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Abstrakt
Bergh, V. 2018. Slaveri under det Nya Riket i Egypten.
Bergh, V. 2018. Slavery during the New Kingdom in Egypt.
The concept of slavery in ancient Egypt is a debated issue, that has mostly focused upon the different
uses of the phrasing and terminology of the different words for servitude. Without giving too much
emphasis upon the different terminologies, this essay presents a summary of the state of slavery
within the borders of Egypt during the New Kingdom. As different kinds of servitude existed in the
country, the focus is upon the types of slaves who were the property of their master and could be
bought and sold. The essay presents who the slave was and where he came from, as well as what
kinds of duties the slave was used for. The process of acquisition is also covered, before finally
discussing the rights of the slave as well as the means to become free of your bonds.
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1. Inledning
När slaveri nämns, brukar man oftast tänka på det slaveri som pågick i Amerika under 1700- och
1800-talet, när afrikanska slavar skeppades i mängder till den nya världen för att arbeta ihjäl sig på de
plantager de placerades i. Kanske även de gamla romarna kommer i åtanke, när de ökade sina gränser
och förslavade sina fiender, med stora torg av slavar sålda på Roms forum. Det kan hända att även
Egypten kommer i åtanke, då landet presenteras i bibeln som ’slaveriets hus’. Situationen i Egypten
liknar dock den i Främre Orienten, och det kan ibland vara svårt att definiera vad som är slavarbete
och inte.1 Det har argumenterats att det slaveri som judarna upplevde i Egypten, inte kan ha varit så
mycket slaveri, utan snarare corvée eller tvångsarbete.2
Slaveriet existerade dock i Egypten, men i många former som förändrades över dess årtusenden.3
Bakir föreslår att klassiskt slaveri som vi förstår det möjligtvis inte existerade längre än mellan den
18:de dynastin till den 22:a dynastin.4 De stora slavmarknader som Romarriket upplevde hade ingen
plats inom Egyptens gränser, och det finns heller inga bevarade egyptiska dokument som berättar
exakt vilken status en slav åtnjöt i samhället.5 Då det fanns så många ord för ofrihet i Egypten, blir det
därför ett sorts pussel för forskare att förstå olika distinktioner i status mellan terminologierna. De ord
som mest förknippats med slaveri är Hm och b#k då dessa termer verkar vara de som mest liknar den
form av slaveri vi känner till. Uppsatsen försöker ge en bild av vem slaven var i Egyptens samhälle
under det Nya Riket, vilket var den period som börjar ge oss en mer komplett dokumentation av detta
fenomen.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats kommer vara att få en inblick i vilken plats slaven hade i det egyptiska
samhället. Då slaveriet i Egypten ser annorlunda ut än i andra antika civilisationer, såsom Romarriket,
anser jag det intressant att försöka skildra detta. Fokus ligger på det Nya Riket, då det är under denna
period som det först börjar finnas någorlunda väldokumenterade skildringar av slaveriet. Frågan som
ska besvaras är: Hur såg slaveriet ut under Nya riket?
För att komma fram till detta kommer det ses över vem slaven var, hur den kom in i slaveriets
grepp och vad för arbetsuppgifter de utförde. Det ska också besvaras vad de hade för rättigheter i
samhället, och även hur slaven kunde bli befriad från sitt öde. Det kommer dessutom ses över hur det
gick till med slavhandeln i landet och deras eventuella priser.

1.2. Teori och Metod
För att forskare ska kunna definiera slaveriet, brukar de använda sig av tre variabler. Den första är att
slaven i sig inte är en person, utan ett objekt som kan köpas eller säljas samt är ägd av en person. Den
andra variabeln är att slaven är en främling, och varken han eller hans avkommor har en plats i det
samhälle som denna arbetar för. Den tredje variabeln brukar vara att slaven befinner sig i sin position
genom någon form av våld, såsom krig eller hot. Systemet kan heller inte fungera utan att slaven har
hotet av ännu mer våld riktat mot sig eller sina.6 I det forntida Egypten kan dessa premisser inte helt
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och hållet användas som definitioner, då det fanns många olika termer för ofrihet, som dessutom
förändrades över de årtusenden riket sträcker sig över. När definitionerna kan passa in på vissa av
deras termer, stämmer de inte in på andra. De ord som betyder slav under det Nya Riket kanske inte
har samma betydelse under det Mellersta eller Gamla Riket och vice versa.7 Under det Gamla Riket
till exempel är det antaget att de flesta som bodde i Egypten var livegna (mrit) och kunde tvingas till
corvée arbete. Deras huvudsakliga uppgift må ha varit att arbeta på fälten, men med tanke på Nilens
cykliska översvämningar befriades de från jordbruksarbete under långa perioder då fälten inte krävde
arbetskraft. Mrit bör dock inte likställas med slavar här, utan det är mer korrekt att se dem som ofria,
eller livegna under det Gamla Riket.8 En text från den 18:e dynastin refererar dock till en mrit som
privat egendom, vilket gör det tvivelaktigt att klassa dem som livegna under denna period.9 Bakir
anser att översättningen livegen bör ifrågasättas under denna period då en mrit uppenbarligen kunde
betraktas som egendom.10 Generellt brukar egyptologer översätta ordet Hm till slav dock, då detta ord
brukar omfatta de personerna med en status närmast det hos en slav. Loprieno konstaterar dock att en
person som säljer sig själv in i slaveri blir kallad b#k vilket kan närmast översättas till tjänare.
Rättigheterna som en b#k hade kan dock inte ha varit mycket annorlunda från det en Hm slav
upplevde, och bör klassas i liknande kontext.11 Det verkar dock som att egyptierna inte var särskilt
noga med att särskilja dessa termer, och ibland kunde byta terminologi i samma text. I ’the Bankes
Papyrus I’ skriver en Wenienamun om sina slavar. I början av breven listas dessa som Hm men längre
ner i brevet refereras dem istället till som b#k.12 Ett ännu klarare exempel kommer från P.BM 10052,
där samma person benämns olika inom loppet av en mening. ’Let the servant (b#k) Painekh be
brought that he may accuse her. The slave (Hm) Painekh was brought.’13Distinktionerna var antagligen
väldigt små mellan termerna om de inte till och med kunde användas synonymt. Med det sagt, borde
det också tilläggas att egyptierna inte har något enhetligt rättssystem för slavar som överlevt, och
skillnaderna mellan de olika termerna är därför dolda för oss. De förslag det går att komma fram till är
därför generaliseringar framtagna från vad som kan ibland vara enstaka meningar i en text.14 Denna
uppsats försöker därför hålla sig borta så mycket som möjligt ifrån dessa terminologier, då det redan
finns mycket forskning om detta, och det enkelt kan distrahera ifrån poängen och ta upp en stor del av
uppsatsen. Uppsatsen försöker istället att sammanfatta livet som slav, mer specifikt av de personer
som inte hade mycket att säga till om av vad som hände med dem och vad engelskan kallar ’chattel
slavery’. Metoden som kommer användas för att åstadkomma detta är att använda sig av närläsning av
de egyptiska dokument som finns tillgängliga och därigenom analysera dem för att komma fram till
ett resultat.

