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Abstract 

Saxén, Å. 2016. En praktisk aspekt av döden: Kvinnlig arvsrätt i Egypten under Mellersta och 
Nya Riket. 

Saxén, Å. 2016. A practical aspect of death: Female inheritance right in Egypt during the 
Middle and New Kingdom. 

 

This essay is about female inheritance in ancient Egypt. Death had a very important part in the 
Egyptian culture. The goal in this essay is to put focus on an everyday aspect of death, which 
is often left out. That is, how the living was affected by the death of a close relative. Since 
women had a weaker economic position than men, they are likely to have been more affected. 
Hence, the essay will focus on women. Most of the existing research is based on primary 
sources from the Late and Ptolemaic Period. But since that is relatively late in the Egyptian 
history, it is important to see what female inheritance looked like earlier in history. It is also 
important to compare different periods in order to see if inheritance developed during time or 
stayed unchanged. The issues will be how the death of the husband and a family member 
affected the woman, and how her death affected other persons close to her. In order to answer 
this, primary sources consisting of texts from Lahun (the Middle Kingdom) and Deir el-
Medina (the New Kingdom) will be analyzed in a comparative study. The most important 
results are that inheritance was based on the relationship between the individual rather than on 
gender and the death of the husband had the biggest influence on the woman’s life. How big 
the influence was depended on whether or not she inherited as a widow. 

Keywords: Inheritance, Women, Middle Kingdom, New Kingdom, Lahun, Deir el-Medina, 
imyt-pr, widow 
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1. Inledning 

Döden var en viktig del av livet i det gamla Egypten. Idag läggs stort fokus på de praktfulla 
gravarna och deras innehåll, mumifiering och de mytologiska berättelserna om livet efter 
detta. En aspekt som dock ofta hamnar i skymundan, men som var en lika viktig del av livet 
för egyptierna som det är för oss idag, är hur döden påverkade de efterlevande. Målet med 
uppsatsen är att lyfta fram den praktiska inverkan som döden fick för de efterlevandes liv. 
Vad innebar döden för den dödes anhöriga? Hur påverkades deras liv av en närstående död? 
Det är viktiga frågor, eftersom den hade en stor betydelse för det vardagliga livet men inte har 
fått samma uppmärksamhet som de mer religiösa aspekterna. Eftersom kvinnor hade en 
svagare ekonomisk position än männen bör arv ha påverkat dem mer, och därför kommer 
uppsatsen att vara avgränsad till kvinnlig arvsrätt. 

Fokus ligger på material från Mellersta (ca.2055–1650 f.Kr.) och Nya Riket (ca.1550–
1069 f.Kr.). Genom att använda primärkällor från två olika tidsperioder går det att se om 
arvsrätten förändrades över tid. Anledningen till att Mellersta och Nya Riket används som 
avgränsningar är att tidigare studier har varit mer fokuserade på Sentiden (ca.664–332 f.Kr.) 
och den Ptolemeiska perioden (ca.332–30 f.Kr.), men andra aspekter som rör döden (som 
begravning och religiösa texten) studeras ofta under Mellersta och Nya Riket. Därför är det 
logiskt att även lyfta fram arvsaspekten under de två tidsperioderna. 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Syftet och frågeställningarna redovisas i 1.1. I 
avsnitt 2 ges en kort beskrivning av metod, samt en redogörelse för texter inom egyptologin 
och primärkällornas fyndplatser. Primärkällorna presenteras i avsnitt 3. Translittereringarna 
finns i Bilaga 1. En analys baserad på primärkällor och sekundärliteratur ges i avsnitt 4. 
Alltsammans diskuteras sedan i avsnitt 5, och i avsnitt 6 ges slutsatsen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en anhörigs död påverkade livet för en kvinna under 
Mellersta och Nya Riket, med fokus på arvets inverkan. Hur ärvde kvinnor och hur kunde de 
testamentera egendom vidare? Syftet kommer att uppnås utifrån frågeställningarna: hur 
påverkades en kvinna av att hennes make dog, hur påverkades en kvinna av att en förälder 
eller syskon dog, hur påverkades kvinnans liv av att hon kunde testamentera egendom vidare, 
och hur förändrades den kvinnliga arvsrätten mellan Mellersta och Nya Riket? 
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2. Metod och bakgrund 

Uppsatsen använder skriftliga källor från Lahun från Mellersta Riket och Deir el-Medina från 
Nya Riket, som direkt eller indirekt behandlar kvinnlig arvsrätt. Källorna analyseras i en 
jämförande textstudie, där de tillsammans med sekundärlitteratur används för att besvara 
frågeställningarna. Enda sättet att undersöka arvsrätten är via skriftliga källor. 

2.1. Texter i det gamla Egypten 

Uppsatsens texter är antingen skrivna på papyrus eller ostraka. Papyrus var ett dyrt material 
som verkar ha använts till mer officiella dokument. Det är också ett ömtåligt material som lätt 
kan förstöras av fukt, för mycket torka (vilket får dem att smulas sönder), eld och insekter. Ett 
ostraka är en bit kalksten eller en krukskärva som användes som skrivmaterial, vilket inte är 
lika känsligt som papyrus och därmed lättare bevaras. I Lahun och Deir el-Medina var 
bevarandeförhållandena tillräckligt bra för att en stor mängd papyrus skulle bevaras. Många 
av dem är dock skadade eller reducerade till fragment.

1
 Från Deir el-Medina har även en stor 

mängd ostrakas bevarats. Ostrakas kunde användas för att göra anteckningar, korta 
meddelanden och andra mindre officiella texter.

2
 Det är svårt att kategorisera innehållet i 

texterna. Dels är texterna ofta skadade och saknar kontext, dels passar inte alltid moderna 
indelningar in på det egyptiska samhället. 

2.2. Imyt-pr dokument  

En speciell form av juridiska texter som används i uppsatsen är imyt-pr dokument. Ett imyt-pr 
dokument skrevs i samband med överföring av egendom från en person till en annan. Hur 
termen ska översättas är omstritt. Den ordagranna översättningen är det som är i huset eller 
det som huset är i (d.v.s. själva dokumentet). En vanlig, men problematisk översättning är 
testamente. Det är en problematisk översättning eftersom ett imyt-pr dokument inte hade 
samma funktion ett testamente har idag. Det kunde antingen handlar om vem som övertog 
egendom efter den nuvarande ägarens död eller en omedelbar överföring. Andra förslag på 
översättning är Hausurkunde

3
, Verfügungen über Hausvermögen

4
, Güterüberwiesung

5
 eller 

ett dokument om överföring genom gåva.
6
 I uppsatsen kommer termen att lämnas oöversatt 

och bara kallas för imyt-pr dokument. 

Uppsatsens imyt-pr dokument kommer från Mellersta och Nya Riket, men imyt-pr 
dokument förekom både tidigare och senare. Deras funktioner kan dock ha varierat över tid. 
Båda texterna från Lahun är imyt-pr dokument, och följer en klar och bestämd struktur. De 
börjar med datumet när dokumentet skrevs. Därefter följer namnet på den som lät göra imyt-

                                                 
1
 Collier 2009, 205; Janssen & Pestman 1968, 138; Quirke 1990, 156. 

2
 Eyre 2013, 110; Janssen & Pestman 1968, 138. 

3
 Hus-certifikat. 

4
 Avyttring av tillgångar. 

5
 Godsöverföring. 

6
 Logan 2000, 49. 
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pr dokumentet, och namnet på den som skulle få saker. Sedan följer en lista på vilka saker det 
rör sig om. Ofta kommer sen en kort historik om hur den nuvarande ägaren fick sakerna, för 
att visa att han har rätt att ge dem vidare. Sist kommer namnet på de tre vittnena som 
bevittnade dokumentet.

7
 

2.3. Problem med texter som källor 

Det är troligt att egyptierna ofta skötte arvsfördelning genom muntliga uppgörelser som vi 
inte känner till.

8
 Trots det finns en mängd skriftliga källor som behandlar arv. Texter utgör ett 

mycket användbart källmaterial för att studera många aspekter av det egyptiska samhället som 
hade varit svåra eller omöjliga att komma åt annars. Det finns dock en fara i att oreflekterat 
använda sig av skriftliga källor för att återskapa ett socialt fenomen. Det är lätt att tillskriva 
enskilda texter en för stor, eller felaktig, betydelse. Dels är textkällorna fragmentariska. Sedan 
är det osäkert om innehållet i texterna återspeglar en vanlig norm, eller om de skrevs för att 
deras innehåll avvek från det normala. Att använda en individuell källa för att göra en 
generalisering av ett samhällsfenomen är därmed riskabelt.

9
 

Begränsningarna behöver hållas i åtanke för att undvika generaliseringar och 
oreflekterade antaganden. Det går inte att få tag på de texter som inte har bevarats, och 
därmed inte att veta vad de innehöll, och hur deras innehåll förhöll sig till de bevarade 
texternas innehåll. Det går dock att aktivt reflektera över de bevarade texternas innehåll och 
deras kontext. Varför skrevs de? För vem och av vem skrevs de? Hur förhåller sig innehållet i 
en specifik text till andra bevarade texter? Hur mycket information saknar vi, t.ex. är det en 
hel text eller en fragmentarisk? Finns det flera texter som tar upp samma saker? 

2.4. Lahun från Mellersta Riket 

Under Mellersta Riket riktade de egyptiska kungarna stor uppmärksamhet mot området runt 
Fayum-oasen, som ligger söder om Kairo. Där ligger kung Senusret II’s (ca.1877–1870 f.Kr.) 
pyramid. Intill pyramiden låg en bosättning vars syfte var att upprätthålla kulten till den döde 
kungen. Bosättningen kallas idag för Lahun, eller Kahun, och verkar ha varit både långlivad 
och storskalig. Arkeologiska fynd tyder på att den var verksam i mer än 100 år, och kunde ha 
upp till 5000 invånare.

10
 Bosättningen grävdes ut av Flinders Petrie under 1889–90. Där 

hittade han den största samlingen texter från Mellersta Riket.
11

 

2.5. Deir el-Medina från Nya Riket 

Deir el-Medina ligger i bergen på den västra sidan av Thebe i södra Egypten. Antagligen 
grundades bosättningen av kung Thutmose I (ca.1504–1492 f.Kr.). Vid den tidpunkten hade 
Egypten nyligen återförenats efter att ha varit delat i två kungariken under Andra 
Mellanperioden (ca.1650–1550 f.Kr.). Den nya härskardynastin hade sitt högsäte i Thebe och 
övergav den gamla traditionen att begravas i pyramiden till förmån för mer undangömda 
gravar i Konungarnas Dal, som också den ligger i bergen väster om Thebe. Deir el-Medina 
fungerade som boplats för arbetarna och skrivarna som arbetade med att bygga gravarna, samt 
deras familjer. Byn var verksam i ca.400 år. Sedan valde invånarna att flytta ner till Thebe på 

                                                 
7
 Logan 2000, 56, 59–60. 

8
 Janssen 2005, 147. 

9
 Eyre 2013, 102. 

10
 Quirke 1990, 155–56; Callender 2000, 177. 

11
 Collier 2009, 207; Petrie 1890. 
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grund av oroligheter. Deir el-Medina fortsatte dock att vara en viktig religiös plats långt efter 
att den slutat fungera som bosättning. Ett stort antal utgrävningar har genomförts där senan 
tidigt 1800-tal. Under 1900-talet genomfördes de flesta av dem av det franska institutet 
(IFAO).

