det är lätt att få det intrycket så handlar texten om dödsstraff.12 Bristen på källmaterial har 
gjort att stympning har ansetts som ett sentida fenomen. 

2.2. Dödsstraff och stympning under och efter Nya Riket 

Texterna från Nya Riket är de som fått mest uppmärksamhet i forskningen.13 Den generella 
uppfattningen bland forskare tycks vara att brott såsom gravplundring och förräderi alltid 
straffades med döden. Det textuella materialet från ett mordförsök på Ramses III, 
”Haremkonspirationen”, är ett exempel på källmaterial med tydliga omnämnande av dödsstraff 
och stympning, som både har översatts och tolkats ett flertal gånger.14 Loktionov har gjort 
analyser av de straff som användes kontra vilka brott de användes för, samt en undersökning av 
huruvida självmord kan anses vara ett dödsstraff.15 

Ett annat exempel på texter från Nya Riket som nämner dödsstraff är de om gravplundring 
som kanske är det källmaterial med tydligast omnämnande av dödsstraff och stympning. 
Texterna har översatts och kommenterats i grundliga studier, framförallt av Peet.16  

Det är alltså först i Nya Riket som stympning tydligt dyker upp i källmaterialet. Att 
stympning blev ett vanligt straff under Nya Riket skulle kunna ha att göra med ökad kontakt 
med västasiatisk kultur där det tycks ha varit en utbredd form av straff.17 Lorton nämner att 
källmaterialet från före Ramessidisk period är skralt och att det mycket väl kan vara så att 
stympning användes tidigare bara att källmaterialet inte längre finns tillgängligt.18 

Loktionov undersöker stympning ur ett multikulturellt perspektiv och med fokus på Nya 
Riket. I studien framgår att ett av det brott som har flest belägg för att ha straffats med 
stympning är mened. Vad som dock är intressant är att den enda källa som faktiskt bekräftar att 
stympning utfördes är Turin Judical Papyrus, och i det fallet är brottet att fyra domare associeras 
med de åtalade.19 Enligt Nauri Decree användes stympning för att straffa den som olagligt 
beträdde helig mark samt för stöld av djur som tillhörde templet och enligt Horemhebs Decree 
användes straffet för den som missbrukade sin status. Detta, menar Loktionov, pekar på att 
stympning var vanligt förekommande i fall där någon missbrukade sitt förtroende.20 

2.3. Civila brott 

Något som det däremot råder frågetecken kring är hur civila brott bestraffades och även här är 
bristen på källor troligtvis den största anledningen till bristen på forskning. Otrohet verkar ha 
straffats av de inblandade parterna snarare än med inblandning av staten.21 Även stöld mot 
privatpersoner verkar ha lösts genom att den drabbade tog tag i problemet själv och fick en 
återbetalning, medan stölder som drabbade tempel eller statens ägodelar blev allvarligare 

                                                      
11 Muhlestein 2008, 192. 
12 Willems 1990, 33–34. 
13 Se avsnitt 5 för texterna. 
14 Här är översättarna överens, se t.ex. Breasted 1906 & Redford 2002. 
15 Loktionov 2015, 104–05. 
16 Peet 1915, 1930. 
17 Lorton 1977, 50. Se även Loktionov 2017, 269. 
18 Lorton 1977, 51. 
19 Loktionov 2017, 269. 
20 Loktionov 2017, 271. 
21 Eyre 1984, 93, se även 102. 
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bemötta med hårdare straff.22 Eyre nämner att det inte finns några bevis för att dödsstraff 
användes för mord på privatpersoner.23 

Eyre ger visdomstexten ’The Maxims of Ptahhotep” som exempel på en källa som nämner 
att straffet för att ha sex med en annan mans fru är döden, dock menar Eyre på att förväntningen 
ligger i att den drabbade mannen själv straffar den skyldige snarare än med inblandning av 
staten.24 Eyre tar även upp att legala dokument visar på att otrohet oftast slutade i skilsmässa 
eller någon slags återbetalning,25 vilket talar emot att dödsstraff var det vanliga sättet att 
bestraffa otrohet med. 

I otrohetssammanhang är det även intressant att titta på eder. Under rättegångar var det 
vanligt att den misstänkte svor en ed, i fall med otrohet svor de oftast att de talade sanning och 
att om det visade sig vara falskt eller om de inte höll vad de lovade, så skulle de utsättas för 
grava straff.26 Om dessa straff verkligen utfärdades är dock oklart och dessutom är det inte 
säkert om den som utförde straffet var en fysisk person eller om eden sträckte sig till gudarna. 

2.4. Forskning om terminologi 

Det finns en del forskning på juridisk terminologi i antika Egypten, framförallt mer generella 
studier27 men som i vissa fall har inslag av termer för dödsstraff eller stympning. Ett exempel 
är en artikel om juridiska uttryck i Gamla Riket (ca 2686–2160 f.Kr.) där Goedicke tar upp 
uttrycket ”iri pHw n” vilket han översätter till ”to make an end to somebody”,28 vilket låter som 
ett sätt att uttrycka dödsstraff. Det bör dock tilläggas att forskare i översättningar av texter där 
meningen förekommer inte är helt överens.29 

Vidare finns olika återkommande termer för att omnämna grova brott. Under sjätte dynastin 
skrevs två kungörelser som innehåller intressanta uttryck. Det första lyder: ”it is participation 
in a criminal matter (wA m mdw sbit pw)”, i nästa text har uttrycket bytts ut mot ”msDDt nswt pw 
mAa mAa” som översätts till ”it is what the king hates, truly, truly”.30 Lorton argumenterar för att 
dessa definitioner av kriminalitet förmodligen hade standardiserade straff, som inte nämns i 
texterna.31 Om det fanns standardiserade straff, betyder det då att uttrycken är en slags juridiska 
termer?  

                                                      
22 Eyre 1984, 93. 
23 Eyre 1984, 93. 
24 Eyre 1984, 97. Se även avsnitt 4.4. 
25 Eyre 1984, 98. 
26 Eyre 1984, 103. Se även Wilson 1948 om eder. 
27 David 2006. 
28 Goedicke 1956, 28. 
29 Goedicke 1956, 27–28. 
30 Lorton 1977, 8. 
31 Lorton 1977, 9. 



 

9 
 

3. Material och begränsningar 

Det finns en mängd olika texter bevarade från det antika Egypten, vilket ger en inblick i hur 
samhället fungerade. Att använda textmaterial som källor är dock inte enbart till fördel utan 
medför en del problem. För det första vet vi inte vad som inte har bevarats, fanns det till exempel 
några lagtexter som inte överlevt tills idag? Representerar det material som har överlevt en 
rättvis bild av hur samhället såg ut? För det andra finns det ofta flera olika sätt att översätta 
samma text. 