1.3. Urval
De texter som har valts ut för uppsatsen är de flesta som finns bevarade för perioden. En text från
senare perioder används som jämförelse när informationen inte finns tillgänglig i det Nya Riket.
Förutom denna text och en passage från Bibeln, är alla texter från det Nya Riket. Då det finns många
kungar som berättar om hur de har tagit med fångar tillbaka från sina krig, har jag valt ut de som är
bäst bevarade och tar upp det som är mest väsentligt till uppsatsens frågor. Jag har valt att inte själv se
på de instanser där Hm förekom på olika ostraka i Deir el-Medina, utan istället baserat detta på
7
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Janssens15 och Černýs16 tidigare undersökningar i området. De papyrus som behandlar handel och
priser innefattar alla de papyrus jag vet som finns tillgängliga och bevarade under det Nya Riket.
Bakirs17 och Loprienos18 undersökningar i Egyptens slaveri har också varit en stor hjälp att hitta de
texter som använts i uppsatsen. Det material som används för undersökning av rättigheter valdes ut
ifrån det material jag ansåg klarast representera hur en slav blev behandlad i samhället.
Diskussionen om frihet är baserat på det enda tillgängliga materialet som finns som benämner frihet,
’Adoption Papyrus’ med egna jämförelser utifrån det material jag anser vara liknande.
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2. Vem var slaven
Egyptierna utkämpade många krig under det Nya Riket, vilket onekligen gav dem tillgång till stora
mängder fångar som i sin tur kunde göras till slavar. 19 En utmärkt källa för att se detta kommer från
den 18:e dynastin i general Ahmoses grav i Elkab, där han återger en lista på de belöningar han fått av
faraon under sin militära karriär. Under Farao Ahmose I fälttåg in i Nubien beskriver general Ahmose:
’ Now when his majesty had slain the nomads of Asia, he sailed south to Khent-hen-nefer, to destroy
the Nubian Bowmen. His majesty made a great slaughter among them, and I brought spoil from there:
two living men and three hands. Then I was rewarded with gold once again, and two female slaves
were given to me.’ 20
Nubier var högt eftertraktade som slavar redan under det Gamla Riket; vid Sneferus fälttåg i landet
och tog han med sig 7000 nubier hem till Egypten. De var speciellt eftertraktade till armén då de var
kända som bra kämpar. 21 Detta är en intressant kontrast mot hur de senare beskrivs av egyptierna, till
exempel i Semna stelan, som restes när Senwosret III tog över området. De beskrivs här som
ryggradslösa varelser, som faller när du höjer rösten och sticker kniven i ryggen på dig när du vänder
den till.22 Om de fortfarande var klassade som starka krigare under det Nya Riket är dock oklart, med
tanke på hur de blir omnämnda. Det är dock klart att de vid upprepade tillfällen blev förslavade även
under perioder de var under egyptiskt styre.23 Ramses II visar under den 19:e dynastin upp sig i en
relief där han ensam springer ner en flyende grupp nubier med sin stridsvagn, vilket var en populär
avbildning av faraoner under denna period.24 Nubien blev utsatt för flera slaveri-räder, även när
området var en egyptisk provins och Thutmosis III gick även in i Nubien under sitt 50:e regeringsår
för att enligt Redford leta efter slavar och skatter. Detta trots att Nubien stannat under egyptisk
kontroll sedan Thutmosis I tog tillbaka området. 25 Från de brev som upphittats i byn Tel el-Amarna
finns även ett brev ifrån en av Egyptens vasaller i Byblos. Han skriver att en räd har utförts på hans
land och förövarna har sprungit iväg med 3 stycken av hans män in i Egypten. Han belyser att han inte
vet vad som hänt med dem eller var dem befinner sig, men bedjar Faraon att sända tillbaka dem.26
Ahmose belyser även hur systemet fungerade med tilldelandet av slavarna. Alla slavar som
blev fångade tillhörde staten eller kungen, och lämnades in till honom. Det verkade sedan fungera
som en växelbank, med faraon som bestämmer var slavarna sedan hamnar.27 Ahmose lämnade in två
manliga fångar samt bevis för hur många han dödat i striden, och blev belönad med guld och två
kvinnliga slavar i stället. Vid andra tillfällen blev han belönad med precis de fångar han själv
tillfångatagit, och fick ibland med sig fler slavar än vad han lämnat in.28
Ahmoses må vara en väldigt beskrivande källa, men han beskriver endast fälttågen han var
medverkande i, vilket var i Levanten och Nubien.29 Andra exempel kan tas ifrån andra perioder, och
ett praktexempel kommer ifrån den 19:e dynastin där Ramses II beskrivs i en tempelskrift:
’ The Good god who slays the Nine Bows, who tramples down the foreign countries of the Northeners
[…….], [?Victorious King], puissant against the foreign countries, a swordsman valiant like Montu,
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who carries off the land of Nubia to the Northland (or Delta), and the Asiatics to Nubia; he has placed
the Shasu in the Westland, and he has settled the Libyans (Tjehenu) on the ridges.’30
Inskriften ger oss en fingervisning av omfattningen av människor tillfångatagna under Egyptens
militära expeditioner, och bör inte ta som en överdrift av egyptierna då det finns källor som berättar
hur de skapar hela byar med de fångar de tagit ifrån sina krig.31 De personer som blev tillfångatagna
blev också brännmärkta med kungens namn, för att klart visa deras nya status.32 Dick Harrison
påpekar att de flesta fångar som tillfångatogs under Egyptens krig blev förslavade och skickade till
Egypten. De som inte behövdes som arbetskraft blev hastigt vidareskickade till närliggande länder där
de blev sålda. Detta blev alltså en lukrativ affärsidé vilket han menar var en drivande motivation för
Kungarna att fortsätta sina krig.33 Även Loprieno är inne på detta, och anger att Egypten var den
ledande handlaren av slavar i den Främre Orienten under det Nya Riket.34 Men det bör tilläggas att
alla fångar inte blev förslavade. Vissa gånger kunde egyptierna tillochmed anlita erövrade folkgrupper
som avlönade soldater:
’The Sherden and the Weshesh (WA-S-S) of the sea, they were made as those that exist not, taken
captives to Egypt, like sand of the shore. I settled them in strongholds in my name. Numerous were
their classes like hundred-thousands. I taxed them all, in clothing and grain from the storehouses and
granaries each year.’35
Det Breasted här översätter till ’taxed’ (Htr) kan även översättas till ’levy’ eller ’provide’36, vilket kan
syfta på att Sherden och Weshesh erhöll en betalning mot att de skyddade Egypten mot liknande
framtida aggressioner. Det bör också noteras att det folkslag Ramses III nämner här är de sjöfolken
som härjade i området under perioden. Det kan ha haft en inverkan på att de inte blev förslavade utan
istället engagerades som betalda krigare.
I Thutmosis III visirs Rekhmires grav kan vi även se att egyptierna tog slavar från de styrande
familjerna i de områden Egypten annekterat, antagligen i ett försök att försvaga adeln i de områden de
hade direkt styre över. Graven indikerar att detta hände i både Nubien och Syrien.37 Graven visar flera
reliefer där slavarna står på rad för att bli inräknade.