12
 Texterna från Deir el-Medina utgör det största textsamlingen från Nya Riket. 

                                                 
12

 Meskell 1998, 212–13. 
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3. Material 

De två första texterna kommer från Lahun och är daterade till Mellersta Riket. Papyrusfyndet 
från Lahun är det största som har gjorts för Mellersta Riket, men bara två av texterna berör 
kvinnlig arvsrätt. De resterande åtta texterna kommer från Deir el-Medina och är daterade till 
Nya Riket. Vissa av texterna är både innehållsrika och har fått stor uppmärksamhet. För att 
inte lägga för stor vikt vid ett fåtal välbevarade fynd har även kortare och skadade texter tagits 
med. Det gör att uppsatsens material bättre representerar den totala mängden bevarade texter. 
Förutom mängden texter har både Lahun och Deir el-Medina också fördelen att ha texter 
bevarade som handlar om livet för de levande, vilket gör att vi kan hitta texter som avspeglar 
hur de efterlevande påverkades av döden och hur arvsrätten såg ut. Alla texter i uppsatsen har 
ett referensnummer som anger var texten är hittad eller var de finns nu.  

3.1. UC 32037 från Mellersta Riket 

Texten består av en 18,7 x 35 cm stor papyrusrulle. Den är daterad till Mellersta Riket, 
antagligen till Amenemhat III (ca.1831–1786 f.Kr.). Texten är ett imyt-pr dokument i vilket 
Kebi överför sitt ämbete till sin son Iuseneb. Samtidigt upphäver han ett äldre imyt-pr 
dokument till Iusenebs mor (som inte är namngiven). Kebis hus och allt dess innehåll går till 
barnen som han har med kvinnan Nebetnennisut.

13
 

(1) År 39, månad 4 i Akhet
14

, dag 29 

(2) Imyt-pr dokument gjort av 
tillsyningsmannen över vakten Intefs 
son Mery, kallas Kebi, till 

(3) hans son Merys son Intef, kallad 
Iuseneb. Jag ger min (position som) 

(4) tillsyningsman över vakten till min 
son Merys son Intef, kallad Iuseneb, i 
utbyte mot en stav av hög ålder

15
  

(5) för att jag är senil. Låt honom genast 
bli utnämnd. 

(6) Vad gäller imyt-pr dokumentet som 
jag tidigare gjorde åt hans mor – det 
är upphävt. 

(7) Vad gäller mitt hus som ligger i 
distriktet Hut[…]t, det är till mina 

(8) barn födda åt mig av dottern till 
vakten av distriktets rådsherre 

(9) Sobekemhats dotter Nebetnennisut, 
med allt dess innehåll. 

(10) Namnlista med vittnen i vars 
närvaro detta imyt-pr dokument har 
skrivits: 

(11) tillsyningsmanen över vakten 
Sa-bastets son  

(12) [?] Senusrets son Senbubu 
… 

                                                 
13

 Collier & Quirke 2004, 101; Griffith1898, 29–31. 
14

 Tiden på året då Nilen svämmade över och täckte fälten med vatten. 
15

 Innebar att han gav bort sitt ämbete i utbyte mot att få behålla en del av lönen, som en slags pension. 
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3.2. UC 32058 från Mellersta Riket 

Texten är skriven på en 56,5 x 32 cm stor papyrus, daterad till Amenemhat III–Amenemhat 
IV (ca.1831–1777 f.Kr.). Texten består av en kopia av ett imyt-pr dokument där Ankhreni ger 
sina egendomar till sin bror Wah. Wah gör sedan i sin tur ett imyt-pr dokument där han ger 
vidare allt som han fick från Ankhreni till sin fru Teti. Wah stipulerar att hon har rätt att bli 
begravd med honom och få bo i hans hus. Sedan får hon i sin tur ge vidare alla tillgångarna 
till deras (framtida) barn. Sist utses en manlig handledare till sonen, tillagt efter att deras son 
hade fötts.

16
 

(1) Kopia av imyt-pr dokumentet gjort av 
den betrodde sigillbäraren, ledaren 
för arbetet, Ankhreni. 

(2) År 44, månad 2 i Shemu
17

, dag 13 

(3) Ett imyt-pr dokument gjort av den 
betrodde sigillbäraren, ledaren för 
arbetet, Sepsets son Ihyseneb som 
kallas Ankhreni, från det norra 
distriktet. 

(4) Alla mina saker på landet och i staden 
till min bror: wab-prästen ansvarig 
för pylonen till Sopdu, herre över 
östern, Sepsets son Ihyseneb som 
kallas Wah. 

(5) Alla mina underordnade till denne 
min bror. Det placerades i den andra 
reportern över söders tjänstebyggnad 
i år 44, månad 2 i Shemu, dag 13. 

(6) År 2, månad 1 i Akhet, dag 18. 

(7) Imyt-pr dokument gjort av Wab-
prästen ansvarig för pylonen till 
Sopdu, herre över östern, Wah. Jag 
gör ett imyt-pr dokument till min fru, 

(8) (denna?) kvinna från den östra sidan, 
Sopdus dotter Sheftu som kallas Teti, 
av alla saker (som) gavs till mig av 
min broder, 

(9) den betrodde sigillbäraren, ledaren 
för arbetet, Ankhreni gav till mig, och 
över alla lösa saker i hans plats av allt 
som han gav till mig. Det är hon som 
ska 

(10) ge (det) till vem hon önskar av 
dessa barn som hon kommer att föda 
till mig, Jag ger henne dessa 4 Asiater 

(11) som gavs till mig av min 
broder, den betrodde sigillbäraren, 
ledaren för arbetet, Ankhreni. Hon 
kommer att få ge dem till vem hon 
önskar av sina barn. 

(12) Vad gäller min grav, jag ska bli 
begravd i den (tillsammans med) min 
hustru utan att låta någon person kan 
göra anspråk på den. 

(13) Nu, vad gäller dessa rum 
byggda till mig av min broder, den 
betrodde sigillbäraren Ankhreni, min 
hustru ska vara där utan att tillåta att 
hon sätts ut på marken 

(14) av någon person. Skrivet i en 
annan handstil: Det är fullmäktigen 
Gebu som ska agera som manlig 
handledare/privatlärare till min son. 

(15) Namnlista av personer i vars 
närvaro dessa (stipulationer) har 
skrivits; 

(16) Skrivaren för fiskare Kemeni 

(17) Tempeldörrvakten Ankhtyfy 
son till Ipu 

(18) Tempeldörrvakten Seneb son 
till Seneb 

                                                 
16

 Collier & Quirke 2004, 104–05; Griffith 1898, 31–35. 
17

 Skördesäsongen. 
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3.3. oDeM 108 från Nya Riket 

Texten är skriven på båda sidorna av ett ostraka av kalksten, 10,5 x16 cm stor. Ostrakan är 
skadat och delar av innehållet saknas. Den är daterad till kung Seti I (ca.1294–1279 f.Kr). I 
texten gör fadern ett imyt-pr dokument där han specificerar att alla hans saker ska delas lika 
mellan hans barn. Han specificerar sedan vilket barn som får vad. En del av sakerna är 
okända, som vad delen av Härskarinnans festival syftar på.

18
 

(1) [År ? månad] 2 [… dag] 10 [un]der 
hans majestät, kungen av Övre och 
Nedre Egypten Men[maat]-Ra [liv, 
välgång, hälsa…] 

(2) [… på?] denna dag för överföring av 
hans saker av gravarbetaren Pa[sh]du 

(3) […av] att göra ett imyt-pr dokument 
åt honom (för) hans barn. Vad gäller 
alla saker, de ska dela på dem  

(4) [bland] alla [ätt]lingar. Vad gäller 
mina kopparverktyg, mina korgar av 
trä: 

(5)  [de] tillhör Amunmes
19

. Nu, vad 
gäller SAmxAbwy-kärlet så väl som 
SAmw (plural) av trä: 

(6) de tillhör Nefermesenut
20

. Nu, vad 
gäller delen av Härskarinnans 
festival: den 

(7) (tillhör) Nubetmeshas
21

. Nu, vad 
gäller delen som Aset

22
 gjorde till 

mig: en hsb 

(8) tillhör Mechaib
23

, o[ch] 2 
förtöjningsstolpar tillhör Hehnech

24
, 

[o]ch spegeln, en stekpanna, alla 
föremål av grön sten: de tillhör Aset 

3.4. oDeM 225 från Nya Riket 

Texten är skriven på en ostraka av en krukskärva, 17 x 13,5 cm stor. Ostrakan är skadad och 
slutet på texten saknas. Daterad till Ramses IV (ca.1153–1147 f.Kr.). Texten är en dispyt 
mellan kvinnan Iyi och kroppsarbetaren Amenemone. Exakt vad dispyten går ut på framgår 
inte, men det verkar ha att göra med Iyis makes begravning, som hon menar att hon ska 
utföra.

25
 

                                                 
18

 David 2010, 31–43; Kitchen 1989, 409. 
19

 Mansnamn. 
20

 Mansnamn. 
21

 Kvinnonamn. 
22

Eventuellt ett kvinnonamn. 
23

 Mansnamn. 
24

 Mansnamn. 
25

 Kitchen 1983, 157-58; Kitchen 2012, 127. 
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1. Sagt av kroppsarbetaren Amenemone 

[till] qenbet-domstolen
26

 som 

lyssnade: 

2. skrivaren Pentawert, skrivaren Paser, 

ledaren för Medjay-polisen Pentawert  

3. (och) ledaren för Medjay-polisen 

Mentumes. Sagt av kroppsarbetaren 

Amenemonet 

4. mot damen Iyi, hustrun till Huy, som 

är död. Hon 

5. sa: Jag (ska) göra en kista till min 

make och jag (ska) begrava honom, 

6. så sa hon. Hon sa till skrivaren 

Amennakht: Gör en kista till Huy 

7. och ta till dig hans rum, så [sa hon. 

Hon sa till skrivaren] Ame[n]nakht: 

8. Låt kistan göras […] 

9. ? 

10. Jag sa till I[…] 

11. Jag […] 

 

3.5. oDeM 235 från Nya Riket 

Texten är skriven på en ostraka i kalksten, 16,5 x 10 cm stor och daterad till Ramses IV. I 
texten får kvinnan Isis rätt till sin avlidnes makes byggnader. Vad hon har för koppling till de 
tre kroppsarbetarna framgår inte.

27
 

1. År 1, månad 2 I Shemu, dag (30?) 

2. Denna dag (gjordes) ett klagomål av 

damen  

3. Isis mot kroppsarbetaren Khaemopet,  

4. Kroppsarbetaren Khaemwaset (och) 

kroppsarbetaren Amennakht 

5. Sägande: Låt det ges till mig 

platserna (från) Panekh(u)  

6. min avlidne make! Och de tog rådet  

7. från ämbetsmännen, och de sa: 

Kvinnan  

8. har rätt! Hon gavs platserna 

9. från sin make, kort sagt,  

10. hon accepterades i hans ställe 

3.6. oDeM 764 från Nya Riket 

Texten är skriven på en 10 x 11,5 cm stor ostraka i kalksten. Det finns inget datum att datera 
texten utifrån, men stavningen tyder på att den är från 19:e dynastin (ca.1295–1186 f.Kr.). 