3.1. Problem med källmaterialet, hot eller verklighet? 

En stor problematik med det källmaterial som granskas i studien är att det är svårt att utröna 
vad som är hot eller förbannelser och vad som faktiskt kan ha utspelat sig i verkligheten. Det är 
vanligt att hot om stympning eller död förekommer i gravtexter. Assmann kritiserar Willems 
tolkningar av texter från bland annat Första Mellanperioden, eftersom Assmann anser att 
Willems inte riktigt förstår betydelsen av förbannelser och spirituella hot.32 Där Willems tolkar 
en text som att den handlar om dödsstraff anser Assmann att textens hot snarare vänder sig till 
den gudomliga världen och efterlivet. Gravskändning eller förstörande av texter är exempel på 
brott som kan begås utan att någon upptäcker det eller vet vem som ska straffas. Om ingen 
levande person kommer ta tag i förbrytaren, hur ska den skyldige då straffas? Som svar på detta 
använde sig egyptierna av förbannelser där det förväntades att gudar skulle ingripa om ett brott 
begicks. Förbannelserna fungerade förmodligen både socialt, känslomässigt och religiöst och 
gav sändaren extra skydd.33 Det är viktigt att inte underskatta betydelsen av hoten för egyptierna 
själva, som förstås räknade med att gudarna skulle ingripa.34 Muhlestein argumenterar för att 
förbannelsetexter med hot om dödsstraff kanske aldrig faktiskt agerades ut i praktiken men att 
de förmodligen hade en verklig juridisk motsvarighet.35 Detta är även vad Morschauser antyder, 
som menar på att hoten hade rötter i juridiska modeller och koncept och på så sätt även i 
lagarna.36 Nordh nämner att förbannelserna kan ha fungerat som en slags förlängning av lagar.37 

Assmann gör skillnad på förbannelser och hot med verkliga legala följder genom att påpeka 
att rena förbannelsetexter brukar innehålla en slags belöning för den som beter sig rätt, något 
som inte förekommer i de mer juridiska texterna.38 Genom den slutsatsen avfärdar han de 
exempel på texter innehållande dödsstraff som Willems tar upp från Mellersta Riket och Första 
Mellanperioden, som självklara förbannelsetexter.39 

En möjlighet är att gravförbannelserna innehåller både och, att det är både gudarna och 
fysiska personer som ska utföra straffen.40 Problematiken är att utröna vad som är vad. Ett sätt 
att bemöta dessa problem är att inkludera så många källor som möjligt, gärna av liknande typ, 
för att på så sätt kunna jämföra dem med varandra. Dessutom är det förstås av största vikt att 
hela tiden ha dessa problem i åtanke vid tolkandet av källorna. 

                                                      
32 Assmann 1992, 149–50. 
33 Nordh 1996, 99. 
34 Assmann 1992, 150–51. 
35 Muhlestein 2008, 201. 
36 Morschauser 1991, 146. Se även 20–21. 
37 Nordh 1996, 98–99. 
38 Assmann 1992, 151. 
39 Assmann 1992, 154. Se avsnitt 4.2. för texterna. 
40 Muhlestein 2011, 28–29. 



 

10 

3.2. Problem med källmaterialets ursprung 

Ett annat problem med källmaterialet är att det finns betydligt fler texter som rör kungen och 
statliga instanser, såsom tempel, än för privatpersoner där källmaterialet är enormt skralt. Ett 
undantag är texter om hantverkare i Deir el-Medina, men även dessa var en del av det högre 
samhället och kan inte gärna få tala för hela Egyptens befolkning.41 Detta gör att det är svårt att 
titta närmare på hur civila brott bestraffades eftersom alla brott som rör kungen kanske kan 
anses vara sakrala. Dock är även det ett problem i sig eftersom vi inte riktigt vet hur kungadömet 
uppfattades i det antika Egypten. 

Det är förstås svårt att göra någonting åt urvalet, men den orättvisa uppdelningen tåls att ha 
i åtanke när textkällorna analyseras. Loktionov påpekar att det hade varit bra att kunna backa 
upp textmaterial med arkeologiska källor, men för exempelvis stympning tycks detta nästintill 
omöjligt.42   

                                                      
41 Loktionov 2017, 265–66. 
42 Loktionov 2017, 266. 
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4. Dödsstraff och stympning i texter före Nya Riket 

Om dödsstraff och stympning förekom före Nya Riket är omdebatterat. De tidigare källorna 
består av texter som framförallt härstammar från gravar. Texterna beskriver vad som kommer 
hända den som exempelvis förstör eller inkräktar på området och en svårighet i tolkningen av 
texterna är att avgöra om det är verkliga hot eller snarare förbannelser som handlar om efterlivet 
och gudarna. 

4.1. Brännande 

Stela Cairo JE 35256, den så kallade Neferhotep stelen, från omkring 13e dynastin, är en text 
som möjligtvis skulle kunna handla om dödsstraff i form av bränning.43 Dock har den även 
tolkats som att den benämner brännmärkning.44 Stelen beskriver att vem som helst som hittas 
inom stelens område (undantaget är för en arbetande präst) kommer att brännas (wbd).45 Brottet 
tycks alltså vara att beträda helig mark utan tillstånd. Om texten menar bränna till döds, 
brännmärkning eller om brännandet överhuvudtaget skedde före dödens inträffande är svårare 
att urskilja. 

Bränning omnämns även i gravar vid Assiut, från Första Mellanperioden,46 som även 
innehåller fler intressanta uttryck. I grav III står det att straffet för att misslyckas med att 
beskydda graven är att: ”Their flesh will burn together with the criminals (Haw=sn r tkA Hna 
xbntiw), being made one who does not exist (iriw m tmw wnnw)”.47  

Grav IV har liknande öden för de rebeller (sbi) eller ond-hjärtade (HAq-ib) som kommer 
göra något ont (pnayt): ”He will be cooked together with the criminals (iw=f r psit Hna xbntiw) 
whom god has cursed”.48 

Muhlestein påpekar att texterna förutsätter att läsarna är väl medvetna om att kriminella 
blev brända och att även om just dessa inskrifter kanske inte fick reella konsekvenser så lär de 
spela på en juridisk verklighet.49 Dock framgår det inte heller här om personen bränns efter 
döden eller om det är dödsorsaken i sig. 

Ytterligare en text från Assiut beskriver att straffet för att misslyckas med att recitera en 
spell är att personen kommer: ”fall to…the slaughter of the king (txs n nswt)…” och ”….he will 
be burned together with the criminals (iw=f ( r) tkA Hna xbntiw)”.50 I detta fall låter det som att 
personen bränns efter döden. 

En annan text som nämner bränning är en inskription av Intefiqer, som troligtvis var en 
visir under Amenemhet I, från 12e dynastin.51 Texten beskriver: ”Jag satte eld på deras hus 
(di=i xt m prw=sn)” (där ”deras” refererar till Nubier under kampanjer i Nubien), ”likt vad som 
görs mot den som rebellerar mot kungen (mi irt sbi Hr nswt)”.52 Muhlestein argumenterar för 
att det måste ha varit allmänt känt att rebeller blev brända, annars skulle Intefiqers uttalande 

                                                      
43 Leahy 1984, 199. Muhlestein 2008, 193. 
44 Lorton 1977, 54. Se Leahy 1989 för datering, 46–47. 
45 Leahy 1989, 42, fig. 1. Leahys egna översättning finns på 43. 
46 Muhlestein 2008, 199. 
47 Muhlestein 2008, 201. 
48 Muhlestein 2008, 202. 
49 Muhlestein 2011, 30. 
50 Muhlestein 2008, 202. 
51 Muhlestein 2008, 187. 
52 Žába et al. 1974, 99, inscription no. 73, rad 10–11. 
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verka ologiskt.53 Dock uppstår emellertid frågan om ”rebeller” även kan innefatta egyptier i 
detta fall, eller om det bara var utländska ”rebeller” som brändes. 