’Bringing forward children of the chiefs of the southern lands, together with children of the chiefs of
the northern lands, brought away as the pick of the booty of His Majesty, King of both Egypts Menkheper-Rē’-may life be given him- from all lands, to fill the workshops and to be serfs of the temple
estate of his father Amun, lord of the thrones of Egypt’38
I Reliefen står kvinnorna uppradade efter hur fertila de ansågs vara, där kvinnorna som har fyra barn
går före den som har tre och så vidare.39 Vidare syns det även i Thutmosis III tempel i Karnak att detta
förekom som en årlig tribut, med nummer som varierade mellan 51 och 702 varje år.40 Ett brev
belyser även hur syrier under Ramses II styre, skickades som slavar för att arbeta i Thoths tempel.41
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Figur 1. Relief från Rekhmires grav som avbildar tribut som står uppradade för att räknas in.

Slavar var inte alltid av en annan etnicitet; även egyptier kunde hamna i slaveriets grepp. Loprieno
lägger fram att redan från det Mellersta Riket säljer fattiga familjer in sina familjemedlemmar till
tvångsarbete när de behöver betala av sina skulder.42 Det finns dock inga dokument som indikerar att
en person självmant sålt sig själv in i slaveri innan den 25:e dynastin under det Tredje Intermediet,43
men med tanke på att egyptierna sålt in familjemedlemmar som tvångsarbetare sedan det mellersta
riket, verkar det konstigt att det tog över 1000 år för folk att ta steget att sälja sig själva till slaveri
istället för sin familj till tvångsarbete. Det verkar då mer troligt att det förekommit fall av folk som
sålt sig själva, men att bevisen inte överlevt. Med det sagt finns det även i Bibeln indikationer att folk
sålt in sig själva i slaveri istället för att svälta:
’Så tog det året slut. Men året därpå kom de tillbaka till honom och sade: ”Vi kan inte dölja det för
min herre. Pengarna är slut och boskapen vi ägde tillhör min herre. Ingenting annat finns nu kvar att
ge än våra kroppar och vår jord. Varför skall vi dö inför dina ögon, vi och vår åkerjord? Köp oss och
vår jord för bröd, så skall vi med vår jord bli faraos slavar. Ge oss bara utsäde, så att vi får leva och
inte dör och så att åkerjorden inte läggs öde.’44
Forskare är dock oense om när i Egyptens historia detta kan ha utspelat sig och åsikterna varierar från
det Gamla Riket, ända till Saite perioden. Det verkar finnas mycket som talar för att den ska ha
utspelat sig under den Ramessidiska perioden, men Redford anser att det är istället är Saite perioden
som är den mest troliga tidpunkten för denna passage.45
Allam konstaterar att ett barn som föds till en mor som är slav, också själv blir en slav. Det
verkar inte spela någon roll vem pappan var och barnet var fortfarande en slav även om pappan var
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fri.46 Egyptierna utnyttjade detta, och det finns en referens som nämner en boplats med uteslutande
kvinnliga slavar vars enda uppgift var att föda nya slavar.
’I made for thee great decrees with secret words, recorded in the hall of writings of Egypt, made into
stelæ of stone engraved with the graver’s tool, for the administration of thy august house, forever; and
the administration of thy pure settlement of women. I brought their children who were forsaken, being
people of the serf-laborers, (in) the hands of others. I put them for thee into the offices in the house of
Ptah, and there were made for them decrees forever.’47
Utifrån detta verkar det alltså som egyptierna hade en egen slavproduktion som bestod av slavkvinnor
som födde upp nya slavar för att arbeta. Såvitt jag vet är detta den enda källan som nämner denna
sorts produktion och det är väldigt lite att gå på. Loprieno48 hävdar dock att det finns en bild som
avbildar detta fenomen i Rekmires grav (Fig 1), men jag anser att detta är en förhastad slutsats då
bilden i fråga bara föreställer slavar på rad, redo för inräkning. Texten tillhörande denna relief nämner
inte någonting om att dessa kvinnor ska till något grgt wAbt nt Hmwt eller ’house of female slaves’49
som ’P. Harris I’ nämner. Den enda indikationen på att det eventuellt kan stämma är att bilden
inkluderar kvinnor som är på väg att bli slavar, men bilden inkluderar samtidigt män som möter
samma öde. Därför är det svårt att se var detta antydande kommer ifrån.
Denna sorts fenomen verkar i alla fall ha existerat under det Nya Riket, huruvida det fanns tidigare
eller fortsatte sedan är oklart då inget annat bevis verkar finnas. Det som beskrivs här är dock slavar
som är ämnade till tempeltjänst, men det finns inget som indikerar att det är för det enda ändamålet
som dessa kvinnor producerade slavar.
Då Egyptens och dess grannländers befolkning inte talade samma språk, kan det ha varit svårt
för egyptierna att kommunicera med sina nya slavar. Därför, för att lättare kunna ge order till sina
fångar, lärde egyptierna ut sitt språk till dem. Detta är bäst skildrat av ’The Rethorical Stela of
Rameses III’.
’He has plundered the foreign land [of Libya], Libu, and the Meshw<esh>. He caused them to cross
the Nile streams, (they being) brought to Egypt and being made (to settle) into strongholds by the
victorious king. They hear the speech of the populace while following the king. He made their speech
disappear, changing their toungues; and they went upon the road which (they) had not descended
(before).’50
När fångarna kom innanför Egyptens gränser blev de alltså integrerade i samhället, där många verkar
ha blivit ’turned into shieldbearers, charioteers, retainers, and fanbearers attending on the king’.51 Det
kan tilläggas att det aldrig blir specificerat om fångarna erhöll någon betalning efter de fått sina nya
arbetstjänster, eller om de var klassade som slavar.
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2.1. Användningsområde
Det är svårt att få en exakt bild över hur slavarna användes när man går igenom dokumenten, då de
inte brukar ange specifikt vart en slav hamnar.52 Janssen argumenterar att slaveriet inte hade någon
större inverkan på ekonomin i Egypten under det Nya Riket, då han anser att antalet slavar som förs in
är ovanligt låg. Han säger även att slaveriet mest användes inom hushållet samt inom produktion av
lyxprodukter.53 Då Egypten var ett väldigt tät befolkat land, med ett enkelt jordbruk, genom
Nilöversvämningen, och frisk tillgång till billig arbetskraft till fälten, har det också argumenterats att
slaveriet inte användes inom brukning av jorden.54 Som kontrast till detta argument kan vi återgå till
general Ahmoses biografi. Hans många insatser blev inte endast belönat med slavar, utan han blev
dessutom belönad med landområden och guld.