                                                 
26

 Lokal domstol i byn. 
27

 Kitchen 1983, 105; Kitchen 2012, 92. 
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Kontexten för texten saknas, men den tar upp fördelning av tillgångar (antagligen familjens 
gemensamma egendom) mellan mannen, kvinnan och barnen.

28
 

(1) Om det finns små 

(2) barn, dela egendomen i tre delar: en 

(3) för barnen, en för mannen, en  

(4) [för] kvinnan. Nu, vad gäller om han skulle ha hand om 

(5) egendomen för barnen, ge honom 2/3 

(6–7) av alla tillgångar, medan 1/3 är för kvinnan 

3.7. pAshmolean Museum 1947.97 och oDem 25 från Nya Riket – 

Naunakhte-texterna 

Texterna är daterade till Ramses V (ca.1147–1143). Totalt finns det fyra texter som alla berör 
samma kvinna, två papyrusar och två ostrakas. Två av dessa texter används i uppsatsen. De 
utelämnade texterna är en lista på arvsfördelning som är nästan identisk med oDem 25 (dock 
lite kortare), och en papyrus som handlar om tvättfatet från pAshmolean Museum 1947.97. 
pAshmolean Museum 1947.97 är en redogörelse av kvinnan Naunakhte inför domstolen om 
vilka av hennes barn som ska få ärva vad, varför de ska få eller inte få ärva samt hur hon har 
fått egendomen som ska ärvas. Alla barnen har rätt till sitt arv från sin far. oDem 25 är en lista 
över vem som tar vad vid själva uppdelningen.

29
 

pAshmolean Museum 1947.97 

(1) År 3, månad 4 i Akhet, dag 5 

(2) under hans majestät kungen av Övre 
och Nedre Egypten, herre över de två 
länderna, Wuser-maat-ra Scheper-n-
ra, liv, välgång, hälsa  

(3) son av Ra, herre över kronor, likt 
Atum Ramses Amun-cheper-chepshef 
Mer-Amun, liv, välgång, hälsa, given 
liv alltid och för evigt. 

(4) Denna dag, att göra en daterad 
uppteckning av hennes tillgångar. 

(5) Damen Naunakhte inför denna 
qenbet-domstol. 

(6–19) Lista över vittnen 

(20) Hon sa: Vad gäller mig, jag är en fri  

kvinna av Faraos land, liv, välgång, 
hälsa. 

(21) Jag skapade
31

 dem, dessa dina 8 
tjänare. 

(22) Och jag gav till dem ett grundat 
hushåll

32
 (bestående) av alla tillgångar 

som görs 

(23) mot dem av sitt slag. Nu, se mig, jag 
är gammal.  

(24) Men se, de har i sin tur inte tagit 
hand om mig. 

                                                 
28

 Toivari-Viitala 2003, 87. 
29

 David 2010, 59-98. 
31

 Hon uppfostrade dem. 
32

 Grg-pr är den egyptiska termen för att gifta sig. Ordagrant betyder det att grunda ett hushåll. Hon gav 

antagligen barnen saker när de flyttade hemifrån. 
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(25) Vad gäller alla bland dem som lade 
sin hand på min hand: jag ska ge honom 
mina tillgångar. 

 (26) Vad gäller den som inte gav (en 
hand) till mig: ja[g] ska inte ge honom av 
mina tillgångar. 

(27) För information (om) 
kroppsarbetarna och kvinnorna som hon 
gav (en del): 

(28) kroppsarbetaren Maanenkhtuf, 

(29) kroppsarbetaren Qenhikhopshef, hon 
sa: jag gav honom 

(30) ett tvättfat av brons som en bonus 
utöver hans kompanjoner (värd) 10 
säckar emmer-vete. 

(31) Kroppsarbetaren Amennakht, 

(32) damen Wusernakhti, 

(33) damen Menatnekhetti, vad gäller 
damen Menatnekhetti 

(34) hon sa vad gäller henne: hon 
kommer att få en del från alla mina 
tillgångar 

(35) förutom från ett oipe
30

 av emmer-
vete som mina tre 

(36) manliga barn gav till mig, liksom 

damen Wusernakhti 

(37) liksom också min kruka med fett 
som de gav till mig i denna vana. 

(38) För information (om) hennes barn, 

om vilka hon sa, 

(39) De ska inte få träda in i en del av 
min tredjedel 

(40) (men) det är de två tredjedelarna av 
deras far som de ska träda in i: 

(41) kroppsarbetaren Neferhotep, 

(42) damen Menatnekhetti, 

(43) damen Henutshenu 

(44) damen Khatanebu, vad gäller dess[a] 
mina fyra barn, 

(45) de ska (inte)
33

 få träda in i en del av 
alla mina tillgångar. 

(46) Nu, vad gäller alla tillgångar från 
skrivaren Qenhirchepshef, min (första) 
make, 

(47) liksom hans byggnader tillsammans 
med förrådet från min far, 

(48) liksom detta oipe av emmer-vete 
som jag samlade ihop 

(49) tillsammans med min make, de ska 
inte dela dem. 

(50) Nu, vad gäller dessa mina 8 barn, de 
ska träda in i uppdelningen 

(51) av tillgångarna från deras far som en 
del. 

(52) Nu, vad gäller mitt qAHAnA-kärl som 
jag gav till honom för att köpa mat  

(53) liksom spiken för 7 deben
34

, 

(54) liksom irwrw-vasen för 7 deben, 

(55) liksom en skarvyxa (?) för 6 deben, 
(totalt) värde av 40 deben, de tillhör 
honom som en del. 

(56) Han får inte träda in i några fler 
koppar(-föremål), de tillhör hans bröder. 

(57) Gjort av skivaren Amunnakhtu av 
den Förbjudna Graven. 

Skrivet i en annan handstil 

(58) År 4, månad 3 i Akhet, dag 17, 
denna dag, av överklagandet inför 
qenbet-domstolen av kroppsarbetaren 
Khamenun  

                                                 
30

 En egyptisk måttenhet: en oipe består av 4 heqat och en heqat är 4,8 liter – vilket innebär att en oipe är 19,2 

liter. 
33

 Här glömde skrivaren en negation. 
34

 Egyptisk viktenhet, motsvarar 91 gram. 
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(59) med hans barn, sägandes: vad gäller 
dokumentet som gjordes av damen 
Naunakhte  

(60) gällande hennes tillgångar, de 
stämmer mycket väl. Kroppsarbetaren 
Neferhotep ska inte få en del av dem. 
Neferhotep, han tog en ed 

 

 (61) till herren, liv, välgång, hälsa, 

sägandes: skulle jag upphäva (mina 

handlingar) för att bestrida (testamentet) 

igen, han riskerar 100 slag (och) berövas 

tillgångar. 

(62–66) Lista över vittnen 

 

oDeM 25 

(1) För information (om) uppdelningen 
av tillgångar 

(2) från er mor: 

(3) vad som gavs till Amennakht: 1 
kvarnsten 

(4) vad som gavs till Wusernakhti: 1 
kvarnsten 

(5) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 
iqAyr 

(6) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 
iqAyt  

(7) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 
låda 

(8) Igen, en annan uppdelning: 

(9) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 
mortel 

(10) vad som gavs till Amennakht: 1 
mortel 

(11) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 
mortel 

(12) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 
gAwtyr låda  

(13) vad som gavs till Wusernakhti: 1 
mortel 

(14) Igen, en annan uppdelning: 

(15) vad som gavs till Amennakht: 1 
dbwt 

(16) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 tpw 

(17) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 par 
ben av mAsty 

(18) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 kAyrti 

(19) vad som gavs till Wusernakhti: 1 dbwt 

(20) Igen, en annan uppdelning: 

(21) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 korn-
mått 

(22) vad som gavs till Amennakht: 1 korn-
mått 

(23) vad som gavs till Wusernakhti: 1 korn-
mått 

(24) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 
släde 

(25) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 släde 

(26) Igen, en annan uppdelning: 

(27) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 abw 
mAsty 

(28) vad som gavs till Amennakht: Ett 
offerbord (med ben?) 

(29) vad som gavs till Wusernakhti: 1 
offerbord/korg, 1 mortel 

(30) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 xAdy 

(31) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 låda 

(32) Igen, en annan uppdelning:  

(33) vad som gavs till Amennakht: 1 SAqAyr 
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(34) vad som gavs till Qenhikhopshef: 1 
fotstöd (?) 

 (35) vad som gavs till Maanenkhtuf: 1 
fotstöd (?) 

 

(36) vad som gavs till Menatnekhetti: 1 
fotstöd (?) 

(37) vad som gavs till Wusernakhti: 1 fotstöd 
(?) 

3.8. pBoulaq X från Nya Riket 

Texten är skriven på en papyrus som både saknar början och slut, daterad till Ramses III eller 
IV (ca.1184–1147). Texten består av två delar som skrevs vid olika tillfällen, men på samma 
papyrus. I del I lägger Huys son Hay fram en tvist inför ett orakel. Tvisten går ut på huruvida 
hans far ensam begravde sin mor Tagemyt och därmed hade rätt till arvet efter henne, eller om 
Huys syskon hjälpte till. I del II fördelar Hay arvet från sin farmor Tagemyt, som han fick via 
sin far Huy, till sina barn.

35
 

Del I 

(1) För information (om) tillgångarna 
[som kroppsarbetaren Huy gav till sin 
mor?]: 

(2) Vad han gav till damen Ta[gem]yt, 
hans mor: en begravningsplats 

(3) Efter att han gav henne en kista för 
Pa[tawen]dimen, värd 40 deben. 

(4) Igen, vad han gav till henne: en kista 
till hennes begravning, efter att han 
hade gjort en begravningsplats 

(5) åt Huynefer, hans far. Nu, se att 
barn[en]  

(6) till damen Tagemyt har bestridit för 
att göra anspråk på hennes tillgångar 
idag 

(7) trots att hon inte begravde hennes far. 
Nu, hennes barn 

(8) begravde (henne) inte heller. Det är 
hennes tillgångar som de gör anspråk 
på 

(9) idag, även om de inte (deltog i) 
begravningen med min 

(10) far när han begravde sin far och 
sin mor. Nu, det är den  

(11) som begraver som man borde 
ge tillgångarna till enligt Faraos 
bestämmelse, liv, välgång, hälsa. Min 
herre, liv, välgång, hälsa. Min gode 
herre, liv, välgång, hälsa. 

(12) Se, jag är inför ämbetsmännen. 
Låt dem göra gott!

36
 

(13) Nu, se, det är till Sawadyt som 
Tanhesys plats gavs till på grund av 
hennes begravning; 

(14) och han gav henne sin kista, 
och hennes del gavs till honom i 
närvaro av ämbetsmännen 

(15) eftersom det var kung 
Amenhetepu, liv, välgång, hälsa, som 
gav det till honom i domstolen. 