4.2. Gravförbannelser om stympning eller dödsstraff för gravskändning 

En omdebatterad text som eventuellt handlar om dödsstraff eller stympning är Mo’alla 
inskription 8, i Ankthyfys grav, från Första Mellanperioden. Enligt Willems översättning 
förekommer ”his arm will be cut off” (sxi xpS) ett flertal gånger i texten, som straff för 
eventuella framtida härskare över området som väljer att begå en ond handling (aDw bin) mot 
graven.54 Uttrycket för att skära av armen är något omdiskuterat, det skulle också kunna betyda 
offrandet av ett ben,55 vilket är vanligt i rituella kontexter, oftast i form av en oxes framben. 
Willems argumenterar dock för att offrandet av ett djur låter som ett väldigt milt straff, samtidigt 
som att textens slutgiltiga mening nämner att guden Hemen inte längre kommer att acceptera 
några offer från brottslingen.56 Vidare menar Willems på att inskriften vid en första anblick 
skulle kunna tolkas som att den handlar om stympning men drar sedan slutsatsen att det faktiskt 
handlar om dödsstraff.57 

Assmann påpekar att Ankthyfy, upphovsmannen till inskriptionen, levde under en mycket 
exceptionell tid där den centrala makten hade störtat vilket ledde till att privatpersoner tog lagen 
i egna händer. Vidare nämner Assmann att det inte är helt säkert vilka som var ansvariga för att 
skydda privata gravar men att det skulle kunna ha ingått i statens ansvar, då staten var inblandad 
i upprättandet av gravar och monument.58 Assmann skrev även senare: 

…the inscription is not, then, a curse in the normal sense but the announcement of laws; 

malediction and jurisdiction intermingle in a curious way…59 

I en annan inskription, Heqaib stela 9, upprättad av Sarenput I,60 12e dynastin, förkunnas att 
”hans arm kommer att skäras av likt en oxes (sxi.tw xpS=f mi kA)” och ”hans nacke kommer att 
bli vriden likt en fågels (mnt Ts=f mi Apd)”,61 som straff för den som stjäl en offergåva. Språket 
i texten påminner om det som används i Mo’alla inskription 8. Willems påpekar att det inte 
riktigt framgår vem som utfärdar straffen i texten, men att morfemet tw indikerar att en tredje 
part är involverad.62 

I samband med Heqaib-stelen tar Willems upp hur fraseologin påminner om texter från 
Gamla Riket snarare än Mellersta Riket, eftersom stelen till viss del skrivs i jag-form, där 
gravägaren själv kommer att straffa förövaren. Ett liknande exempel från Gamla Riket kommer 
från Khentikas grav från sjätte dynastin, där följande förkunnas för den som besöker graven i 
orent tillstånd: ”…[and I shall seize] his neck like a bird’s”.63 I texter från Mellersta Riket 
överlåts vanligen straffandet till en tredje part istället och Willems teori är att denna tredje part 
är ansvarig för straffen som involverar att skära av armen och halsen.64 Denna tredje part skulle 
då kunna tolkas som en slags juridisk instans. Dock bör likheterna med Gamla Rikets 
förbannelser övervägas, skulle inte de kunna indikera att det faktiskt är den döde gravägaren 
själv som ska straffa personen? Goedicke anser att det är självklart att texten handlar om en 

                                                      
53 Muhlestein 2008, 187. 
54 Willems 1990, 29. Assmann översätter likadant, 1996, 99. 
55 Vandier 1950, 202. Goedicke 1993 översätter istället ”his forearm be caught by Hemen” och menar på att 

guden ingriper före någon kan skada graven, 113. 
56 Willems 1990, 30. 
57 Willems 1990, 33–34. 
58 Assmann 1992, 153. 
59 Assmann 2003, 99. 
60 Willems 1990, 34. 
61 Habachi 1985, 36–37, fig 3. Se även pl. 24. 
62 Willems 1990, 34. Nordh 1996 hävdar att det är Sarenput själv som kommer straffa förövaren, 60-61. 
63 Strudwick 2005, 289. 
64 Willems 1990, 35. 
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typisk gravförbannelse och därmed inte har någon verklig förankring.65 
Liknande språkbruk finns på ytterligare en stele, Cairo CG 1651, som möjligen härstammar 

från sena Första Mellanperioden alternativt Mellersta Riket.66 Enligt Willems översättning 
lyder en passage på stelen: ”his neck is cut off (like a bird’s) (iw sxi.tw Tz=f)”.67 Detta hot tycks 
också korrespondera med Gamla Rikets formuleringar. 

4.3. Övriga omnämnanden av dödsstraff 

I inskriptioner vid Lägre Nubien, från Mellersta Riket, finns bland annat en inskrift som säger 
att den som förstör inskriptionen kommer att ”dödas av kungens bödel (mt=f n nmt(y) nswt)”,68 
en intressant mening som också får ytterligare innebörd av en annan inskrift som säger att den 
som förstör inskriften kommer att ”dödas av bödelns hand (mwt=f n Drt nmty)”.69 Vem är denna 
bödel? 

UCL Lahun Papyri, P. UC32209, också från Mellersta Riket, indikerar att straffet för en 
kunglig tjänare som flyr är döden. Texten inleder med att en kunglig tjänare som flytt har blivit 
upphittad och: ”…is given to his death in the Hall of Speaking… (dit(w) m(w)t=f m xA n 
wHmw)”.70 Mazzone argumenterar för att den sista biten skulle kunna översättas till ”…so you 
seem to be letting him die/languish in the office of the reporter…” vilket skulle kunna vara en 
referens till tvingat självmord, som även omnämns i texterna om Haremkonspirationen.71 
Mazzone är dock tydlig med att det är svårt att bevisa det. 

Senwosrets text vid Tod ses som bevis för att vanhelgande av helig mark straffades med 
döden, men som Muhlestein påpekar är den ett kungligt litterärt verk med politisk propaganda 
vilket gör att den måste studeras på ett kritiskt sätt.72 Texten härstammar förmodligen från 
Mellersta Riket och tycks nämna både pålning (ptHw), bränning (sw r xt) och halshuggning 
(dndn xrwy).73 De straffade verkar ha varit Nubier eller Asiater, men kan också ha varit egyptier 
som omnämndes som utlänningar på grund av sina brott.74 Muhlestein argumenterar för att 
händelserna i texten kanske aldrig utspelade sig på riktigt, men att de bör ha haft paralleller i 
närtiden. Han menar att brännande eller halshuggning som straff för vanhelgande inte skulle 
omnämnas om de inte redan var kända element och något som kunde förekomma i 
verkligheten.75 Frågan är dock om dessa straff även kunde användas på egyptier själva eller om 
texten faktiskt menar icke-egyptier. Värt att nämna är att brottslingar ofta omnämns som 
rebeller eller fiender vilket är intressant i detta fall. 

4.4. Visdomslitteratur 

Visdomslitteratur är texter som instruerar olika personer, såsom exempelvis kungen eller eliten, 
angående hur de ska bete sig i olika situationer. Därmed kan dessa tänkas spegla de rådande 
ideal som fanns i det antika Egypten. Flera forskare hänvisar till visdomstexter för att styrka 
sina argument om dödsstraff,76 detta eftersom det möjligtvis finns indikationer på att dödsstraff 

                                                      
65 Goedicke 1993, 121. 
66 Willems 1990, 35. 
67 Willems 1990, 35. 
68 Žába et al. 1974, 81, inskription 57, rad 3. 
69 Žába et al. 1974, 52, inskription 24, rad 3. 
70 Muhlestein 2008, 198.  
71 Mazzone 2017, 44. Översättning Collier & Quirke 2002, 129. Se avsnitt 4.2.2 i uppsatsen för 

Haremkonspirationen. 
72 Muhlestein 2008, 189. 
73 Muhlestein 2008, 189–90. Se även s191 för diskussion om datering av inskriptionen. 
74 Muhlestein 2011, 38. 
75 Muhlestein 2008, 192. 
76 T.ex. Eyre 1984, 97, Leahy 1984, 200. 
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omnämns i visdomslitteraturen. 
The Maxims of Ptahhotep tros härstamma från den 12e dynastin och har en antydan till att 

en sexuell relation med en annan mans kvinna ledde till döden. Texten beskriver att vid 
ankomsten till en annan mans hus ska besökaren undvika att närma sig kvinnorna, eftersom 
”…death is reached by knowing them”.77 

En annan visdomstext, The Teaching of Merikare, har tolkats av flera forskare som att den 
möjligtvis kan spegla en juridisk verklighet.78 Textens datering har förlags till både Första 
Mellanperioden och Mellersta Riket men har i senare forskning daterats till tidiga Nya Riket. 
Texten i sig ska föreställa råd från en gammal kung till en efterträdare.79 Trots att det finns 
mycket som pekar på att texten är betydligt senare än Mellersta Riket hävdar Muhlestein att 
den ändå lär spegla ideal från perioden.80 Texten innehåller intressanta meningar, såsom att om 
kungen hittar någon som ”…persists as a troublemaker and a spreader of talk, get rid off him, 
and slay his childen…”, vidare fortsätter texten ”...get rid off him, for he is indeed a rebel…”. 
Detta verkar antyda att rebeller kunde straffas med döden, eller att potentiella motståndare 
skulle göras av med innan de blev ett riktigt hot. Dock måste en senare passage tas i beaktning: 
”Beware of punishing unjustly; Do not harm, for it will not benefit you… except for the 
rebel…but God is aware of the rebel, / And God will smite his evil with blood…”, denna 
passage ger istället intrycket att det är gudarna som straffar rebeller. Även en senare mening 
”…god will attack him who rebels against the temple…”81 tycks luta åt det hållet. 