’I brought two young warriors as captives from the ship of Aata. Then I was given five persons and
portions of land amounting to five arurae in my town’55
Eyre argumenterar att det är högst troligt att de 19 slavar Ahmose tjänade ihop under sina kampanjer,
samt de landområden han erhöll mycket troligt kan ha gått hand i hand. Där han blev belönad med
både bördig mark att bruka, och slavar som kunde bruka den åt honom.56 Det är som sagt ospecificerat
vad deras uppgifter var i hemmet, och det får dras slutsatser från enstaka meningar ibland för att
komma fram till diverse tillsynes självklara arbetsuppgifter. Bakir lägger fram att en slav var en
tvättare till exempel, utifrån att slaven erkände att den tvättade ett plagg kläder.57 Detta kan knappast
vara det enda slaven användes till, men då material saknas krävs det stora hopp ifrån det lilla vi har
tillgång till för att komma fram till någonting.
Ahmose fick sina slavar genom militära insatser, men även relativt lågavlönade egyptier kunde få tag
på slavar. I ’P. Berlin. 9784’58 kommer en herde fram och erbjuder koherden Msi tjänsterna av två
slavar. Detta visar att även folk med begränsade medel kunde äga slavar.
Som nämnt ovan förekom en sorts växeltjänst mellan faraon och hans undersåtar, i alla fall under
första delen av den 18:e dynastin.59 Alla slavar kom alltså in till kungen, varefter det var han som
utsåg vart en slav hamnade, om det var som en belöning för en soldat som utmärkt sig i krig, eller om
de delades ut till tempelarbete.60 Bevisen pekar på att templen var ett populärt mål att sända sina
slavar till och det hänvisas ofta till i texter som slutdestinationen för nya slavar.
‘I destroyed the people of Seir (CA-AA-rA), of the tribes of the Shasu (CA-sw); I plundered their tents of
their people, their possessions, their cattle likewise, without number. They were pinioned and brought
as captive, as tribute of Egypt. I gave them to the gods, as slaves into their house[s].’61
I Visiren Rekhmires grav får vi även en inblick i vad dessa slavar kunde användas till, och här visar
flera reliefer fångarna i arbete inom tegelproduktionen till hans dödstempel. Hans väggar är fyllda
med avbildningar av nubier och syrier som leendes producerar det som behövs till projektet, med
inskriptionen ’The captives which His Majesty brought away for the works of the temple of
[Amūn].’62
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Figur 2. Produktionen av tegel utfört av slavar, från Rekhmires grav.

Amenhotep III ska även ha använt sig av slavar till genomförandet av sina projekt, och han återger att
hans ’produktionshus’ eller pr SnA var fyllda med manliga och kvinnliga slavar (Hm.w Hmt.w). Han
tillägger även att de byar som låg runt området bestod av syrier som blivit tagna av de syriska
prinsarna tidigare.63
‘The lake (of the temple) was high because of the great inundation, filled with fish and birds, pure
with flowers; his work house was full of male and female slaves, the children of princes in all foreign
lands, His Majesty’s spoils’.64
’P.Bologna 1086’ visar att slavar i templen användes till fältarbete, i ett brev som behandlar en
förfrågan om vart en slav menad att arbeta fälten i Thoths tempel tagit vägen.
’Further, I investigated the matter of the Syrian of the Temple of Thoth about whom you had written
me, and I discovered that he was assigned to be a cultivator of the Temple of Thoth under your
authority in Year 3, second month of the third season, day 10, from among the slaves of the ships’
cargoes that the superintendent of fortresses brought back.’65
Även här ser vi att slavarna alltså användes till att arbeta fälten. Teorin om att slavarna inte användes
till jordbruk i Egypten kan då ses som felaktig, då de användes både privat,66 och inom templen till att
bruka jorden. Såvitt jag förstår saknas det dock fortfarande bevis för att slavarna användes av staten
som arbetskraft, och det är möjligt att slavar inom jordbruket endast var använt av privata ägare eller
för att bruka templens marker. Även om vi sällan får reda på vilka uppgifter en slav utför, eftersom
dokumentationen ofta upphör efter det att de blivit utplacerade på olika platser, kan vi åtminstone
konstatera att de användes både inom produktion av material och fältarbete.
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Ännu ett exempel kommer från arbetarbyn Deir el-Medina, där det finns belägg för att det
fanns flera kvinnliga slavar på plats. De verkar ha varit utsända av staten, d.v.s. faraon, och det verkar
ha varit upp till honom att förse dem med mat.67 De var fördelade bland arbetarna genom att varje
hushåll hade tillgång till dem ett visst antal dagar, vilka de kunde byta bort mot betalning om de så
ville.68 Černý förslår att deras användning i området kan ha varit att mala vete till mjöl.69 Janssen
håller dock inte med om detta och anser att det inte finns tillräckligt med belägg för att fastställa detta,
och anser att de lika gärna kunde ha varit betjänter.70 Det kan ses på olika ostraka från området att
dessa slavar faktiskt fick betalning. Det vill säga om man verkligen kan kalla det betalning, då den
mängd de fått verkar ha varit väldigt liten och verkar ligga mellan ¼ till 1/8 khar71 vete. Janssen
konstaterar dock att det kan ha varit så lite som 1 oipě som var den normala månadsbetalningen.72
Det är heller inte helt klart hur många slavar som behöver dela på betalningen. En text säger
att faraon skickade fem slavar (b#kw) till platsen, medan de ostraka på platsen varierar mellan 1 till 16
slavar (Hmwt).73 Om dessa slavar som faraon skickade är densamma som de kvinnliga slavar som
noteras få betalning på platsen är oklart. Dessutom nämner texterna ibland endast att en betalning
skett till dem som grupp där antalet slavar inte specificeras.74 Det är därför möjligen bäst att se detta
inte så mycket som en betalning, utan mer en mattransport som är till för att hålla slavarna vid liv.
Sist men inte minst kan det också påpekas att egyptierna verkar ha använt sig av slavar i
armén.
’I carried away those whom my swords spared, as numerous captives, pinioned like birds before my
horses, their wives and children by the ten-thousand, their cattle number like hundred-thousands. I
settled their leaders in strongholds in my name. I gave to them captains (Hry’w) of archers, and chief
men of the tribes, branded and made into slaves, impressed with my name; their wives and children
were made likewise.’75
Det verkar alltså som när egyptierna hade krigat färdigt på en plats, lade de helt enkelt till fångarna
som nya trupper i garnisonen. Detta gav dem ett enkelt sätt att fortsätta kriga, utan att lägga allt för
stor vikt vid den egyptiska befolkningen. Tidigare i detta papyrus angavs, som nämnts i tidigare
kapitel, att fångarna blev anställda av faraon med en lön.76 Detta ger oss en kontrast i ett och samma
papyrus, där det kan framställas att fångar kunde inkorporeras i Egyptens militär, både som betalda
krigare och som slavar.