 

 

 

                                                 
35

 David 2010- 99–110; Allam 1973, 88–91. 
36

 Betyder ungefär Låt rättvisa skippas! Möjligen är det passivt snarare än aktivt, d.v.s. låt gott göras. 
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Del II 

(1)  År 8, månad 3 I Peret
37

, dag 25, denna 
dag av att höra deklarationen av Hay, 
son till Huy, angående hans 

(2) platser från hans far för att ge dem till 
sina barn idag. För information om dem: 

(3) helgedomen som ligger bredvid 
byggnaden [till] Qaha: 1 (del) av 7 
(längder x) 3 alnar, 4 handflator bred; 

(4) arbetsplatsen som ligger bredvid Huys 
kapell (till) Gereg (och) Mer: 2 (delar 
av) 13 längder (x) 8 (alnar), 4 handflator 
(bred); 

(5) platsen där hans källare är (till Bepasa); 
1 (del) av 6 (längder x) 6 alnar bred;  

(6) arbetsplatsen från Aankhetu (till 
Penniut): 3 (=2 delar) av 7 (längder x) 7 
alnar, 3 handflator bred (och) 8 (längder 
x) 3 (alnar) bred; 

(7) pyramiden från skrivaren Rames (till) 
Qaha: 1 (del) av 9 (längder x) 3 (alnar) 
bred. 

(8) De delades upp för dem i år 8, månad 3 
av Peret, dag 25 –  

(9) arbetsplatsen som ligger bredvid 
kapellet till Mentiwepahapy och den 
levande från staden Gereg som 2 
delar 

(10) med dess källare av 13 
(längder x) 8 alnar, 3 handflator 
bred, arbetsplatsen av 7 ½ (längder 
x) 8 alnar, 4 handflator bred 

(11) helgedomen och pyramiden 
från Rames till Qaha; 

(12) stallet från Aankhetu och 
hans/dess spannmålsmagasin till 
Penniut; 

(13) platsen som ligger bredvid 
borgmästarens hus till Bepasa av 6 
(längder x) 6 alnar bred, (och) hans 
källare i den  

(14) som var till honom som 
betalning för två [målade?] kistor 
som är i källaren (och) som gavs 
(till) 

(15) Tagemyt, hustrun till 
Hu[ynefer] […] sägande: skulle vi 
ändra vårt åtagande att bestrida 
(det), är de förpliktigade till 

(16) 100 slag [av staven] (och) 
fråntagen vår del. 

                                                 
37

 Växt-säsongen, då översvämningen hade dragit sig tillbaka och säden på fälten kunde växa. 
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3.9. pTurin 2070 från Nya Riket 

Texten är skriven på en skadad papyrus. Den är daterad till någon gång mellan Ramses VI och 
Ramses IX (ca.1143–1108 f.Kr). Texten saknar kontext, men innehållet behandlar en 
uppdelning av olika byggnader mellan Nekhteminis barn. Det rör sig troligen om en 
uppdelning av ett arv.

38
 

(1) För information (om) platserna från 
Nekhtemini [som d]e ska dela upp: 

(2) Vad som (är till) damen Merut [som 
kom]pensation för platserna från 
hennes far 

(3) För att hon åt hennes […] med 
Nekhtemini 

(4) Arbetsplatsen som ligger bredvid 
Iah(mes)nefet[t]eris tempel, liv, 
välgång, (hälsa), av Menset medan 
den andra […] 

(5) Vad som är för hennes dotter som en 
del: pyramiden som är i graven […] 

(6) Vad som är (för) Pentawert, son till 
Nekhtemini: pyramiden som ligger 
bredvid de två källarna

39
 med […] 

(7) av Penebuy: va[d som är] (för) 
Nebenkhety, son till Nekhtemini: 
källaren som ligger bredvid gra[ven] 

(8) med dess dörr som [är i den?]. De tog 
en ed till Herren, liv, välgång, hälsa, 
sägandes: Om vi skulle ta tillbaks 
(vårt åtagande),  

(9) så är de förpliktigade 100 slag med 
[k]äppen och berövade sina delar. 

(10)År 7, månad 3 i Akhet, dag 9 [..] 
[Gjort av?] skrivaren Heri med Mer […] 
?? […] 

                                                 
38

 David 2010, 214–217; Allam 1973,120–21. 
39

 Alternativt gömda rum. 
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4. Kvinnlig arvsrätt i primärkällor och sekundärlitteratur 

4.1. Arv från maken 

Det verkar inte ha funnits någon juridisk eller religiös ceremoni när man gifte sig i det gamla 
Egypten. Mannen och hustrun flyttade ihop och grundade ett hushåll med en gemensam 
egendom.

40
 Om maken dog hade hustrun rätt till en tredjedel av familjens gemensamma 

egendom. Två tredjedelar av familjens gemensamma egendom, och eventuellt makens privata 
egendom, tillföll hans arvtagare. En fördelning där arvet från maken utgör två tredjedelar syns 
i Naunakhte

41
 och oDeM 764. I första hand utgjordes mannens arvtagare av hans barn eller 

barnbarn,
42

 och i andra hand av syskon.
43

 
44

 

4.1.1. Livet som änka 

Att bli änka påverkade kvinnans liv på flera sätt. Hon miste statusen som hustru och det 
påverkade henne ekonomiskt och socialt.

45
 Från Ptolemeisk tid finns det texter som stipulerar 

att maken är skyldig att försörja hustrun med mat och kläder så länge de är gifta.
46

 Från 
Mellersta Riket finns det omtalat en norm att en man ska ta hand om och respektera sin 
hustru. Det framkommer exempelvis i Ptahoteps visdomstext.

47
 Ingen av texterna i uppsatsen 

nämner någon liknande plikt, men det är troligt att maken ändå stod för en stor del av 
familjens försörjning. Exakt hur ekonomiskt beroende en hustru var av sin make framgår inte 
i texterna eller sekundärlitteraturen, men makens död bör ha fått en ekonomisk effekt. 
Antingen stod han för hela eller majoriteten av försörjningen eller så hjälptes hustrun och 
maken åt att försörja hushållet (och då skulle hustrun ha fått överta hela försörjningen själv). 

Även kvinnans boendesituation påverkas, både praktiskt och socialt. Rent praktiskt var 
det inte säkert att hon kunde bo kvar. Hon ägde en tredjedel av familjens gemensamma 
egendom, men ifall de bodde i ett hus som mannen ägde privat eller om huset hörde till de två 
tredjedelarna som barnen fick ärva var det inte säkert att hon kunde bo kvar. Det fanns också 
en stark social norm som tas upp i sekundärlitteraturen

48
 om att en person behövde ingå i ett 

hushåll för att ha en komplett social status. I mannens fall verkar det ha varit helt nödvändigt 
att ha en hustru som skötte hushållet. För en kvinna kunde det däremot gå an att bo med något 
av sina vuxna barn, föräldrar, syskon eller någon annan.

49
 

50
 I texterna finns dock ett flertal 

                                                 
40

 Pestman 1961, 75; Robins 1993, 56; Toivari-Viitala 2013, 5. 
41

 pAshmolean Museum 1947.97, rad 40. 
42

 Exempel på när barn och barnbarn får ärva finns i pBoulaq X, Naunakhte-texterna, oDem 764, oDeM 108, 

pTurin 2070 och UC 32037. 
43

 Det enda exemplet på det i uppsatsens texter är UC 32058, där Wah får ärva från sin bror. 
44

 Janssen & Pestman 1968, 165-166; Szpakowska 2008, 216; Toivari-Viitala 2013, 1. 
45

 Eyre 2007, 224–25; Toivari-Viitala 2013, 3, 9. 
46

 Exempel på dessa texter är pRyl.10, pPhil 14, pLouvre 2433 och pCairo 30601. Dessa, samt fler exempel finns 

i Pestman 1961, 145 och appendix A. 
47

 Se översättningar i Kelly Simpson 2003: 139 och Parkinson 1991: 69–70. 
48

 Som dock inte begränsar sig till källor från Mellersta och Nya Riket. 
49

 Eyre 2007, 224–25. 
50

 I pKahun (I,3-5) som går igenom hushåll i Lahun finns exempel på en mor som bor i samma hushåll som sin 

vuxne son och hans familj. 



19 

 

exempel där kvinnan verkar ha fått behålla huset, eller åtminstone hade rätt att få bo kvar. Om 
hon sen faktiskt bodde kvar, och om hon i så fall bodde ensam, är inte lika lätt att säga. Från 
Mellersta Riket skriver Wah att hans hustru Teti ska få bo kvar i hans hus, och att ingen annan 
kan göra anspråk på det.

51
 Det finns också texter från Nya Riket som berör hus. Det framgår 

inte helt tydligt hur Naunakhte bodde, men hennes barn hjälpte till att försörja henne med 
emmer-vete och fett.

52
 Det är dock möjligt att hon bodde kvar i samma hus som när hon var 

gift. Dels ärvde hon all egendom från sin första make,
53

 vilket antagligen innefattade ett hus. 
Hennes nya familj kan ha bott i samma hus. Dels säger hon att alla barnen hade rätt till att få 
ärva sin far,

54
 vilket kan innebära att barnen inte hade fått det arvet än och att hon fortfarande 

hade kontroll över det. Isis vann en lagtvist och fick sin makes hus.
55

 Den andra texten från 
Mellersta Riket ger dock exempel på en kvinna som inte hade tillgång till ett bostadshus när 
hon blev änka. Kebi gav sitt hus och alla egendomar till sina barn, inte till deras mor.

56
 

Möjligen ägde hon redan ett hus privat som hon kunde bo i, men om så inte var fallet 
förlorade hon sin bostad när hon blev änka. 

4.1.2. Barnlöst äktenskap 

Ifall det gifta paret inte hade barn när maken dog kunde kvinnan få ärva, förutsatt att hon tog 
hand om makens begravning.

57
 I oDeM 225 tas det upp explicit. Kvinnan Iyi säger att hon ska 

göra en kista till sin döde man Huy, och att hon ska begrava honom.
58

 Texten utgör en dispyt 
mellan Iyi och en man vid namn Amenemone, som hon sa åt att göra kistan och ta hennes 
makes plats. Slutet på texten saknas tyvärr, och det framgår inte exakt vad dispyten gick ut på 
(var det att han inte hade gjort som hon bad honom om, eller att hon inte har betalat honom 
för det?) eller hur den slutade. Vi vet inte heller om Iyi och Huy hade några barn tillsammans.  

4.1.3. Omgifte 

Både skilda kvinnor och änkor kunde gifta om sig. För kvinnan innebar det att hon återigen 
fick den socialt och ekonomiskt högre och tryggare positionen som hustru. Detta, tillsammans 
med den höga risken att dö i barnsäng och den relativt låga medellivslängden innebar att 
antalet änkor var relativt lågt.

59
 

4.1.4. Försörja änkan genom arv 

Mannen kunde försöka se till att hans hustru fick det bra även efter hans död. Det gjordes 
genom att skriftligt stipulera att hans egendom skulle vara kvar hos änkan en tid innan den 
gavs vidare till hans barn.

60
 Bland uppsatsens texter finns tre exempel där hustrun får överta 

sin makes hus. Från Nya Riket får kvinnan Isis överta makes plats, men det bestäms i en 
domstol efter hans död.