En problematik med att tolka visdomstexter allt för bokstavligt är att idén om mAat, kungens 
uppgift att upprätthålla världsordningen, förmodligen låg bakom mycket av formuleringarna. 
Texterna tycks därmed handla om att fullända människan snarare än att återge den exakta 
verkligheten.82 Precis som i gravförbannelserna kan visdomstexterna därför mer spegla en 
idealbild av vad som borde hända med brottslingar och rebeller, än vad som faktiskt skedde.83 
  

                                                      
77 Parkinson 1991, 68. Se även Tobin 2003, 138. Tobin påpekar att passagen är svår att översätta och att 

meningen därmed inte är helt klar. 
78 Lorton 1977, 51 och Muhlestein 2008, 186–87. 
79 Tobin 2003, 153. Se Stauder 2013 för den senare dateringen (troligtvis 18e dynastin) som baseras på de 

grammatiska och lexikala uttryck som används i Merikare, 199. 
80 Muhlestein 2008, 186. Detta argument bygger han på Parkinsons kommentar om hur textens stil och längd 

passar in på sena Mellersta Riket. Se Parkinson 1997, 212. 
81 Tobin 2003, översättningar: 154–55;20–30, 157;45–50 samt 163:110. 
82 Lichteim & Loprieno 2006, 30–31. 
83 Wendrich 2010, 7. 
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5. Dödsstraff och stympning i texter under och efter Nya Riket 

Dödsstraff och stympning under Nya Riket är mer säkert fastställt än föregående perioder men 
utöver källorna om gravplundring och Haremkonspirationen finns även några mer osäkra källor. 
Muhlestein påpekar att texter där straffens genomföranden bekräftas är ovanliga och antagligen 
resultatet av ett förändrat dekorum kombinerat med att just de källorna har blivit bevarade till 
idag.84 Argumentet är att vad som fick stå med i administrativa dokument förmodligen 
reglerades vilket då skulle kunna betyda att saker som att dödsstraff eller stympning utfärdats 
inte fick nämnas tidigare. 

5.1. Dödsstraff och stympning i dokumentation om gravplundring 

Texter om gravplundring är bland de mest specifika i omnämnande av dödsstraff. Peets studie 
från 1930 är en detaljerad skildring av olika dokument om gravplundring från omkring 20e 
dynastin, och även några andra texter som bland annat rör stölder från tempel. Utifrån materialet 
tycks det tydligt att gravplundring straffades med döden. Papyrus B.M. 10052 dokumenterar ett 
förhör där den utfrågade har talat med en av tjuvarna och återger detta: ”...I said to him, you 
will be put to death for this theft which you committed [in] the Necropolis…”,85 i samma 
papyrus finns även passagen ”I saw the punishment which was done to the thieves in the time 
of the vizier Khaemwese. Is it then likely that I should go to seek out the death when I know 
it?”86 I Papyrus Mayer A finns listor på tjuvar där en fragmentarisk lista har rubriken ”thieves 
who were put to death”.87 

Dödsstraff och stympning förekommer även i de eder som de åtalade svär under förhören. 
Ederna kommer i några olika varianter, såsom: ”He took an oath on pain of being beaten, on 
having his nose and ears cut off, and of being impaled”,88 P. B.M. 10053 har ederna”<If> all 
that I have said is not true may I be placed on the stake (Hr tp xt)…” och ”…may I be sent to 
the batallion [of Ethiophia]”.89 En annan variant är ”…may I be mutilated and sent to 
Ethiophia”, ur P B.M. 10052.90 Det är ofta ungefär samma straff som nämns i ederna, men vissa 
utesluter pålning och andra stympning, vissa både och. Det framgår dock i flera förhör att 
personerna ljuger eftersom de efter ytterligare undersökningar kommer fram med ny 
information. I de fallen framgår inte att någon ed förverkligades för att den åtalade ljög, därför 
skulle det kunna ifrågasättas om personerna faktiskt straffades för mened eller om straffet helt 
enkelt inte har kommit med i dokumentationen.91 

Vad som också blir tydligt i texterna om gravplundring är faraos viktiga roll i utredningarna. 
En text beskriver: ”Their trial and their doom were set down in writing and a dispatch was sent 
to Pharaoh conerning it…”92 Där framgår det att farao meddelades om förhören. Vad som också 
framgår är att visirer och övriga officiella ofta fick i uppdrag av farao att utreda brotten, då 

                                                      
84 Muhlestein 2008, 185. 
85 Peet 1930, 146. 
86 Peet 1930, 151. Rad 19–20. 
87 Peet 1915, 177. 
88 Peet 1930, 40. Från The Abbott Papyrus, B.M. 10221. Pl. I-IV. 
89 Peet 1930, 118–19 för översättningar. Dessa eder förekommer i flera olika texter. 
90 Peet 1930, 146. 
91 McDowell 1990, 224. 
92 Peet 1930, 49. B.M. 10221. 
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många texter inleds med en beskrivning av vilka som fått uppdraget.93 
I dokumenten omnämns förbrytarna oftast som ”tjuvar (iTAw)”. I vissa fall används även 

”great criminals” eller ”great enemies” (xrw aA).94 

5.2. Dödsstraff och stympning i Haremkonspirationen 

Haremkonspirationen var ett mordförsök på Ramses III med flera personer inblandade. 
Konspirationen har efterlämnat några skriftliga dokument som beskriver hur de inblandade 
bestraffades. I Judicial Papyrus of Turin förekommer straff i form av avrättning, självmord (som 
troligtvis var påtvingat) och stympning av öron och näsa. Såhär beskrivs verkställandet av 
domarna: 

”they caused his punishment to befall him (iw=w dit dmi n=f tAy=f sbAyt)” 

”they left him in his place and he killed himself (iw=w wAH=f Hr st=f iw=f mt n=f Ds=f)” 

”people to whom was done punishment by severing noses and ears (rmT iryt n=w sbAyt m 
sAw fnDw msDrw)”95 

Bland de som hade varit aktivt involverade i konspirationen dömdes sju personer till avrättning 
och sju till självmord. Bland de som hade varit medvetna om konspirationen, utan aktiv 
inblandning, men också utan att ha rapporterat den, dömdes nio personer till avrättning och tre 
till självmord. Bland de som var domare under rättegången men som var för involverade med 
de åtalade dömdes en person till självmord och fyra personer till stympning. En av personerna 
som dömdes till stympning tog sitt liv.96 

Något som är intressant är om självmord sågs som ett mildare straff än avrättning eller 
tvärtom och hur då brotten ska tolkas utifrån detta. Loktionov nämner att självmord var mindre 
förekommande i gruppen som kände till konspirationen utan att vara involverade själva. Han 
menar på att det antingen skulle kunna betyda att den första gruppen, där fler självmord 
dokumenteras, var väl medvetna om vad deras grova brott skulle leda till och därför valde att 
själva avsluta sina liv och att den senare gruppen, de medvetna men inte involverade, kanske 
hade en förhoppning om ett mildare straff.97 Han nämner också att självmord skulle kunna vara 
det mildare straffet men att det förstås är underligt varför det ansågs värre att undanhålla 
information framför att aktivt vara inblandad i konspirationen, men att utgången kanske 
påverkades av faktorer som vi inte kan se i materialet, exempelvis status.98 Något som indikerar 
att aktiv inblandning sågs som ett grövre brott finns i dokumentation av namnbyten där de 
åklagade fått nya diskriminerande namn, de flesta som fått namnen utbytta är de som ansågs 
aktivt involverade.99 

Vidare påpekar Loktionov att det verkar finnas en skillnad mellan kön i dokumentet, 
männen tar upp mycket mer plats och i kvinnornas fall är brotten ospecificerade, den enda som 
nämns med namn är Tiye. Att enbart Tiye nämns menar Loktionov kan bero på att övriga 
kvinnor inte hade tillräckligt hög status för att nämnas i dokumenten.100 Kvinnorna verkar dock 
ha dömts till samma straff som männen. Samtliga dömda personer benämns som ”stora fiender 
(xrw aA)”, med ett enda undantag, Pentawere, den förmodade sonen till Ramses III. 