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3. Handel
Med de många krigen under det Nya Riket, och alla fångar som fördes in i landet på grund av dessa,
är det otroligt att tänka sig att egyptierna inte brukade sig av handel med dessa. Harrison menar på att
de flesta slavar som vart tillfångatagna genast blev sålda till grannländer, såvida de inte blev intagna i
faraons tjänst.77 Den handel med slavar som skedde inom Egyptens gränser var dock annorlunda än
vad man kan tänka sig. Det verkar inte ha varit som för romarna, där stora torg av slavar fanns för folk
att komma och köpa. Egyptens slavhandlare verkar mer ha varit försäljare, där personen sökte upp
kunden för att se om den var villig att köpa en slav, ungefär som en nutida dörrknackare.78 De papyrus
som behandlar byteshandeln av slavar börjar för det mesta med att försäljaren söker upp kunden.79
Om detta speglar verkligheten, eller om det är egyptiernas artistiska frihet som kommer fram är svårt
att säga. Något speciellt som kan ses i texterna från Kahun, är att kunden är densamma under alla
transaktioner. 80 Dessutom är slavarna oftast samma två slavar, Xrit och Hnwt, som återkommer. Den
enda aktören som kontinuerligt byts ut är försäljaren. Gardiner ger ett löst förslag att slavarna kan ha
blivit sålda mellan interaktionerna.81 Om detta är korrekt låter det mer troligt att det är Msi som sökte
upp sina favorit-slavar, istället för att det är som texterna beskriver; att försäljaren jagade efter Msi.
Dessa papyri från Kahun ger oss bevis för att uthyrning av slavar också förekom och
beskriver dessutom dagspriserna, och ger oss även en inblick i vilka rättigheter kunden hade. Efter
herden Msi har hyrt två slavar, Xrit i två dagar och Hnwt i fyra, händer någonting med Hnwt. ’Now the
two (sic) days were hot with the female slave Hnwt: so he gave me two days’ (service) of Mry-rmTf
and two days’ of the slave NX-st(X)i in the presence of many witnesses.’82 Vad problemet var är
oklart, möjligtvis led hon av värmeslag eller feber, men resultatet blev att Msi fick generös
kompensation i form av två extra dagar utan extra kostnad. Om detta var en rättighet kunden hade,
eller om det är någonting han fick argumentera sig till är svårt att säga, men följande papyrus där Msi
hyr slavar följs av att försäljaren garanterar: ’As Amon endures, so the Prince endures! If the two days
are hot which I have given to you in (service of) the female slave Hnwt, compensation shall be given
ring for ring.’83 Uthyrning av slavar skedde också i arbetarbyn Deir El-Medina, där en arbetare kunde
ta del av hrw n b#k eller tjänstedagar ifrån de slavarna som fanns på platsen. Slavarna var ägda av
staten men en arbetare hade tillgång till dem ett visst antal dagar under året. Dessa dagar kunde bli
sålda till andra personer på platsen istället om de så ville, så om en arbetare hade tillgång till en slav
tio dagar i månaden kunde han sälja de dagarna till en annan arbetare som behövde dagarna mer.84
Köpande av slavar såg ungefär likadant ut som uthyrandet, och texterna börjar med att
försäljaren söker upp kunden.85 Skillnaden här är dock att det verkar som personen som införskaffat
sin nya slav, får också i uppgift att namnge sin nya undersåte. Detta är ännu ett skede som får en att
bli skeptisk till hur mycket sanning som egyptierna berättar. I ’a lawsuit arising from the purchase of
two slaves’ berättar köparen hur hon döper sin nya slav till ’GemniHiamente’.86
Löst översatt betyder detta namn någonting i stil med ’jag hittade henne i väster’, vilket uppenbarligen
inte är en sanning då hon precis införskaffat henne. Det är möjligt att detta är ett försök för kunden att
låta slavens namn ge köparen status, som att hon eller hennes man har varit ute på slagfältet själv och
hämtat henne direkt ifrån sin hemvist.
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Bakir argumenterar att slavhandeln inom Egypten var organiserad, och att egyptierna höll ett
detaljerat arkiv av information om slavarnas ursprung. 87 ’P. Bologna 1086’ ger oss ett exempel på
detta och de visar att egyptierna hade full kännedom om var en slav kom ifrån: ‘To inform you of his
identity: the Syrian Nekedy, son of Serertja whose mother is Kedy, of the land of Aradus, a slave of
the ship’s cargo belonging to this temple in the ship captain Kel’s boat…’88
Handel med grannländer är definitivt någonting som borde ha utförts under Nya Riket, och
både Harrison89 och Loprieno90 hävdar att Egypten var den ledande slavhandlaren i Levanten under
perioden. Bakir91 försökte sig på att studera slavarnas namn för att få fram bevis för byteshandel av
fångar med andra länder, men lyckades inte komma fram till något resultat. Loprieno verkar dock utgå
utifrån Bibeln och anger när Josef blev såld till slaveri som exempel.92 Det finns såvitt jag vet dock
inga egyptiska texter som beskriver fenomenet. Med det sagt finns det dock brev från Tel el-Amarna
som berättar för oss att slavar kunde skickas emellan härskare som gåvor. Vid förnyandet av sin
allians till landet Mittani, lät kungen av Mittani skicka med två slavar han tagit till fånga efter en strid
med deras gemensamma fiende Hettiterna.93

3.1. Priser
Egyptierna använde sig inte av mynt som valuta förrän den 26:e dynastin. Under det Nya Riket
använde de sig fortfarande av den viktbaserade valutan deben. Denna valuta delades in i vikt av
koppar, silver och guld. Undersökningar har kommit fram till att en deben vägde ungefär 91 gram.94
Konversions värdet förändrades över tid, men under Ramses II var värdet av en deben silver lika med
100 deben koppar.95 Under Ramses IX och framåt sjönk detta till en ratio av 1:60.96 När egyptierna
handlar med slavar är det oftast deben i silver de räknar med där de också lägger till sniw eller ’ring’
för mer exakta nummer vilket hade ett värde av 1/12 deben silver.97 De använde sig också av tiondels
fraktionen kite vilket var 1/10 deben,98 som till skillnad från sniw hade ett värde som var bundet till
sitt deben värde. En kite kunde alltså vara värd 1/10 deben silver eller guld, medan sniw var bundet till
ett värde av 1/12 deben silver.
Om betalningen inte utfördes med metallerna ovan, kunde de också använda sig av måttet
khar. Khar används mest till att uppmätning av deras olika vetesorter, och 1 khar är i vårt måttsystem
76,88 liter. Fjärdedels måttet till khar kallades för oipě vilket är 19,22 liter.99 Detta system används
mest till att mäta upp vete och korn, och en bedömning för konverteringen från khar till deben är
oklar. Det har dock föreslagits att värdet av 1 khar kan vara värt 2 deben koppar.100
Det är svårt med det material som finns bevarat att säga exakt vad en slav kostade då det endast finns
ett fåtal papyrus som nämner ett pris betalat för slaven under det Nya Riket.101 Det verkar inte heller
som papyri har överlevt tillräckligt för att det ska vara möjligt för oss att jämföra priserna i ett och
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samma dokument. I ’P. Cairo 65739’102 behandlas problematiken som uppstått genom ett köp av två
slavar, en manlig och en kvinnlig.103 Den kvinnliga slaven blir värderad att ha sålts för 4 deben och 1
kite av silver, men mannen blir aldrig värderad då texten har gått förlorad. För att se vad en manlig
slav kostar måste andra källor jämföras. Baer gjorde en sådan studie och har ställt upp priserna mot
varandra.104 Enligt undersökningen finns det två köp av kvinnoslavar med priser men endast en
manlig slav listad innan den ekonomiska kollapsen vid den 21:a dynastins slut, och endast manliga
slavar listade efter den ekonomiska återgången vid den 26:e dynastin.105 Både innan och efter
kollapsen är den manliga slaven listad med ett värde av runt 2 deben silver.106
I ’P. BM 10052’,107 kommer det även fram att frun till en gravplundrare hävdar att hon köpt
en slav för grödor från hennes trädgård. Detta låter osannolikt, och om teorin om att 1 khar är lika
med 2 deben koppar stämmer, krävs det en enorm mängd grödor för att komma upp i 2 deben silver.