61
 Det andra exemplet är Naunakhte, som sa att hon fick alla tillgångar 

                                                 
51

 UC 32058, rad 13-14. 
52
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och byggnader från sin första make.
62

 Eftersom hon inte verkade ha några barn med honom 
kunde hon ärva både hans två tredjedelar av den gemensamma egendomen och hans privata 
egendom. Det tredje exemplet, som kommer från Mellersta Riket, är Teti som ärvde huset 
från sin make Wah, och fick bo där utan att någon kunde kasta ut henne.

63
 I texten framgår 

inte om arvet från brodern Ankhreni räknas som Wahs privata egendom, eller om den 
utgjorde familjens gemensamma egendom. I vilket fall var Teti garanterad att ha både bostad 
och en plats att begravas på om hon blev änka. En vanlig tolkning är att Wah var äldre än Teti 
och förväntade sig att dö relativt snart. Teti skulle troligen gifta om sig, men Wah säkerställde 
ändå att hon inte skulle sakna bostad och ägodelar som änka.

64
 

4.2. Arv från familjen 

Kvinnor fick ärva sina föräldrar, eftersom arvsrätten var centrerad kring den närmaste 
familjen. Barn och föräldrar kunde också ge varandra saker medan de levde. Sådan överföring 
finns det exempel på från Deir el-Medina.

65
 Ett exempel är Naunakhte, som fick emmer-vete 

och fett från fyra av sina barn, och hjälpte ett femte att kunna köpa mat.
66

 

4.2.1.  Arv från föräldrar 

Kvinnor ärvde främst sina föräldrar. Hennes make gjorde detsamma, vilket gör det logiskt att 
makarna inte ärver varandra.

67
 I sekundärlitteraturen verkar det finnas en enighet om att söner 

och döttrar ärvde på lika villkor från både sin mor och far (men inte från styvföräldrar).
68

 
69

 
Dock kunde den äldsta sonen ha fördelar om han fick förvalta egendomen åt sina syskon.

70
 

Fysiska platser som byggnader och odlingsmark delades helst inte upp i praktiken. Om en 
individ ärvde en del (psSt) av ett odlingsfält innebar det att hon eller han fick rätt att vara med 
och bruka eller arrendera ut marken och sedan hade rätt till en proportionerlig del av skörden. 
Det var då ofta den äldste sonen som hade huvudansvaret för marken.

71
 Ingen av uppsatsens 

texter tar upp arv av odlingsmark, men de verkar sällan dela upp byggnader. 

I oDeM 764 står det uttryckligen att barnen har rätt till en tredjedel (antagligen av 
familjens gemensamma egendom). Toivari-Viitala föreslår att det kan ses som en 
Anwartschaftsrecht: ett koncept där barnen erkänns ha vissa rättigheter till familjens 
(gemensamma) egendom redan när föräldrarna lever, även om de i praktiken inte får del av 
den förrän efter faderns bortgång.

72
 Det viktiga var släktskapet med den avlidne, samt att 

hjälpa till med begravningen. 

4.2.2. Delaktighet i begravningen 

Delaktighet i begravning verkar ha gett rätt till arv, åtminstone i fallen då det inte fanns ett 
specifikt dokument som fördelade arvet. I Deir el-Medina verkar normen ha varit att barnen 
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av båda könen skulle hjälpa till med begravningen och vara med och betala för den. De som 
gjorde det fick dela på arvet.

73
 Det är omnämnt i pBulaq X som faraos bestämmelse: den som 

begraver ska få ärva.
74

 I praktiken uppstod dock dispyter om huruvida någon faktiskt hade 
hjälpt till med begravningen. Från Deir el-Medina finns ett flertal exempel på texter där 
sådana dispyter läggs fram inför qenbet-domstolen eller ett orakel.

75
 Två av uppsatsens texter 

är exempel på dispyter I den första lägger Huys son Hay fram en dispyt mellan sig själv (som 
ställföreträdare för sin far) och faderns syskon. Dispyten handlar om huruvida Huy ensam 
begravde sina föräldrar. I så fall hade han ensam rätt till arvet.

76
 Den andra texten är en dispyt 

mellan kvinnan Iyi och tre män, där hon säger att hon ska göra en kista för sin make och 
sedan begrava honom.

77
 Den texten saknar kontext, men antagligen fick Iyi ärva sin make. 

Det troligaste är att de inte hade några barn, eftersom barnen då borde ansvara för 
begravningen. 

4.2.3. Arv från syskon 

Ingen av texterna nämner en kvinna som ärver ett syskon. Däremot ärver Wah alla ägodelar 
från sin bror Ankhreni., vilket visar att det var möjligt för syskon att ärva varandra.

78
 Texten 

säger inget om Ankhrenis familjeförhållanden, men antagligen hade han inga barn eller fru. 
Om han hade haft barn hade de fått ärva. Han hade kunnat välja hur arvet hade fördelats 
mellan barnen, men antagligen inte helt exkluderat alla. Det är också troligt att Ankhreni hade 
fler syskon än Wah, annars borde Wah automatiskt ha ärvt sin bror.

79
 

4.3. Testamentera sin egendom 

Eftersom kvinnor kunde äga privat egendom och hade rätt till en del av familjens 
gemensamma egendom är det relevant att titta på hur de kunde testamentera vidare sin 
egendom, samt vilken inverkan det hade på deras liv. 

4.3.1. Arv till barnen 

Om inget annat angavs fick barnen dela lika på arvet efter modern, förutsatt att de hjälpte till 
med hennes begravning. Det syns i pBoulaq X, där kvinnan Tagemy dör och hennes son Huy 
hävdades ha ensamrätt till arvet eftersom han själv skötte om begravningen, och enligt faraos 
bestämmelse hade den som begraver rätt att ärva.

80
 En kvinna kunde dock välja att specificera 

vilka barn som fick ärva. Med stor sannolikhet var modern på sin ålderdom beroende av hjälp 
från barnen, speciellt om hon var änka. I litterära texter omnämns en skyldighet att ta hand om 
sin gamla mor. Exempelvis står det i Anis lära att du ska ”ersätta brödet som din mor har gett 
dig, och bära henne så som hon har burit dig”.

81
 Herodotos

82
 skrev att söner kan välja om de 

ville hjälpa till att ta hand om sina gamla föräldrar medan döttrar hade en plikt att göra det. I 
hur stor grad detta faktiskt stämde, och om det var etablerat under Mellersta eller Nya Riket är 
dock svårt att belägga.

83
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En text från Mellersta Riket som tar upp hur en kvinna fick testamentera vidare sin 
egendom är Wahs imyt-pr dokument till sin hustru Teti. Han stipulerade att det var hon som 
fick ge egendomen till vem hon ville av deras framtida gemensamma barn.

84
 Den 

grammatiska konstruktionen här lägger betoning på att det var hon som fick ge. Tetis rätt att 
testamentera vidare egendomen hade vissa tydliga begränsningar. Arvet måste gå till något av 
barnen som hon kommer att ha tillsammans med Wah, men hon kunde välja vilket eller vilka. 
För Wahs del verkar det varit viktigt att hans ägodelar stannade inom hans familj, och inte 
gick till barn som Teti kunde tänkas få i framtiden med en andra make efter. För Tetis del 
innebar det att hon kunde utöva viss påtryckning mot sina barn om hon blev änka och 
behövde försörjningsstöd. Eftersom hon hade rätt att bo kvar i huset så länge hon levde kunde 
barnen inte komma åt arvet från sin far förrän efter hon dog,

85
 och om de inte tog hand om 

henne kunde hon göra några arvlösa, men inte alla. 

4.3.2. Göra barn arvlösa och fördela arvet 

Naunakhte-texterna ger exempel på barn som görs arvlösa. Naunakhte var gift två gånger. Det 
första äktenskapet var barnlöst och hon ärvde all makens egendom. Hon ärvde även ett 
förrådsrum från sin far. Det andra äktenskapet resulterade i åtta barn som nådde vuxen ålder. 
När den andra maken dog fick Naunakhte en tredjedel av familjens gemensamma egendom. 
Möjligen fick hon även behålla makens två tredjedelar fram till sin död. Eftersom hon säger 
att alla barnen hade rätt att ärva lika från sin faders två tredjedelar verkar det som att de ännu 
inte hade fått arvet, men att hon inte hade rätt att bestämma vilka av barnen som skulle ärva 
sin far. Alla barnen ärver från sin far.

86
 

Med hänvisning till att de inte hjälpte henne när hon var gammal namngav Naunakhte 
fyra av sina åtta barn som inte fick ärva henne. Tre döttrar och en son nekades arvet, och tre 
söner och en dotter fick ärva. Černý föreslår dock att det i praktiken bara var två döttrar som 
inte fick ärva sin mor: Henutshenu och Khatanebu. Han föreslår följande fördelning av arvet 
från Naunakhte:

87
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 Åtminstone inte de saker som anges i Teti i imyt-pr dokumentet. Det är möjligt att han har egendom utöver det 
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Fig. 1. Fördelningen av arv från Naunakhte. 

 
Två döttrar förlorade helt rätt till arv från modern, eftersom de inte hade tagit hand om henne 
som gammal. En son fick inte heller ärva. Sonen ifråga var Neferhotep. Han stod också med 
som en av dem som inte tog hand om sin mor, och därmed förverkade han sin rätt att ärva 
henne. Men senare i texten finns en passage där en han

88
 inte fick dela på arvet tillsammans 

med sina syskon, eftersom han redan hade fått kopparföremål till ett värde av 40 deben. Det är 
inte helt klart vem han är som åsyftas. Černý föreslår att det syftade på Neferhotep, vilket 
skulle förklara varför han stod med bland barnen som inte fick ärva.

89
 Det skulle även förklara 

varför han inte hjälpte till att ta hand om sin gamla mor. Om han var tvungen att få ekonomisk 
hjälp av sin mor för att ha råd med mat kunde han antagligen inte hjälpa henne samtidigt, 
åtminstone inte ekonomiskt. Hans egen ekonomi verkar inte ha varit tillräckligt bra för att 
klara sig själv. 
 

Dottern Menatnekhetti fick en del av arvet. Naunakhte sa både att hon var ett av barnen 
som inte hjälpte till att ta hand om Naunakhte när hon var gammal (och fick därför ärva) och 
att hon skulle få en del av egendomen, men inte från emmer-vetet och fettet som Naunakhtes 
tre söner (ej inräknar Neferhotep) samt dottern Wusnakhti gav till henne.

90
 Černý tolkade det 

som att dessa fyra barn tillsammans gav sin mor en månatlig ranson av emmer-vete och fett. 
Hon sparade det antagligen inte för att kunna testamentera bort, men de barn som hjälpte 
henne kunde kanske förvänta sig att bli kompenserade genom arvet. Men eftersom 
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Menatnekhetti inte var med och bidrog till det månatliga underhållet hade hon ingen rätt till 
kompensation för det.

91
 

Naunakhte kunde också ge positiv särbehandling till vissa barn. Sonen Qenhikhopshef 
fick utöver arvet som han delade med sina syskon ärva ett tvättfat av brons. Det var antagligen 
ett väldigt värdefullt objekt. Vid den tiden var nästan alla metallföremål i Deir el-Medina av 
koppar eller brons, vilket var mer värt än naturmaterial.