Papyrus Lee och Papyrus Rollin ger ytterligare dokumentation från Haremkonspirationen 

                                                      
93 Se Peet 1930, 123. P. B.M 10383 för ett fall med stöld från tempel. 
94 Peet 1930 översätter ”xrw aA” till great criminal från t.ex. P. B.M. 10068, s87. På s.142 översätter han det till 

”great enemies” från P. B.M. 10052. Enemies, eller fiender, är den mer korrekta översättningen för ordet. Se 

Peet 1930 2 Plates, för texterna i sig. B.M. 10068 finns på pl. IX och innehåller både ”iTA” och ”xrw aA”, rad 10. 

BM 10052 finns på pl. XXV och innehåller ”xrw aA”, rad 2. 
95 Loktionov 2015, 104–05. 
96 Loktionov 2015, 105.  
97 Loktionov 2015, 108. 
98 Loktionov 2015, 108. 
99 Loktionov 2015, 109. 
100 Loktionov 2015, 106. 
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med anklagelser mot personer som varit med och förberett eller varit involverade i 
konspirationen.101 I P. Rollin omnämns de kriminella återigen som ”stora fiender (xrw aA)”. 
Brotten omnämns som ”brott straffbara med döden (btA aAw n mwt)” och ”landets stora styggelse 
(nA bwt aA n pA tA)”. Straffet, eller snarare det uteblivna straffet eftersom den misstänkte tog livet 
av sig, framgår som ”han bringade sin egen död (iw=f m(w)t n=f Ds=f)”. I Papyrus Lee används 
samma termer och fraser, tillsammans med ”styggelsen av varje gud och gudinna (bwt nTr nb 
nTrt nb)”. Även här verkar den åtalade ha tagit sitt eget liv, men det tilltänkta straffet omnämns 
som ”det stora straffet av döden (nA sbAwt aA n mwt)”.102 

5.3. Texter om stympning 

På Horemhebs stela, från 18 dynastin, förekommer stympning som straff. För bortförsel av 
arbetare eller militärer som tillhörde platsen, eller förhindrande av överlämnandet av 
förnödenheter och offergåvor skulle ”… the law shall be applied against him by cutting of his 
nose…”.103 

Stympning, och dödsstraff ses även på Seti I, Nauri Decree, daterad till 19e dynastin. 
Straffet för den som stal djur och för den som mixtrade och flyttade gränserna för ägorna var 
stympning av näsa och öron.104 Att på något sätt förhindra att djur offrades till Osiris verkar ha 
inneburit döden. ”The law shall be executed against him…impaled on the stake.”105 

Papyrus Salt 124 härstammar från 19e eller 20e dynastin 106 och förtäljer att ”de skar handen 
av skrivaren (iir.tw Sad Drt n sS)” på grund av stöld (iTA).107 Papyrus Salt är intressant eftersom 
det tycks vara den enda källan där stympning av en hand omnämns. Frågan är om liknande 
dokument har försvunnit eller om det här var ett ovanligt tillfälle där stympning av händer 
förekom. Passagen ovan verkar handla om en skrivare som blivit felaktigt anklagad för de 
stölder Peneb gjort.108 Vad som kan vara intressant här är att Peneb var en visir och vilka straff 
han sist och slutligen tilldelades står inte med, men en skrivare som var misstänkt för stöld fick 
uppenbarligen offra en hand. Det hade varit intressant att se Penebs slutgiltiga straff för att 
kunna peka på eventuella klasskillnader. 

I Papyrus Deir el-Medina 27, från 20e dynastin, anklagas en man för att ha haft sex med en 
annan mans fru, han svär då en ed att inte träffa henne igen och att om han ändå gör det ska han 
genomgå stympning av öron och näsa. Dock framgår det att han träffar kvinnan fler gånger 
efteråt och dessutom gör henne gravid.109 Loktionov påpekar att stympningen som nämns i eden 
aldrig verkar ha utförts. Med det i åtanke kan det hända att fler eder inte införlivades även om 
personen under eden bröt denne.110 Han tar upp att en tänkbar anledning kan vara att bara högre 
instanser fick utföra eller godkänna stympning, vilket finns bevisat i olika texter.111 I 
exempelvis P. Turin 1887 anklagas olika ämbetsmän för att ha begått olika brott. Där finns 
följande åtal: ”Gällande den stympning vilken denna wab-präst gjorde av Sekhatuemnefers, son 
till Baksetyt, öra, utan faraos vetskap (ir pA Sad i-irr pAy wab msDr.t n (N), m xm.t pr-aA)”.112 

  

                                                      
101 Goedicke 1963, 72. 
102 Översättningar utifrån Goedicke 1963, P. Rollin Pl. X, rad 4–5. P. Lee Pl XI, rad 1,7. 
103 Pflüger 1946, 261. 
104 Griffith 1927, 202–03. 
105 KRI I, översättningsvol., 48. 
106 Černý 1929, 244. 
107 Černý 1929, pl XLII recto 1, rad 7-8. 
108 Černý 1929, 247. 
109 KRI V, översättningsvol., 447. 
110 Loktionov 2017, 272. 
111 Loktionov 2017, 273. 
112 Gardiner 1948, 76:4–5. Se även Peet 1924, 125. 
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5.4. Texter om dränkning 

I Ostracon Nash 1 från 19e dynastin beskrivs en kvinna som stulit koppar som ”a great 
wrongdoer (aDA)” och ”worthy of death (SAiw mwt)”eftersom hon har begått en ”abomination of 
the village”.113 De som åtalar kvinnan verkar uppenbart yrka på att hon förtjänar att avrättas. I 
texten hänvisas det till ett annat liknande fall där kvinnan blev tagen till flodbanken för sitt brott 
(iTAy st r mryt). Uttrycket har debatterats, vissa forskare spekulerar i att uttrycket beskriver en 
avrättning med dränkning, medan andra forskare hävdar att forslingen till flodbanken inte är ett 
straff i sig utan att det förmodligen hänvisar till en plats dit anklagade fördes för förhör och för 
att tilldelas ett lämpligt straff.114 Det finns en liknande passage i en text från Andra 
Mellanperioden (ca 1650–1550 f.Kr.) där erövraren Kamose beskriver att han tvingade rebellen 
Tetis fru att gå ner till flodbanken. Vad som hände vid flodbanken är egentligen bara 
spekulationer, Muhlestein hävdar att det mest sannolika är att båda fallen där uttrycket används 
lär beskriva dränkningar.115 

                                                      
113 Černý & Gardiner 1957, pl 46, verso 8-13. 
114 McDowell 1990, 157 & 221. 
115 Muhlestein 2011, 42–43. Gardiner 1916 har istället tolkat Kamoses text som att Tetis fru blev våldtagen, 107. 
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6. Diskussion och analys 