Det är dock också möjligt att hon använde sig av dyrare produkter från trädgården, för att komma upp
i värdet för en slav, då vad hon använder för grödor aldrig blir nämnt.
I ’P. Berlin’ 9785108 kommer det även upp ett fall där en kvinnlig slav verkar ha blivit såld för
2 deben och 4 kite av silver, detta fall verkar dock ha varit speciellt då säljaren behövde få tag på
pengar snabbt, så detta pris kan vara extra billigt på grund av desperation. För att göra en bedömning
om en kvinnlig slav oftast var dubbelt så dyr än en manlig slav behövs det fler exemplar än dessa,
men med den information som finns tillgänglig verkar det vara fallet. Argumentet att det är kvaliteten
av slaven som styr priset kan också göras, men det krävs fortfarande mer material för att kunna göra
en analys.
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4. Rättigheter
Slaven i Nya Rikets Egypten verkar inte ha haft det lika strängt som slavar i andra kulturer runt
Medelhavet. Det var fullt möjligt för en slav i detta samhälle att gifta sig, inte bara med en annan slav
men även med en fri man eller kvinna varav två exempel presenteras nedan.109 Slavarna verkar inte
heller ha blivit alltför överarbetade, och som kan ses i ’P. Berlin 9784’110 tvingades de inte till arbete
vid dåliga arbetsförhållanden. Huruvida detta exempel beskriver en ovanligt varm dag, eller en slav
som drabbats av feber eller värmeslag tvingas inte slaven i fråga att fortsätta arbetet. Det är istället
hennes ägare som ger kompensation för de dagar hon inte kan arbeta och skickar in två nya slavar
istället. Det går också att se att egyptierna kände en sorts skam över att behandla dem orättvist genom
deras negativa bekännelse. Bekännelsen är till för att de ska frånsäga sig all skuld i livet innan deras
hjärta blir vägt mot Maat’s fjäder. En av dessa nekanden lyder ’I have not maligned a servant to his
master’.111 Då detta inte säger mycket, visar det ändå att de inte ville behandla slavarna alltför
orättvist och utsätta dem för extra pina.
Barnarbete verkar heller inte ha varit någonting som förekom i någon stor utsträckning, och i
ett fall skriver en moder till en Aahmose som hade hand om hennes dotter att hon blivit placerad i ett
annat hem och ber honom att överklaga.
’ What Aahmose of Peniati says to his master, the treasurer Tai. (2) Why has the
female slave who was with me been taken away and given to another ? Am (3) I not thy
servant, hearkening to thy commands by night as well as by day? Let her value be taken along with
mine, for truly she is a child, she cannot (5) work. Or let my lord command that
I should be made to deliver her tasks (6) like those of any female slave of my lord: for her
mother has written to me (7) saying " It is thou who hast allowed my daughter to be taken
away when she was here with thee, and I have refrained' (8) from complaining to my lord
since she was in thy charge in the capacity of a child’112
Slaven här är skriven som b#k, vilket får Loprieno att komma med förslaget att detta innebär att slavar
med benämningen b#k normalt inte blev behandlade som objekt att köpa eller sälja, utan istället var
behandlade som vanliga arbetare.113 Om vi inspekterar ’P.BM 10052’ kan vi dock se benämningen Hm
skifta till b#k under loppet av två meningar. Vad som sedan följer är att slaven beskriver sin historia.
’Let the servant (b#k) Painekh be brought that he may accuse her. The slave (Hm) Painekh was
brought. (17) He was made to take the oath by the Ruler in the same way. They said to him, what
have you to say? He said, (sic) What is the story of this silver which your master brought away? (18)
He said, When Peinehesi destroyed Hartai the young Nubian Butehamūn bought me, and the foreigner
(19) Pentesekhenu bought <me> from him: he gave two deben of silver for me.’114
Här beskriver slaven klart och tydligt att han blev köpt, och bytte ägare flera gånger. Då han blir
beskriven som både Hm och b#k raserar det inte teorin helt, men det verkar mer troligt att anledningen
att modern klagar till Aahmose är någonting annat än att det är en b#k det handlar om. Det verkar mer
som att det är att slaven i fråga är minderårig som är var problemet ligger.
Om vi utgår ifrån både Aahmoses och moderns reaktion, kan vi då utgå ifrån att det inte var
normalt beteende att en slav som är minderårig ska behöva sättas i arbete. Aahmose var antagligen satt
som förmyndare för henne tills hon var gammal nog för att börja arbeta med de sysslor hon
förväntades utföra.
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Det verkar dessutom som att om en slav blev åtalad för stöld, blev slaven åtalad likasom en
vanlig invånare.115 En text från den 19:e dynastin redovisar straffet för den åtalade slaven, att hon helt
enkelt ska betala tillbaka dubbelt till tredubbelt det värde hon stal.
’(1) List of property stolen by the female servant of the charioteer Pekhari:
(2) 1 wash-basin of Hsmn-bronze, makes 20 deben, makes penalty 40 deben of copper.
(3) 1 ....3-vessel of Hsmn-bronze, makes 6 deben, ,,
,,
18
,,
,,
(4) 1 spittoon of Hsmn-bronze, ,,
6 ,,
,,
,,
18
,,
,,
(5) 1 kT-vessel of Hsmn-bronze, ,
3½
,,
,,
10½
,,
,,
(6) 1 wD-vessel of Hsmn-bronze, ,,
1
,,
,,
3
,,
,,
…’116
Det är tveksamt om det är slaven i fråga som faktiskt måste betala detta. Om vi ser på de löner en slav
verkade få i Deir el-Medina117 kunde hon troligtvis spendera en livstid och lite till för att betala
tillbaka dessa skulder. Det kan då vara rimligare att tänka sig att det var hennes ägare Pekhari som var
tvungen att betala detta åt henne.
Enligt ’the Wilbour papyrus’, var det även möjligt för en slav att äga land. I detta papyrus
finns det listat tolv slavar som faktiskt ägde ett eget landområde.118 Detaljerna runt detta är dock få,
och öppnar upp för fler frågor än vad det ger svar. Men dokumenten är tydliga med att det är slavar
som är listade som landägare. Frågan uppstår dock då, huruvida en slav fick några intäkter från sina
områden och på så vis möjligen kunde betala saker såsom situationen ovan. Men eftersom bevisen är
få i detta område förblir nog detta en obesvarad fråga. Det blir dessutom en intressant motsägelse med
de senare slavar som säljer sig själva till slaveri och tvingas ge bort alla sina ägodelar och svär att
deras framtida rikedomar går till sin ägare efter deras nya statusbyte.