92
 Varför han fick tvättfatet framgår 

dock inte. 
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5. Diskussion 

5.1. Relation viktigare än kön 

Utifrån uppsatsens texter verkar det egyptiska arvssystemet under Mellersta och Nya Riket ha 
varit baserat på den sociala relationen mellan testamentorn och arvstagaren, snarare än på kön. 
En kvinna ärvde inte utifrån sitt kön, utan utifrån sin roll som dotter eller hustru. Både söner 
och döttrar hade rätt att få ärva sina föräldrar, och alla förväntades hjälpa till med 
begravningen. 

Vid första anblicken verkar det ha varit ett jämlikt system, men i sekundärlitteraturen lyfts 
möjligheten fram att den äldsta sonen kunde få en större del av arvet. Den bilden är svår att 
belägga i uppsatsens texter.

93
 Två av texterna skulle möjligen kunna återspegla en 

favorisering av en son. I UC 32037 från Mellersta Riket gav Kebi sitt ämbete till en son och 
lät sina andra barn (troligen halvsyskon till sonen) få ärva hans materiella tillgångar. Att 
överta ett ämbete var eventuellt ett bättre arv än att få dela på huset och dess innehåll eftersom 
det innebar en försörjningsmöjlighet. Det framgick dock inte varför just Iuseneb fick överta 
ämbetet. Det kan ha varit för att han var den äldsta sonen, men det kan också ha varit för att 
(halv)syskonen var för unga, att de bara var döttrar, eller att det var hängde ihop med att Kebi 
hade skilt sig från Iusenebs mor. Detsamma gäller för pAshmolean Museum 1947.97 från Nya 
Riket. Där ger Naunakhte en av sina söner ett tvättfat av koppar utöver arvet som han delar 
med syskonen, vilket var ett värdefullt tillägg. Men också där framgick det inte av vilken 
anledning han fick det. Det kan ha varit i egenskap av att vara den äldsta sonen, men det kan 
också ha varit för att han skulle ha en speciellt viktig roll i begravningen, för att han hjälpte 
sin mor mer än hans syskon gjorde, för att han råkade vara Naunakhtes favorit eller av någon 
helt annan orsak. 

Sekundärlitteraturen har lyft fram att gifta makar inte brukade ärva varandra, men att det 
förekom fall där hustrun ärvde sin make. I uppsatsens texter finns exempel från både 
Mellersta och Nya Riket där hustrun fick ärva sin make, och ett exempel från Nya Riket där 
hustrun skötte begravningen (vilket kan ha gett henne rätt till arvet). Den sistnämnda är oDeM 
225, som inte säger mycket mer om den än att Iyi skötte om makens begravning. Det framgår 
inte om de hade några barn som hade kunnat göra det. Två andra texter från Nya Riket visar 
att hustrun kunde ärva sin make. I oDeM 235 fick Isis rätt till sin makes hus, men inte heller 
där framgick inte om de hade barn, eller om hon skötte om begravningen. Naunakhte fick ärva 
allt från sin första make, och det äktenskapet verkar ha varit barnlöst. I UC 32058 från 
Mellersta Riket fick Teti ärva sin make. Där verkar det ännu inte ha fötts några barn, men i 
den sista raden (som är skriven efteråt) hade en son fötts. Det påverkade tydligen inte hennes 
arv, men om det arvet bestod av makens privata eller den gemensamma egendomen är 
osäkert. Barnen fick kanske ärva av annan egendom. Några exempel på att maken skulle ärva 
sin hustru finns inte. Uppsatsens texter visar att det gick för en kvinna att ärva sin make, men 
det går inte att se om det var vanligt. Möjligheten finns att det skrevs ner just för att det var 
något ovanligt. 
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5.2. Arvets inverkan 

De familjemedlemmar som kvinnan var troligast att få ärva var hennes föräldrar. Hon fick 
dela på arvet med sina syskon. Frågan är hur stor inverkan arvet hade på kvinnans liv. I 
uppsatsens texter framgår det att arvet mestadels verkar ha bestått av olika former av 
byggnader, samt husgeråd. Några exempel på metallföremål samt ett exempel på att ärva 
tjänare finns, men mycket rör sig om mindre värdefulla föremål.

94
 Det är svårt att ge en 

uppskattning av exakt hur stort värde arvet hade för kvinnan. Om hon först då kom att privat 
äga byggnader och mer värdefulla föremål hade det antagligen en större betydelse än om hon 
ägde sådant sedan tidigare. Hon fick dela arvet med sina syskon, så hennes del blev mindre ju 
fler syskon som också fick ärva. Om Toivari-Viitala (2003) har rätt i att barnen hade rätt till 
minst en tredjedel av den gemensamma egendomen så var kvinnan garanterad att få någonting 
i arv,

95
 men det rörde sig inte om ett tillräckligt stort arv för att ha haft en stor påverkan på 

hennes liv. 

Varken odlingsmark eller djur förekommer i texterna. Hade kvinnan ärvt något av dessa 
hade det varit en källa för framtida inkomster, som skulle ha medfört en större ekonomisk 
inverkan på hennes liv. Det är möjligt att det var något som kvinnor fick ärva, men att det inte 
syns i texterna. Varken Lahun eller Deir el-Medina var jordbruksbaserade boplatser, utan 
båda hade en annan primär funktion som sysselsatte majoriteten av invånarna. Deir el-Medina 
låg dessutom i bergen, där det inte fanns någon odlingsbar mark. Det är möjligt att det därför 
inte finns några exempel på arv av odlingsmark från Lahun eller Deir el-Medina, men att det 
förekom på andra plaster. Det går dock inte att se i uppsatsens texter. 

Om kvinnan ärvde ett ämbete hade det också påverkat hennes liv ekonomiskt. I 
uppsatsens texter förekommer bara ett arv av ett ämbete: när Kebis son Iuseneb övertog 
faderns ämbete i UC 32037. Den texten visar att barn under Mellersta Riket kunde ärva 
ämbeten från sina föräldrar, men den ger inte tillräckligt med information för att säga om det 
var ett vanligt förekommande fenomen, om det förekom under Nya Riket också eller om 
kvinnor kunde ärva ämbeten. Också här finns problematiken med huruvida övertagande av 
ämbeten brukade dokumenteras i skrift eller inte.  Det kan ha varit vanligt för både söner och 
döttrar att överta ämbeten från sina föräldrar, men om det inte skrevs ner går det inte att se 
idag. 

5.3. Gemensam och privat egendom 

I uppsatsen har det genomgående talats om en privat samt gemensam egendom. Det framgår 
dock inte i varken texterna eller sekundärlitteraturen hur de skilde sig åt. Två av texterna från 
Nya Riket nämner en fördelning av egendom i en tredjedel och två tredjedelar, som antagligen 
syftar på familjens gemensamma egendom. Från Nya Riket talar oDeM 764 om hur 
egendomen skulle fördelas, men den nämner ingenting om vad som utgör den gemensamma 
egendomen. Naunakhte talade också om en indelning där hon ägde en tredjedel och barnens 
far ägde två tredjedelar. Hon specificerade att hon ägde arvet efter sin första make och sin far, 
men inte om de utgjorde hennes tredjedel eller om det var hennes privata egendom utöver 
familjens gemensamma. Eftersom det inte framgår exakt vad den gemensamma egendomen 
bestod av eller hur den skapades går det inte att säga hur en kvinnas liv påverkade om barnen 
ärvde två tredjedelar av den. Ifall familjens bostad hörde till den gemensamma egendomen 
och hon inte kunde bo kvar bör det ha fått en stor inverkan. Men det finns också flera exempel 
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i texterna där kvinnor ärvde byggnader, så det kunde hända att hon hade ett privat hus från ett 
annat arv. 

Texterna från Mellersta Riket nämner ingenting om en gemensam familjeegendom. I UC 
32037 gav Kebi bort sitt hus och dess innehåll till barnen utan att nämna att deras mor skulle 
ha rätt till något av det. Det kan ha varit hans privata egendom som hon inte hade något 
anspråk på, och i så fall uppstår frågan om de hade en gemensam egendom utöver hans 
privata. Detsamma gäller i UC 32058 där Wah gav vidare allt arv från sin bror till sin hustru, 
men det framgår inte om arvet utgjorde en gemensam familjeegendom eller om det var hans 
privata. I och med att både Kebi och Wah kunde ge bort allt till sina barn, respektive sin fru, 
och inte delade upp det mellan dem verkar det som att hustrun inte hade något anspråk på en 
tredjedel av vad som testamenteras bort. Kanske var systemet med en gemensam egendom 
inte etablerad under Mellersta Riket, eller så framkommer det inte i texterna. Om det var en 
standardindelning behövdes det eventuellt inte skrivas ner. 

5.4. Änkor och arv 

När kvinnans make dog var det inte säkert att hon fick ärva något från honom. I texterna finns 
exempel från både Mellersta och Nya Riket där barnen ärvde allt,

96
 och fall där hustrun ärvde 

sin make.
97

 Men oavsett om hon ärvde sin make eller inte hade antagligen hans död störst 
praktisk inverkan på hennes liv. Om barnen ärvde huset kunde hon kanske inte bo kvar. Men 
även om hon fick bo kvar i huset så förlorade hon både statusen som hustru och inkomsten 
som mannen bidrog med till hushållet. Det är troligt att kvinnor hade svårt att få livet som 
änka att gå ihop ekonomiskt. Naunakhte fick exempelvis hjälp av sina barn med mat, och hon 
var ändå en relativt rik kvinna med hela arvet från sin första make och flertalet 
kopparföremål. 

Om en kvinna ärvde sin make kan hon ha blivit en mer attraktiv partner vid ett omgifte. 
Hon hade då betydligt mer resurser att ta med sig in i det nya äktenskapet. Antagligen ville 
änkor gifta om sig. Exakt hur livet som änka såg ut kan ha varierat, men ett nytt äktenskap 
skulle innebära en säkrare ekonomisk situation, en roll som ansvarig över sitt eget hushåll, 
möjlighet att få (fler) barn som kunde ta hand om henne när hon blev gammal samt sköta om 
begravningen. 

Från Nya Riket finns ett exempel på en änka som gifte om sig. Naunakhte gifte om sig 
efter sitt första äktenskap, där hon ärvde allt från maken. Från Mellersta Riket finns 
antydningar om ett förväntat omgifte. Wah skrev sitt imyt-pr dokument till Teti medan han 
fortfarande levde,

98
 men eftersom han specificerade att bara deras framtida gemensamma barn 

kunde ärva vidare verkar han ha förväntat sig att hon gifte om sig ifall hon blev änka. 

5.5. Mellersta och Nya Riket 

Två av uppsatsens texter kommer från Mellersta Riket och åtta kommer från Nya Riket. I viss 
mån går det att jämföra dem och se vad som har ändrats hos den kvinnliga arvsrätten, och vad 
som är oförändrat. Men eftersom det rör sig om relativt få källor finns möjligheten att vissa 
aspekter inte syns då texter som tog upp det inte har bevarats, eller för att det aldrig skrevs 
ner. 
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 oDeM 108, UC 32037. 
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 oDeM 235, pAshmolean Museun 1947.97. 
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 UC 32058. 
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Under både Mellersta och Nya Riket kunde en kvinna ärva sin make. Under Mellersta 
Riket fick Teti ärva från sin make Wah,

99
 och från Nya Riket fick Naunakhte ärva från sin 

första make och Isis fick troligen ärva från sin make.
100

 Både Teti och Naunakhte kunde också 
välja vilka av barnen som skulle ärva vidare. Skillnaden mellan dem är att Teti fick ärva trots 
att hon och Wah hade barn tillsammans, medan Naunakhte inte hade några barn i första 
äktenskapet och det inte framgår om Isis hade några. 