6.1. Problematik med den tidigare forskningen 

Intrycket den tidigare forskningen ger är att det finns två sidor, den ena sidan hävdar bestämt 
att dödsstraff (stympning omnämns extremt sällan) förekom före Nya Riket och verkar således 
tolka de befintliga texterna så att dessa stärker argumentet. Den andra sidan hävdar motsatsen, 
att dödsstraff är ett senare fenomen och utesluter därmed helt och hållet att dödsstraff förekom 
före Nya Riket. Detta kan anses vara mycket problematiska förhållningssätt. Varje enskild källa 
måste tas i beaktning och tolkas individuellt, samt jämföras i ett större sammanhang, för att det 
ska gå att få ut någon tillförlitlig information. Forskningen som stödjer dödsstraff före Nya 
Riket tycks dessutom mestadels fokusera på den mer religiösa aspekten, genom att exempelvis 
undersöka förekommandet av mänskliga offer och ritualer.116 

Ett uppenbart problem med texter som eventuellt rör dödsstraff och stympning som 
härstammar från före Nya Riket är att de tycks vara få i antalet och därför leder det till frågan 
om de är undantag snarare än regler? Dessutom utgörs många av dem av så kallade 
förbannelsetexter vid gravar. Om vi väljer att tolka vissa gravförbannelser som att de faktiskt 
verkligställdes, behöver vi då tolka alla typer av hot i gravar på samma sätt? Från Nya Riket är 
det tydligt att gravskändning, eller snarare gravplundring, straffades med döden, men det säger 
förstås inte att så var fallet före dess. Dessutom går det att förvänta sig en skillnad mellan privata 
och kungliga gravar vad gäller säkerhetsåtgärder. 

Det ter sig märkligt om dödsstraff och stympning inte alls förekom före Nya Riket, med 
tanke på hur pass fast säkerställda de senare tycks vara, men problemet med de svårtolkade 
källorna kvarstår. Kanske kan vi se spår av att straffen förekom tidigare, eller så är det bara 
desperata tolkningar. De få källorna och den stora bristen på bevis gör att det inte går att dra 
några klara slutsatser. Det Morschauser hävdar om att det är troligt att även de tidigare texterna 
till viss del kan spegla rådande ”lagar” och idéer verkar inte helt orimligt,117 och det är inte 
heller helt otänkbart att gravförbannelser speglar spår av verkligheten. Det är dock farligt att 
anta att allting som sägs på gravstenar är sant, mycket av det kan vara menat att spelas ut i 
efterlivet snarare än som straff för den levande. Hur ska vi kunna veta skillnaden? 

6.2. Förekom dödsstraff och stympning före Nya Riket? 

I tolkningar av texter från före Nya Riket förekommer många antaganden och i flera fall bygger 
dessa antaganden på varandra. Att Willems omtolkar ett flertal texter utifrån sin nytolkning av 
Mo’alla är problematiskt,118 detta innebär nämligen att alla nya tolkningar fallerar om det visar 
sig att den nya översättningen av Mo’alla inskriptionen är felaktig. Det finns ingenting som 
säger att Willems tolkning är fel, men det går inte heller att bevisa att den är korrekt. Även om 
Willems översättning skulle stämma så måste det faktum att Första Mellanperioden var en 
väldig speciell period, där det inte fanns någon riktig central makt, tas i beaktning, för hur 
representativ är den egentligen för andra perioder? 

Vad gäller tolkningen om att passagen i Mo’alla-texten betyder att straffet är att förövaren 
måste offra delar av en oxe till Hemen, snarare än att den beskriver stympning av armar, tycks 

                                                      
116 T.ex. Willems 1990 & Muhlestein 2008, 2011. 
117 Morschauser 1991, 146. Se även s. 20–1. 
118 Willems 1990, se avsnitt 4 i uppsatsen. 
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det korrekt att det inte riktigt stämmer överens med den sista meningen av texten, som förkunnar 
att Hemen inte kommer att ta emot några offer från gärningsmannen. Därmed verkar den 
korrekta översättningen vara ”hans arm kommer att huggas/skäras av”, framförallt genom 
jämförandet av andra snarlika texter som Heqaib och Cairo CG 1651. Dock behöver detta ändå 
inte symbolisera en verklig avrättning utan kan mycket väl röra sig om vad som skulle hända i 
efterlivet, som en förbannelse. Detta styrks ytterligare genom jämförelser med fraseologi Gamla 
Rikets förbannelser som påminner om Heqaibs stela som vidare har jämförts med Mo’alla 8.119 
Det är även värt att notera att ordet ”xpS” oftast refererar till kungens mäktiga arm och att 
”vanliga” människors armar brukar omnämnas som ”a”, tecknet för en vanlig arm. Ordvalet 
skulle kunna vara ytterligare en indikation på att texten mer handlar om den rituella och 
spirituella sfären snarare än verkligheten. En annan tänkbar anledning för det ovanliga ordvalet 
är att Mo’alla-inskriptionen vänder sig till ”framtida härskare” och att det är därför armen 
beskrivs med ett ord som symboliserar makt. 

Något som väcker ytterligare funderingerar gällande texterna Mo’alla 8 och Heqaib är att 
de lika gärna skulle kunna vara beskrivningar av stympning som av dödsstraff. Skulle den teorin 
stämma vore det onekligen intressant, med tanke på att beläggen för stympning verkar i det 
närmaste obefintliga före Nya Riket. Det bör dock nämnas att detta inte är någonting annat än 
spekulationer och enbart stämmer in om Willems översättning håller. 

Ett annat problem är att källor före Nya Riket övervägande härstammar från religiösa 
kontexter såsom gravscener, medan det inte är förrän i Nya Riket och senare som det dyker upp 
mer juridiskt och administrativt utformade dokument. Vad som har tagits upp några gånger i 
studien är problemet att urskilja verklighet och straff av gudar från hot i gravar, Muhlestein, 
som visserligen är väldigt övertygad om att många olika metoder av dödsstraff förekom, är noga 
med att påpeka att gravförbannelserna kanske inte ska tas helt bokstavligt, men påstår att de 
däremot bekräftar att metoderna fanns i bruk under någon form.120 Detta är antagligen att vara 
inne på rätt spår, de kan säkerligen spegla dåtidens verklighet, men frågan är om inte en stor 
del av förbannelserna ändå är fantasi?  

Att hävda att de metoder som nämns i förbannelser och dylikt måste ha brukats i 
verkligheten för att texterna ska få någon mening121 kan inte anses vara ett kritiskt 
förhållningssätt. Så länge det inte finns några övriga belägg för att straffen eller metoderna 
användes är det säkrare att avstå från att göra sådana antaganden. Som ett talande exempel kan 
den så kallade åsneeden uppmärksammas. I texten hotas den som bestrider frigivningen av en 
före detta tjänare med att ”…may a donkey copulate with him…”.122 I det fallet tycks det tydligt 
att det rör sig om en illvillig önskan snarare än ett reellt hot. 

Vad som dock är intressant är brevet från Lahun, som skulle kunna tolkas som att en tjänare 
som flytt sin plikt kan vänta sig ett dödsstraff. Textsamlingen från Lahun är speciell eftersom 
det är den enda stora samlingen av material som inte kommer ifrån gravplatser som vi har att 
tillgå från före Nya Riket.123 Dock är även det brevet svårtolkat, men kanske är det ändå ett mer 
säkert bevis än de religiösa förbannelsetexterna. Till de mindre religiösa källorna kan även 
steninskrifterna från Lägre Nubien räknas, som nämner att den som förstör texterna kommer att 
dödas av kungens bödel. Det väcker förstås frågor om vem bödeln var, vilka hans uppgifter var 
och hur pass mycket sanning som ligger bakom hoten? Kan hoten främst vara riktade mot 
nubier? 

Vidare kan det finnas antydningar till dödsstraff i visdomslitteratur som rör de tidigare 
perioderna, men eftersom det är svårt att veta hur pass bokstavligt visdomslitteratur ska tolkas 
är det även här svårt att säga någonting om det. Visdomslitteraturen tycks hur som helst inte 
nämna vare sig stympning eller dödsstraff rakt ut, kanske ingick inte dödande i den idealbild 
som skulle framställas. 