‘[I am thy] slave for ever: never more shall I be able to act as nemh unto thee-unto(?) any silver,
[any] corn, (3) [any kind of property in the land-together with my] children [that are] born and those
who shall be born to us, and all that belongeth to us and those things which we shall (4) [gain, and the
clothes which are] upon our [backs]. 'No [man] in the land shall [be able] to exercise authority over us
except thee’119
Detta kommer från en text från den 26:e dynastin120 och då det inte finns några egyptiska texter som
bevisar att detta fenomen med att självmant sälja sig själv till slaveri innan det Nya Rikets slut får
dessa senare texter duga för en jämförelse. Om vi då tänker oss att slavar kunde äga landområden
under det Nya Riket, kunde de kanske tillochmed samla ihop tillräckligt med intäkter för att nå sin
frihet. Detta är helt och hållet spekulation dock, och som tas upp i nästa kapitel, finns inga bevis för
en slav som tagit sig ut ur slaveriet med egna medel. Men eftersom dessa senare texter specifikt lägger
till att de förlorar alla sina egendomar och landområden när de försätter sig i slaveri, går det att
spekulera varför. I Babylonien tillexempel fick den som försatte sig själv i slaveri pengar för att bli
någon annans handelsvara121, under tiden de här frånsäger sig allt. Det kan därför spekuleras i om det
var en utveckling i systemet, som såg att en slav inte längre skulle ha tillgång till egna landområden
eller egen inkomst.
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4.1. Frihet
Som nämnt tidigare, kunde personer försätta sig själva i slaveri om deras situation var tillräckligt
ödesdiger. Om någon försätter sig själv och sina barn i denna situation är det inte helt omöjligt att
tänka sig att det finns en utväg till sist genom att arbeta ihop tillräckligt med deben för att kunna köpa
sin frihet igen. Det finns dock inga bevis för detta, och inga dokument har hittills hittats där en slav
faktiskt köper sin egen frihet med sina egna medel under den faraoniska perioden.122 Antagligen var
det heller inte meningen att slavarna skulle ha chansen att köpa sig fria om man utgår från den
betalning de fick vid Deir El-Medina, vilket verkar ha varit existensminimum.123 Det bör dock också
tilläggas att även om vi inte har några bevis för det, är det inte omöjligt att det hänt någon gång under
denna period. Även om detta låter som en tråkig utsikt för slaven, så är det inte att säga att de inte
kunde bli fria. Det finns ett fåtal textuella källor som berättar om slavar som på ett eller annat vis
blivit friade. Ett papyrus från det andra intermediet till exempel, behandlar ett beslut om att låta slaven
Senbet bli given till staden.
’The Reporter of Elephantine OeQaib………….in order to inform you that the Hri n tm Itefefsonb, son
of OeQaib, [said to] them, saying: “Senbet, daughter of Senmut, is a slave-girl of the tenants of the
people of Elephantine, but she is (also) the slave-girl of Oebsy’s son Se’ankhu, my lord, and let her
estate be given [to me], or to the city, according as her owners agree.“ ‘124
‘A reply to this leather roll of the Vizier’s court has been brought, stating ‘The attourneys of the
people about whom you wrote have been questioned. They said , “We agree to the giving of the slavegirl Senbet to the city [as her owners] agree, in accordance with the appeal which our brother the Hri n
tm Itefefsonb has made concerning her.” Now they are to be made to take the oath upon it, and you
shall put the orders before the slave-girl Senbet.’125
Senbet blir alltså tillslut tilldelad till staden. Loprieno anser att detta innebär att hon har blivit en
vanlig invånare i staden.126 Allt som sägs i texten är dock att hon blir given till staden vilket också
borde kunna kopplas till det system som fanns i Deir el-Medina, med en slav ägd av samhället som
passerades runt i staden.
En av de mer kända texterna gällande frigivande av slavar är det så kallade ’Adoption
papyrus’ vilket behandlar en kvinna som inte kan få barn, och därmed bestämmer sig för att köpa en
slav som kan få barn med hennes man. Detta är dessutom den enda text som faktiskt nämner rakt ut
att en slav blir fri.127
’We purchased the female slave DiniHetiri and she gave birth to these three children, one male and
two female, in all three. And I took them and nourished them and brought them up, and I have
reached this day with them without their doing evil towards me, but they dealt well with me, I having
no son or daughter except them.’128
Storasystern, Taamenē, blev sedan ingift i familjen när hon gifte sig med ägarens bror. Texten
refererar aldrig till vem det är som är pappan till DiniHetiris barn, men det är antagligen underförstått
av egyptierna att det var författarens avlidne man som var pappan.129 Men som sagt, barn födda till en
slavkvinna blir automatiskt slavar själva även om fadern är fri. Vilket blev löst genom att fria
Taamenē efter giftermålet.
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’Now behold, I have made her a freewoman of the land of Pharaoh, and if she bear either son or
daughter, they shall be freemen of the land of Pharaoh in exactly the same way, they being with the
stable-master Padiu, this younger brother of mine. And the children shall be with their elder sister in
the house of Padiu, this stable-master, this brother of mine.’130
Författaren nämner redan innan giftermålet att de är hennes enda barn, och det är först efter hon
frigiver dem. Därför verkar det som att endast adoption inte var tillräckligt för att en slav skulle
räknas som fri, vilket Loprieno antyder.131 Frigivningen i sig ser alltså ut att stå separat från att vara en
del av familjen, och den enda anledningen till att hon blev frigiven kan ha varit för att tillåtas föda en
arvinge till familjen. Gardiner argumenterar att hela texten handlar om att kunna behålla
familjeegendomen, då kvinnan det handlar om redan blivit adopterad av sin make i ett tidigare skede
för att låta hans egendom gå till henne utan förhinder när han dog.132 Detta gör att adoptionen är
fristående från frigivningen, då kvinnans bror Padiu nu blir svärson till Nenufer och på så vis går
hennes egendomar vidare inom hennes familj, istället för att delas upp mellan andra
familjemedlemmar.133
Liknande ’Adoption Papyrus’, finns även ett brev från den kungliga barberaren till Thutmosis
III som bestämmer sig för att låta sin slav gifta sig med sin systerdotter.
’Year 27 under His Majesty the King of Upper and Lower Egypt Menkheperre, son of Re Thutmosis
(III), to whom it has been given to live and last as Re in eternity. The barber of the king Sabastet
entered into the presence of the young princes of the royal palace, saying: “My slave, a man of my
property named Ameniu, whom I had taken prisoner with my own arm when I accompanied the king
[…] He has never been struck nor imprisoned behind a door of the royal palace. I gave him as wife
Ta-Kemnet (“the blind one”), daughter of my sister Nebet-Ta, who had previously lived with my wife
and my sister. He now leaves the house, being deprived of nothing […] and if he agrees to a legal
compromise with my sister, no one will ever do anything against him’134
Här gifter slaven in sig i familjen till vad som kan antas vara en blind familjemedlem. Han skulle
också bli behandlad som en vanlig person och en familjemedlem efter detta giftermål. Det sägs aldrig
i texten att slaven blir frigiven efter detta, men det är möjligt att det faktiskt var onödigt för honom att
få sin frihet här. Till skillnad från ’Adoption papyrus’ är slaven i fråga här inte en kvinna. Om då
Allams konstaterande att det är slavkvinnan som för vidare slavstatusen till nästkommande
generationer stämmer,135 kommer också hans framtida barn att födas in i livet som fria människor.