Det finns också aspekter som tydligt framkommer i texter från Nya Riket men som saknas 
i texterna från Mellersta Riket. Exempelvis handlar två av texterna om konflikter mellan 
arvtagarna.

101
 I båda fallen kommer den som överklagar arvet igen att tilldelas 100 spöslag 

och bli av med sin andel av arvet. Från Mellersta Riket nämns inget om en konflikt, men båda 
texterna därifrån är specifika, juridiska imyt-pr dokument. De kan ha skrivits just för att 
förhindra otydligheter som kunde leda till konflikt vid uppdelningen av arvet. 

En annan skillnad är att texter från Nya Riket lyfter fram vikten av att hjälpa till med 
begravningen. pBoulaq X refererar uttryckligen till att det är den som begraver som ska 
ärva,

102
 och oDeM 225 nämner hustrun Iyi som sköter sin makes begravning, även om det inte 

framgår om hon ärvde. Ingen av texterna från Mellersta Riket nämner en plikt att hjälpa till 
med begravningen för att ärva. Men eftersom ingen av dem rör sig om en konflikt är det 
möjligt att kravet på att begrava ansågs så självklart att det inte behövdes nämnas (och att det 
bara kom upp i fallen där det var oklart vem som faktiskt hjälpte till), eller genom att göra ett 
imyt-pr dokument frångicks kravet på begravingen, om det finns ett imyt-pr dokument hade 
arvtagaren rätt att ärva det som dokumentet specificerar utan att vara skyldig att begrava. Från 
Nya Riket finns också ett imyt-pr dokument bevarat,

103
 som inte heller specificerade att 

barnen måste hjälpa till med begravningen för att ärva. Det är fullt möjligt att de förväntades 
göra så ändå, men att det inte behövdes skrivas ner. 

En sista skillnad är att texterna från Mellersta Riket båda är imyt-pr dokument. Från Nya 

Riket finns det dock texter som inte är imyt-pr dokument men som också behandlar arv. Det 

har tidigare lyfts att ett imyt-pr dokument inte är detsamma som ett testamente, men att de 

ofta handlar om arv av egendom. Från Nya Riket finns andra texter som också specificerar 

arv, exempelvis pTurin 2070 och pAshmolean Museum 1947.97. Det går dock inte med 

säkerhet att säga vad den här skillnaden beror på. Imyt-pr dokumentets funktion kan ha 

ändrats mellan Mellersta och Nya Riket, så att det under Mellersta Riket var den enda formen 

av dokument som kunde användas för att stipulera ett arv medan det under Nya Riket utgjorde 

ett av flera sätt att stipulera arv på. En annan förklaring kan vara att det även under Mellersta 

Riket fanns andra texter som användes för att stipulera arv, men att inga av dem finns 

bevarade från Lahun. En tredje förklaring kan vara att kvinnor inte kunde skriva imyt-pr 

dokument, vilket skulle förklara varför Naunakhte inte använder ett imyt-pr dokument när hon 

fördelade arvet till sina barn. Alla tre av uppsatsens imyt-pr dokument, från båda 

tidsperioderna, är skrivna av män.
104

 Naunakhtes text liknar innehållsmässigt ett imyt-pr 

dokument: båda är bevittnade, förtydligar vem som ska få vad och ger en översikt över hur 

den nuvarande ägaren fick egendomen för att visa att han eller hon har rätt att ge den vidare. 

Men istället för att göra ett imyt-pr dokument fördelar Naunakhte sitt arv inför qenbet-

domstolen. Kanske kunde hon som kvinna inte göra ett imyt-pr dokument, eller så var hennes 

fall så unikt att det behövdes läggas fram inför domstolen för att vara juridiskt legitimt.
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 UC 32058. 
100

 pAshmolean Museum 1947.97, oDeM 235. 
101

 pAshmolean Museum 1947.97, pBoulaq X. 
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 pBpulaq X, rad 10–11. 
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 oDeM 108. 
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 UC 32037, UC 32058 och oDeM 108. 
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6. Slutsats 

Uppsatsen har undersökt hur de efterlevande påverkades av döden genom att studera vilken 
inverkan arv hade på kvinnors liv under Mellersta och Nya Riket. För att göra detta har den 
använt texter från Lahun under Mellersta Riket och Deir el-Medina under Nya Riket. Utifrån 
det materialet går det att undersöka hur den kvinnliga arvsrätten såg ut, men det går inte att 
vara helt säker på att bilden de ger är komplett. 

Makens död verkar vara den som påverkade kvinnans liv mest, genom att maken inte 
längre kunde hjälpa till att försörja kvinnan, hon förlorade den sociala statusen som hustru och 
eventuellt förlorade hon även sin bostad. Texterna har gett exempel både på kvinnor som har 
fått ärva och kvinnor utan arv från sin make. Hur mycket hennes liv påverkades av att bli änka 
kunde bero på om hon ärvde sin make. Ifall hon fick ärva honom, eller hade rätt att förvalta 
arvet innan barnen fick det, kunde hon exempelvis bo kvar i huset. Arvet från föräldrar hade 
inte en lika stor påverkan på kvinnans liv, och några exempel på en kvinna som ärvde ett 
syskon finns inte bland texterna. Ett arv från en förälder kunde ge kvinnan materiella 
tillgångar i form av byggnader eller husgeråd, dock finns det bara exempel på detta från Nya 
Riket. Ett arv från som gav en inkomst, exempelvis jordbruksmark eller ett ämbete, hade haft 
en större inverkan. Texterna ger ett exempel på en son som ärver ett ämbete från sin far, men 
inte på någon kvinna som gör det. Däremot kunde kvinnan använda sin rätt att testamentera 
vidare sin egendom för att se till att barnen hjälpte till att ta hand om henne när hon blev 
gammal och se till att de skötte om hennes begravning. Naunakhte är det tydligaste exemplet 
på det, men utgör antagligen också ett ovanligt fall. Slutligen har skillnader och likheter 
mellan Mellersta och Nya Riket tagits upp. Under båda tidsperioderna kunde kvinnor ärva 
sina makar, men det var inte garanterat att de gjorde det. Kvinnorna kunde också välja hur de 
skulle testamentera vidare arvet. Några skillnader som har lyfts är att texterna från Nya Riket 
lyfter fram begravningens betydelse för arvet, samt att inte bara imyt-pr dokument används 
för att stipulera arv. Möjligheten finns dock att de skillnaderna beror på att det finns färre 
texter bevarade från Mellersta Riket än från Nya Riket. 
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Illustrationsförteckning 

Fig 1: Fördelning av arv från Naunakhte. Baserad på Černý, J. 1945, ’The will of Naunakhte and 

the related documents’, JEA 31, 29–53. 
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Bilaga 1 

oDeM 108 

(1) [rnpt-? Abd] 2 [… sw ] 10 [X]r Hm n nsw bity Mn[mAat]ra [a.w.s….] 

(2) [… m?] hrw pn n rdit xt=f in waw n ist PA[S]dw 

(3) [… Hr] irt n=f imyt-pr (n) nA=f Xrdw iry xt (t) nb iw=w psS=w  

(4) [m-m m]sw nb iry nAy=i xArw nAy=i DAnDAr  msti 

(5) [iw=w] n Imn(ms) xr iry SAmxAbwy m-mitt nA n SAmw n DArt 

(6) iw=w n Nfrmsnwt xr ir pA wpy n tA Hnwt iw=f 

(7)  (n) NwbtmSAs Xr ir pA di ir n=i Ast Hsb  

(8) n MxAib x[r] mni 2 n HHnx [x]r anx rhdt 1 Hnw nb n wADw iw=w n Ast 

oDeM 225 

(1) Dd n rmT ist imnmint [n t]A qnbt sDm=w 

(2) sS PttAwrt sS PAsr Hry mDAy PntAwrt 

(3) Hry mDAy Mntwms Dd.t n rmT ist Imnmint 

(4) Hna anx-n-nwt Iy tA Hmt n @wy nty mAw iw=s 

(5) Hr Dd iw=i (r) iri wt n pAy=i hAy iw=i (r) qrs=f 

(6) i-n=s iw=s Hr Dd n sS ImnXt iri wt n @wy mtw=k 

(7) iTA n=k tAy=f at i[-n=s iw=s Hr Dd n sS] Im[n]xt 

(8) imi.tw pA wt […] 

(9) hAa m-a=n […] 

(10) iw=i Hr Dd n I[…] 

(11) iw=i Hr […] 

 

oDeM 235 

(1) rnpt 1 Abd 2 Smw sw arq 
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(2) hrw-pn (di) smi in anx-n-nwt 

(3) Isis Hna rmT ist xamipt rmT 

(4) ist xamwst rmT ist imnnx 

(5) r-Dd imi di di.ti n=i nA st.w PAnx(w) 

(6) pAy=i hAy iw=sn Hr nDnD 

(7) r n nA sr.w iw=w Hr Dd mAat tA 

(8) tA st Hmt iw.tw Hr di n=s tA st.w 

(9) pAy=t hAy mkA Dd 

(10) =sw i-iTAy.tw Hr r=f 

oDeM 586 

(1) [?] gs=f ny-sw Mwt 

(2) nty n TAwrHtpti 

(3) pA wDA n Wsir ny-sw TAwrHtpti 

(4) pA wDA nty r-gs pr PtH ny-sw TAwrHtpti 

(5) tA at nty r-gs pr Imn-Ra - -  

(6) pA wDA nty r-gs tA aHa SbA ny-sw TAwrHtpti 

(7) ir tA Hb Sri nty r-gs […] ditto TAwrHtpti 

(8) ir pA mr nty Hr aHa n Imnmipt ny-sw TAwrHtpt[i] 

(9) [?] m dni 1 m 2 wa Mwt wa [TAwrHtpti] 

oDeM 764 

(1) ir wn nA aDd.w 

(2) Sri.w ir nA xt m 3 dnit wat 

(3) n nA aDd.w wa.t n pA aHAwty wat 

(4) [n] tA st Hmt xr ir wn iw=f r irt 

(5) Xr.wt n nA aDd.w imi n=f pA 2/3 

(6) Axt nb iw pA 1/3 n tA st 

(7) Hmt 

pAshmolean Museum 1947.98 

(1) rnpt-sp 3 Abd 4 Axt sw 5  
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(2) xr Hm n ni-swt bity nb tAwy WsrmAatra Sxprnra a.w.s. 

(3) sA Ra nb xayw mi TmRamss ImnHprxpSf Mrimn a.w.s. di anx Dt nHH 

(4) h[r]w pn irt hArwy n Axt (tw).st 

(5) i[n a]nx.n.niwt Niwtnxtti m-bAH qnbt [t]n 

(6-19) Lista över vittnen 

(20) Ddw=st ir ink ink nmHy n pA tA n Pr-aA a.w.s. 