                                                      
119 Se 4.2. i uppsatsen om frasen från Khentikas grav. 
120 Muhlestein 2011, 28–29. 
121 Muhlestein 2008, 192. 
122 Gardiner 1941, 24. 
123 Callender 2003, 166. 
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6.3. Nya Rikets bevis för dödsstraff och stympning 

Ur dokumentationen från Haremkonspirationen är det tydligt att all form av inblandning ansågs 
som grova brott som i huvudsak straffades med döden. Även för det ”mildare” straffet 
stympning kallades de dömda ”stora fiender”, i deras fall handlade det om att de varit för 
involverade med personerna som varit en del av konspirationen. Den enda person som inte 
kallas stor fiende är kungasonen Pentawere, vilket möjligtvis skulle kunna peka på någon slags 
klasskillnad. Kanske var det otänkbart att svartmåla kungens son.124 Det vi kan deducera från 
detta är att förräderi mot kungen obevekligen var ett av de grövsta brott en egyptier kunde begå. 

Vidare framgår det i dokumentation från gravplundring att även sådana brott straffades med 
döden och att mened kunde straffas med stympning. Dessa dokument tillsammans med 
Haremdokumenten utgör starka bevis för att straffen var i bruk under dessa perioder. Utöver de 
källorna finns även ett antal andra omnämnanden om både stympning och möjliga dödsstraff, 
vissa mer troligare än andra. 

Utifrån texter som Horemhebs stela, Nauri Decree och Papyrus Deir el-Medina 27 är det 
tydligt att stympning förekom under Nya Riket. Den vanligaste metoden verkar ha varit genom 
att hugga av näsa och öron, Papyrus Salt nämner stympning av en hand men är också den enda 
källan som tar upp det. Att just öron och näsa stympades hade förmodligen att göra med att när 
så pass synliga kroppsdelar avlägsnades blev det en evig skam för den som blev utsatt. Det kan 
dessutom ha haft konsekvenser även i den religiösa sfären eftersom de båda organen ansågs 
viktiga för att bland annat interagera med gudar och för att ta emot visdom.125 

Stympning var också vanligt förekommande i eder och det, tillsammans med övriga källor 
gör att det verkar som att straffet framförallt användes för mened och olika former av stöld, 
eller förhindrande av exempelvis kulter, något som kortfattat kan beskrivas som missbruk av 
makt. Eder i sig är ett intressant fenomen, det är svårt att veta om ederna införlivades när de 
blev brutna.126 Utifrån Papyrus Deir el-Medina verkar det tveksamt om den stympning som 
utlovades vid edsbrottet verkligen utfördes, det framgår att personen bröt mot eden men inte att 
några åtgärder vidtogs. Detta skulle kunna bero på att bara kungen fick besluta om stympning, 
eller att straffet i sig inte kom med i dokumentationen. 

6.4. Terminologi 

Vad gäller de termer som används när det är tal om dödsstraff och stympning och de relaterade 
brotten eller brottslingarna finns det inga stora likheter mellan de senare källorna kontra de 
tidigare. Därmed är det mycket svårt att göra en jämförelse eller se några mönster, speciellt 
eftersom texterna är av olika karaktär. De största likheterna som går att finna är hur brotten 
beskrivs i texterna. Som några exempel finns ”what the king hates, truly, truly” redan från 6e 
dynastin,127 ”the great criminals whom god has cursed”, som dyker upp i Första 
Mellanperioden128 och Nya Rikets ”landets stora styggelse” och” styggelsen av varje gud och 
gudinna” från Papyrus Lee. Uttrycken verkar framförallt finnas där för att framhäva hur 
moraliskt fel den anklagade har och för att på så sätt styrka den dom som ges. Kungen, landet 
och gudarna fördömer brottslingen, vilket på så sätt legitimerar eventuella straff. Viktigt att ha 
i åtanke är att dessa tre agenter i mångt och mycket hänger ihop, kungen är likvärdig gudarna i 
sitt ämbete och han representerar ordningen över landet, därmed tycks dessa uttryck vara av 
samma ursprung. Redford påpekar att uttrycket ”the [great] abomination of all [the gods of] the 
land” skulle kunna vara den tidens motsvarighet till Gamla Rikets ”it is what the king hates, 
truly, truly”, fraser som används vid en fällande dom.129 Uttrycken tycks ha följt med genom 

                                                      
124 Redford 2002, 86. 
125 Loktionov 2017, 286. 
126 Wilson 1948, 156.  
127 Lorton 1977, 286. Se 279–85 för fördjupning. 
128 Muhlestein 2008, 202. 
129 Redford 2002, 121. 
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de olika tidsperioderna och samtidigt förändrats över årtusenden, men idén tycks vara 
densamma. Uttrycken korresponderar med idéerna om mAat, upprätthållandet av 
världsordningen och det korrekta beteendet. 

Termen ”stor fiende (xrw aA)” verkar vara en term som tillfaller många brottslingar men 
som inte alltid förknippas med dödsstraff, i Haremkonspirationen kallas även de som dömdes 
till stympning för ”stora fiender”. Ur dokumentationen från gravplundring används oftast tjuv 
”iTA” istället för ”stor fiende”, men det sistnämnda förekommer i vissa fall.130 Det tycks dock 
vara dessa ”stora fiender” och ”tjuvar” som utsattes för de mest grövsta straffen, såsom döden 
eller stympning. Nordh påpekar att ”fiende (xrw)” och ”rebell (sbi)” är ord som ofta beskriver 
personer som är fiender till mAat.131 

McDowell poängterar att ordet för brott, btA inte är en juridisk term i sig utan vanligt 
förekommande i det dagliga språket, då med fler betydelser, men i mer juridiska sammanhang 
betyder ordet alltid ”crime”.132 Denna slutsats går att dra om flera av de ord som förekommer i 
källorna som undersöks i uppsatsen, det tycks inte röra sig om juridiska termer som sådana utan 
snarare vanliga ord som får speciella betydelser i mer juridiska sammanhang. Ondhjärtade (HAq-
ib) och kriminella (xbnitw) är andra termer som används när brottslingar nämns, men de tycks 
inte ha några speciella samband med straffen eller med andra texter. 

6.5. Med vilka metoder utfördes straffen? 

Det är fortsatt svårt att besvara vilka metoder som användes för straffen. Att uttrycket ”Hr tp 
xt” syftar till just pålning styrks av en text från Merenptah där uttrycket följs av ett determinativ 
med en människa som spetsas av ett spjut eller en påle.133 Texten i fråga handlar om vad som 
hände med krigsfångar, men det är inte helt orimligt att tänka sig att uttrycket betyder detsamma 
i andra texter också. Utifrån det antagandet verkar pålning vanligt förekommande i Nya Riket. 
De förmodligen påtvingade självmorden som nämns i Haremkonspirationen skulle också kunna 
anses som en typ av dödsstraff. Personer dömda för samma brott både avrättades och begick 
självmord, vilket leder till slutsatsen att en person dömd till döden som inte valde att begå 
självmord, förmodligen avrättades. Slutresultatet var därmed döden. 

I texterna om gravplundring och stölder ges flera indikationer om dödsstraff och personer 
nämner under förhör att de vet om att straffet för gravstölder är döden,134 däremot är det främst 
i ederna som uttryck som ”may I be placed on the stake” förekommer.135 Det är lockande att 
dra slutsatsen att det dödsstraff som de anklagade omnämner är den pålning som förekommer i 
ederna, något som inte verkar helt osannolikt. Någon annan form av metod för dödsstraff verkar 
inte omnämnas ur just de källorna. 

En annan tänkbar och omtalad metod är bränning. Dock hänvisar många forskare, i 
diskussioner huruvida källorna ska tolkas som dödsstraff eller brännmärkning, till Papyrus 
Westcar, ett skönlitterärt verk.136 Det kan tyckas vanskligt att förlita sig allt för mycket på 
skönlitteratur och dra slutsatser genom det. Vidare hänvisas en del till The Instruction of 
Ankhsheshonq som visserligen är en visdomstext som därmed kanske kan innehålla mer spår 
av verklighet, men som härstammar från den Ptolemaiska perioden (ca 332–30 f.Kr.).137 Det är 
möjligt att den visar på att bränning användes som dödsstraff under den Ptolemaiska perioden, 
men det är svårt att påvisa att den speglar även perioderna innan. 