Han ska enligt brevet också bli behandlad som vilken annan familjemedlem som helst, vilket innebär
att hans slavstatus inte har någon riktig inverkan på hans liv längre. Dessvärre i ’Adoption papyrus’,
där slaven i fråga var en kvinna, behövdes istället frigivningen för att hon skulle kunna fortsätta deras
familjelinje utan att barnen i fråga själva skulle bli slavar. Situationen blir då intressant, då han behöll
sin slavstatus, men var ändå en del av familjen. Detta gav Ameniu en belöning, men samtidigt
försäkrar sig familjen om att han kommer fortsätta bete sig respektfullt, då hans status kunde
användas mot honom om han mot förmodan skulle bete sig på ett oacceptabelt sätt. Familjen förlorar
dessutom ingenting på detta, då de framtida barnen i familjen kommer att födas fria och ger dem en
obefläckad linje.
Loprieno framför också en intressant teori om att det gick att bli frigiven genom
tempeltjänst.136 Detta blir en intressant kontrast, då stora delar av slavarna blir skickade till templen
som arbetare. Det är restorations stelan av Tutanchamon som bäst ska ge en beskrivning av detta.
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’His majesty purified slaves, men and women, singers and dancing girls who previously had been
slave girls assigned to the work assigned to the work of grinding in the royal palace. They were
rewarded for the work done for the royal palace and for the treasure of the lord of the Two Lands. I
declared them freed from slavery and reserved for the service of the fathers, all the gods, wishing to
satisfy them by doing that which their Ka desires, because they protect Egypt.’137
Huruvida detta stämmer eller inte beror på hur man väljer att översätta ’di=i wn=sn Xw mk n it.w nTr.w
nb’138 vilket Loprieno väljer att översätta till ’I declared them free from slavery and reserved for the
service of the fathers, all the gods’. Detta tänjer översättningen lite, då stycket inte nämner slaveri
över huvud taget. Översättningen bör istället bli: I caused them to be (di=i wn=sn) protected139 (Xw)
and guarded140 (mk) to the fathers (n it.w) all the gods (nTr.w nb). Denna översättning överensstämmer
närmare med de andra översättningar som gjorts tidigare141 vilket gör det tveksamt att det som menas
här är att slavarna blir fria. Det är som sagt en intressant teori, då det hade gett en intressant
motsägelse inom slaveriet med tanke på att många slavar skickas direkt till tempeltjänst. Men
översättningen sträcker sig lite för långt för att kunna fastställa att detta verkligen var ett sätt för en
slav att få sin frihet.
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5. Sammanfattning
Utifrån källor från det Nya Riket kan vi konstatera att det fanns två bevisade sätt för en slav att bli en
slav i Egypten. De kunde födas till sin status om deras mor redan var en slav, och de kunde bli
tillfångatagna både i krig och fred och därigenom bli slavar. Senare perioder ger oss även belägg för
att invånare kunde sälja sig själva till slaveri om deras situation krävde det. Även om det inte finns
bevis för det under det Nya Riket, finns liknande situationer beskrivna från det Mellersta Riket.
Därför är det fullt möjligt att fenomenet pågick på ett eller annat sätt även under det Nya Riket, trots
att det inte bevarats några bevis. Användningen av slavar är mest specifik kring privat bruk och
tempelarbete, vilket inte säger mycket då bevisen även här är relativt ospecifika. Slavarna ägda av
staten verkar mest ha använts till att fylla på garnisoner och fylla på armén efter krigsföring. Det kan
konstateras att slavarna användes till produktion av material till tempelbyggnaden, samt kultivering av
grödor inom tempelsektorn. Den privata sektorn är svårare att belägga, och det måste utgås ifrån korta
referenser till allmänna arbetsuppgifter för att komma fram till vad de användes till i hemmet. Då
krigare hade en stadig tillgång till slavar om de lyckades fånga faraons öga, kunde även fattigare
invånare i landet ha tillgång till slavar. Hade man inte medel att skaffa en egen slav, kunde staten
ibland förse dig med slavar som arbetade åt dig vissa dagar som kan ses vid arbetarbyn Deir elMedina. Folk med någorlunda inkomst verkar ha nöjt sig med att äga ungefär två till tre slavar per
hushåll.142
Även om det är en högst trolig hypotes att Egypten var ledande handlare av slavar i Främre
Orienten under det Nya Riket,143 saknas det egyptisk dokumentation för detta fenomen under
perioden. Dokumenten som behandlar slavhandel i Egypten behandlar endast handeln inom dess
gränser. Slavhandeln kan dock konstateras vara organiserad, och detaljerade arkiv av slavarnas
ursprung erhölls. Från de källor som finns tillgängliga verkar själva handeln vara privat, med privata
köpmän som närmar sig en kund för att sälja eller uthyra en slav. Kunden ifråga hade vissa rättigheter,
åtminstone när de hyrde en slav, och de kunde begära kompensation ifall slaven på något vis inte
kunde utföra sitt arbete.
Som redovisat ovan, kan det också ses att slaven hade en viss del rättigheter till sitt namn. Om
de begått ett brott får de samma straff som en vanlig person, vilket betyder att vid en stöld är de
återbetalningsskyldiga mellan dubbelt och tredubbelt av de värde de stal. De kunde även äga
landområden, dock är informationen kring detta minimal och omständigheterna omkring detta
fortsätter vara obesvarade. De kunde också gifta sig med en fri person, eller bli adopterade in i
familjen, men de erhåller fortfarande sin slavstatus trots att de är en del av familjen.
Att säga att de hade en harmonisk tillvaro i samhället vore definitivt en överdrift, men om vi utgår
från ’Spell 125’ i dödsboken kan det ses att det var förväntat att slavarna skulle behandlas med ett
modikum av respekt. För att bli befriade krävdes det att deras ägare var barmhärtiga och tillät dem
detta. Det finns heller inga bevis för att en slav lyckats köpa sin frihet med egna medel.
Det finns sannerligen många delar av information att ta utav ifrån ämnet slaveri under det nya
riket, men trots detta är informationen otillräcklig. För att komma fram till ett resultat måste det ibland
tas stora kliv utifrån materialet, då materialen ibland är få och ligger långt ifrån varandra tidsmässigt.
Tillexempel är dokument som behandlar handel direkt få, och det finns endast fyra stycken inom
perioden som detaljerar proceduren, varav tre behandlar en och samma person. Trots detta är det ett
väldigt intressant ämne, och förhoppningsvis kan det framkomma nytt material som kan ge oss en
klarare bild av ämnet.
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