I gravarna från Assiut förekommer uttrycken ”He will be cooked together with the criminals 
(iw=f r psit Hna xbntiw)” och ”he will be burned together with the criminals (iw=f ( r) tkA Hna 

                                                      
130 Se avsnitt 5.1. 
131 Nordh 1996, 84. 
132 McDowell 1990, 26. 
133 KRI IV, 1, I:13. 
134 Peet 1930, 151. R 19–20. 
135 Peet 1930, 118–19 för översättningar. Dessa eder förekommer i flera olika texter. 
136 Lorton 1977, 15 & Leahy 1984, 199–200 bland annat. 
137 Leahy 1984 använder texten som en del av argumentationen för att bränning användes som dödsstraff, 200. 
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xbntiw)”.138 Detta låter som fixerade fraser vilket skulle kunna indikera att de var formella eller 
ideologiska. Formuleringarna stämmer dessutom överens med flera kisttexter vilket lockar till 
en tolkning av texterna som att de handlar om vad som kommer hända förövaren i efterlivet 
snarare än att det rör sig om reella hot.139 Nordh påpekar att mytiska hot om kokning och 
brännande är vanliga delar av förbannelser.140 Vidare låter det väldigt brutalt att straffa någon 
med döden för att inte ha reciterat en spell ordentligt. Därmed verkar det inte som att gravarna 
är tillräckligt pålitliga källor för att förövarna faktiskt brändes. 

Ett annat problem gällande bränning är att det inte framgår i texterna om bränningen 
utfördes före eller efter personen hade dött. Det skulle kunna vara ett annat slags straff i form 
av att kroppen blev uppbränd efter döden för att förneka den döde ett liv efter detta. Ur Intefiqers 
inskription framgår att rebellers hus brändes ner, men detta förtäljer inte om rebellerna befann 
sig inuti hemmen eller inte. Därför är det svårt att peka på att det skulle röra sig om en metod 
att avrätta folk. 

Vidare har studien tagit upp källor som nämner dränkning, men dessa verkar ännu mer 
oklara än de som handlar om bränning eftersom ”att ta någon till flodbanken” inte direkt 
uttrycker att någon blev dränkt. Det tycks därmed inte finnas tillräckligt tillförlitliga bevis för 
att kunna säga någonting om dränkning som avrättningsmetod. 

6.6. Skillnader i social status, kön och civila brott 

Muhlestein påpekar att de texter vi har inte utesluter att det gjordes skillnad på kriminella av 
olika social status, men att det inte heller finns någonting som bevisar att personer behandlades 
annorlunda utifrån ställning.141 Hans kommentar utgår i grunden från källor i Mellersta Riket 
eftersom det är vad hans artikel handlar om, men han tar även upp Haremkonspirationen som 
ett exempel. Värt att notera är dock att kungens son Pentawere är den enda av brottslingarna i 
Haremkonspirationen som inte benämns som ”stor fiende”, trots en fällande dom. I 
Haremkonspirationen ges även kvinnorna mycket mindre plats än männen vilket också är 
intressant, dock är det svårt att säga mycket mer när källmaterialet är så pass minimalt. 

O. Nash 1 från Deir el-Medina tycks indikera att stöld ansågs vara värdigt döden. Dock bör 
två saker tas i beaktning: De stulna kopparobjekten kunde anses tillhöra farao och stölden 
begicks därför gentemot staten, dessutom kan detta ha varit någonting som bara applicerades 
just vid Deir el-Medina.142 Dessutom kan det mycket väl vara så att kvinnan kallas ”worthy of 
death” av de som anklagade henne men att hennes slutgiltiga straff, som vi inte vet någonting 
om, blev något annat. Det mycket bristfälliga källmaterialet gör att det är svårt att dra några 
slutsatser om civila brott. 

  

                                                      
138 Muhlestein 2008, 202. 
139 Ett flertal kisttexter omnämner ”fiskare” som fångar människor i sina nät, skär upp dem och lägger dem i 

grytor. Det låter likt de öden som förbrytarna i Assiutgravarna skulle möta. Exempelvis Spell 335 förkunnar att 

gravägaren inte kommer att ”go down into their cauldrons”, se Faulkner 1973, 265. 
140 Nordh 1996, 84. 
141 Muhlestein 2008, 205. 
142 Bedell 1973, 149. 
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7. Slutsats 

Det finns inga tydliga bevis för vare sig stympning eller dödsstraff före Nya Riket. De tidigare 
källorna är oftast av religiös bakgrund och därmed svårtolkade jämfört med det mer juridiska 
och administrativa material som finns från Nya Riket. Olika gravförbannelser och dylika 
varningstexter kan ha speglat en juridisk verklighet med hårda straff för de som valde att skända 
gravar exempelvis, men faktum kvarstår att det behövs mer bevis för att kunna säga att 
dödsstraff och stympning verkligen förekom. Det är viktigt att poängtera att även om texterna 
kan spegla verkligheten behöver det inte betyda att gravförbannelserna i sig ska tas bokstavligt, 
för vem var egentligen ansvarig för straffandet av dem som skändade privata gravar? Det är i 
det närmaste omöjligt att veta var gränsen ska dras mellan vad som kan ha varit reella hot och 
vad som var menat att utspela sig i efterlivet. Detta gör det även svårt att dra några större 
paralleller mellan Nya Riket och perioderna innan, och det är därför säkrast att inte göra alltför 
långdragna kopplingar. 

Problematiken gäller även jämförande av terminologi, där det inte tycks finnas någon direkt 
juridisk terminologi som rör just dödsstraff och stympning. ”Stor fiende” förekommer dock ofta 
i de fall där en person anses ha begått ett brott som anses värdigt döden eller stympning. Utöver 
det finns vissa intressanta samband mellan sätten egyptierna i det närmaste fördömer brotten 
på, såsom att det är vad kungen eller gudarna hatar. Detta skulle dock kunna ses mer som en 
slags tradition snarare än juridisk terminologi. 

Vad gäller dödsstraff och stympning i Nya Riket och framåt är källorna tydligare, dödsstraff 
förekom när det gällde gravplundring och förräderi och stympning användes mot de som brutit 
sina förtroenden genom att exempelvis missbruka hög status och makt eller begå mened. 
Stympning rörde sig i huvudsak om näsa och öron, dödsstraff verkar ha utförts med pålning 
som metod, samt genom möjligtvis påtvingade självmord. Det finns antydningar till att andra 
metoder förekom, men källorna är så pass svårtolkade och vaga att det inte går att säga 
någonting säkert. Mycket pekar på det var kungen som hade behörighet att besluta om 
dödsstraff och stympning.143 

Det går förstås inte att bevisa att någonting inte har existerat, men det är åtminstone tydligt 
att det inte finns annat än vaga antydningar till dödsstraff och stympning i materialet före Nya 
Riket. Dock är det intressant att straffen verkar vara så fast belagda från och med Nya Riket 
och frågan är när de kom i bruk. Det behövs mer forskning om de tidigare perioderna vilket 
skulle kunna utföras genom att jämföra fler texter mot varandra samt försöka hitta arkeologiska 
bevis som kan säga mer om tolkningarna av texterna. Det vore också intressant att ta del av mer 
forskning om andra metoder för dödsstraff än pålning, som är den enda metod som tycks kunna 
verifieras.  

                                                      
143 Loktionov 2017, 273. Peet 1930, många av texterna om gravplundring ger indikationer till faraos viktiga roll 

som avgörande i förhören samt den som pekade ut vilka personer som skulle få sköta utredningarna. P. Turin 

1887 är ytterligare ett exempel. 
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