(21) irwy=i sxpr=w pAy 8 bAkiw tn-myw 

(22) iw=i Hr dit n=sn grg-pr m Axt nb nty tw.tw Hr ir=f 

(23) n nA nty mi qd=w xr ptri tw=i iAwt.ki 

(24) xr ptri bn st Hr irt xrt=i gr ink 

(25) ir pA wAH nb drt=f Hr drt=i im=w iw=i r di n=f Axt=i 

(26) ir pA nty bwpw=dit n=i bn iw[=i] r di n=f m Axt=i 

(27) r rdit rx.tw nA rmT ist Hmwt rdi=s n=w 

(28) rmT ist MAAnnxtwf 

(29) rmT ist QnHrxpSf Ddw=st diw=i n=f  

(30) Hsmn ia m twnw m-HAw nAy=f irw bdt XAr 10 

(31) rmT ist Imnnxt 

(32) anx-n-niwt WAstnxti 

(33) anx-n-niwt Mnathxtti ir anx-n-niwt Mna[t]nxtti 

(34) Ddw=st r=s iw=st t hAy Hr pSt m Axt=i nbt 

(35) Hry-Hr tA ipt bdt rdiw n=i pAy=i 3 

(36) Xrdw aHAwty m-mitt anx-n-niwt WAstnxti 

(37) m-mitt pAy=i hnw n sqnn i-di=w n=i m pAy sxr 

(38) r rdit rx.tw nAy=st Xrdw i-Ddw=st 

(39) bn iw=i r aq r pSt m pAy=i r-3  

(40) i-ir=w aq r pA rwy n pAy=w it 

(41) rmT ist NftHtpw 

(42) anx-n-niwt Mnatnxtti 

(43) anx-n-niwt @nwtSnw 

(44) anx-n-niwt #atAnbw ir pA[y] 4 Xrdw 
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(45) ink <bn> iw=w r aq r pSt m Axt[.tw]=i nbt 

(46) xr ir Axt nb n sS QnHrxpSf pAy=i hi 

(47) m-mitt nAy=f swt(t) Hna pAy wDA n pAy=i it  

(48) m-mitt tAy ipt bdt r-nwy=i 

(49) m-mitt pAy=i hi bn iw=w r pSt=w 

(50) Xr ir pAy=i 8 Xrdw ink iw=w r aqw r pSt 

(51) Axt n pAy=w it m pSt wa 

(52) Xr ir pAy=i qAHAnA i-diw=i n=f r in n=f aqw 

(53) m-mitt pA xA n dbn 7 

(54) m-mitt pA irwrw n dbn 7 

(55) m-mitt tA ant(n) n 6 dbnw ir n dbn 40 iw=w n=f r pSt 

(56) bn iw=f r aq r Hmti nbt gr iw=w n nAy=f sn.w 

(57) irw in sS Imnnxtw n pA xr xni 

Skrivet i en annan handstil 

(58) rnpt-sp 4 Abd 3 Axt sw 17 hrw pn wHm sprw, r qnbt, in rmT ist #amnwn 

(59) Hna nAy=f Xrdw m-Dd ir nA sSw i-irt anx-n-niwt Niwtnxtti 

(60) Hr Axt=st iw=w m-mitt aqA sp sn bn iw rmT ist NfrHtpw pS im=w irwy=f 

(61) anx nb a.w.s. m-Dd mtw=i pn <a>(rA=i) r mdwt m-im an iw=f Xry 100 n sx Swy m Axt(tw) 

(62-66) Lista över vittnen   

oDeM 25 

(1) r rdit rx.tw pA pSt n Axt 

(2) tAy=tn mwt 

(3) rdyt n Imnnxtw bAnw 1 

(4) rdyt n Wsrnxti bAnw 1 

(5) rdyt n Mnatnxt iqAyr 1 

(6) rdyt n QnxpSf iqAyr 1 

(7) rdyt n MAAnnxtwf hArw 1 

(8) wHmw ky pSt 

(9) rdyt n Mnatnxtti mDAt 1 

(10) rdyt n Imnnxt mDAt 1 
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(11) rdyt n KnxpSf mDAt 1 

(12) rdyt n MAAnnxtwf gAwtyr 1 

(13) rdyt n Wsrnxti mDAt 1 

(14) wHm ky pSt 

(15) rdyt n Imnnxt dbwt 1 

(16) rdyt n Mnatnxtti tpw 1 

(17) rdyt n QnxpSf rdwy n mAsty 1 

(18) rdyt n MAAnnxtwf kAyrti 1 

(19) rdy(t) Wsrnxti dbwt 1 

(20) wHm ky pSt 

(21) rdyt n Mnatnxtti ipt 1 

(22) rdyt n Imnnxt ipt 1 

(23) rdyt n Wsrnxti ipt 1 

(24) rdyt n QnxpSf wnS 1 

(25) rdyt n MAAnnxtwf wnSw1 

(26) wHm ky pSt 

(27) rdyt n QnxpSf abw mAsty 1 

(28) rdyt n Imnnxt Htpw rd 1 

(29) rdyt n Wsrnxti Htpw 1 mDAt 1 

(30) rdyt n Mnathxtti xAdy 1 

(31) rdyt n MAAnnxtwf gAwtyrt 1 

(32) wHm ky pSt 

(33) rdyt n Imnnxt SAqAyr 1 

(34) rdyt n QnxpS(t)f hAry rdwyt 1 

(35) rdyt n MAAnnxtwf hAry rdwyt 1 

(36) rdyt n Mnatnxtti hAry rdwyt 1 

(37) rdyt n Wsrnxti hAry rdwyt 1 

pBoulaq X 

Del I 

(1) r rdit rx.tw Axt [i-diw rmT @wy n tAy=f mwt?] 
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(2) rdy(t).n=f n anx-n-niw (w) TA[gm]yt tAy=f mwt st qrs 1 

(3) iw di=f pAy=st wt 1 n PA[TAwm]diimn ir n dnb 40 

(4) wHm sp rdyt-n=f n=s wt 1 r qrs=st iw irwy=f st qrs 

(5) n @wynfr pAy=f it xr prti pna st nA Xrd[w]  

(6) n anx-n-niw (w) TAgmyt r wxA Axt=st m pA hrw 

xr iw mbwpwy=st qrs pAy=st it xr mbwpwy nAy=st Xrdw 

(7) qrs(=st) gr mntyst Axt=st pA nty st Hr wxA=f m 

(8) (m) pA hrw xr iw mbwpwym=w qrs ir (n) m pAy=i 

(10) it m-di qrs=f pAy=f it Hna tAy=f mwt Xr i-di.tw Axt 
(11) n qrs xr(=f m) pA hp n Pr-aA a.w.s. pAy=i nb a.w.s. nft a.w.s.  
(12) ptri tw=i m-bAH nA srw imi irwy=w pA nfrw 
(13) Xr ptri di.tw tA st n TAnHsy n SAwADyt m-di qrs=st  
(14) iw=f dit n=st pAy=f wt iw.tw dit n=f tAy=st pS m-bAH nA srw 
(15) Xr iw m (=in) ni-swt ImnHtpw a.w.s. rdit st n=f m tA qnbt 

Del II 

(1) rnpt-sp8 Abd 3 prt sw 25 hrw pn sDm rA n @Ay sA @wy Hr nAy=f  

(2) swt n pAy=f it r dit=w n nAy=f Xrdw m (pA) hrw r rdit rx.tw 

(3) tA Hbt r-gs tA isbt [n] QAHA 1 n mH 7 wsxt 3 Ssp 4 

(4) tA at nty r-gs pA xnw n @wy (n) Grg Mr 2 Awt 13 wsxt 8 Ssp 3 mH 7 ½  8 Ssp 4 

(5) pA iwtn nty tAy=f StAyt m-im=f (n BpAsA) 1 n mH 6 wsxt 6 

(6) tA at n aAnxtw (n Pnniwt) 3 (=2) n mH 7 wsxt 7 Ssp 3 8 wsxt 3 

(7) pA mr n sS Rams (n) QAHA 1 9 wsxt 3 

(8) pSw=w n=sn m rnpt sp 8 Abd 3 prt sw 25 

(9) tA at nt r-gs pA xnw n MntiwpAHapy Hna anx-n-niw (w)t Grg m dnit 2 

(10) Hna tAy=st StAyt n mH 13 wsxt n mH 8 Ssp 3 tA at n mH 7 ½ wsxt 8 Ssp 4 

(11) tA Hbt Hna pA mr n Rams n QAHA 

(12) pA ihAy n aAnxtw Hna pAy=f mXr n Pnniwr 

(13) pA iwtn nt r-gs pr HAty-a n niwt n BpAsA n mH 6 wsxt 6 tAy=f StAt im=f 

(14) nty n=f r-DbA wttyw [sSw m qdwt?] 2 nty m pA xnw diwyw (n) 

(15) TAgmyt tA Hmt @w[ynfr] […] Dd mtw=n pnaa=n r mdt iw=w Xr 

(16) 100 n sxt [SAbt] Sw=n m TAy=n pS 

pTurin 2070 

(1) r rdit rx.tw swt (t) n Nxtmini [nty i]w=w pS=w 
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(2) nty (n)anx-n-niwt Mrwt [r-D]bAw tA st n pAy=st it  

(3)  iw=st wnm pAy=st […] irm Nxtmini 

(4) tA at(t) nty r-gs pr IaH<ms> Nfr[t]ri a.w.<s.> n Mnst iw pA ky […] 

(5) nyty n tAy=st Sriwt m pS pA mr nty m tA aHat […] 

(6) nty (n) PntAwrt sA Nxtmini pA mr nty r-gs tA StAyt 2 Hna […] 

(7) n Pnbwy n[ty] (n) Nbnxtw sA Nxtmini tA StAyt nty r-gs tA aH[a]t  

(8) Hna pAy=st rwr nt[y im=st?] iryw=w anx n nb a.w.s. m-Dd iw=n pn[aa?] 

(9) iw=w r-Xrw 100 n sx [SA]ti Sww m pS=w 

(10) rnpt 7 Abd 3 Axt sw 9 […] [irw in?] sS @ri n pA xr Hna Mr […] 
(11) wnw wa mAiw […] 

UC 32037 

(1) Rnpt-sp 39 Abd 4 Axt sw 29 

(2) imy-pr irt.n mty n sA intf sA mry Ddw-n=f kbi n 

(3) sA=f mry sA intf Ddw-n=f iw-snb iw=i Hr rdit pAy=i 

(4) mty n sA n sA=i mry sA intf Ddw-n=f iw-snb r mdw iAw 

(5) xft ntt-wi tn.kwi imi dhn.t(w)=f m tA At 

(6) ir tA imt-pr irt-n=i n tAy=f mwt Xr-HAt sA r=s 

(7) ir pAy=i pr nty spAt Hwt … -t iw=f n nAy=i n 

(8) Xrdw msy n=i in sAt imy-sA n qnbty n=w 

(9) sbk-m-HAt sAt nbt-nn-nswt Hna ntt nbt im=f 

(10) imy-rn=f mtry iry imt-pr tn r-gs=sn 
(11) mty n sA sA-bAstt s Asp sn 
(12) [ibH?] snwsrt sA snbwbw 

UC 32058 

(1) mit n  imt-pr ir-n xtmw kfA-ib n xrp kAt anx-rn  

(2) rnpt 44 Abd 2 Smw sw 13 

(3) imt-pr irt-n xtmy kfA-ib n xrp kAt Spst sA iHy-snb Ddw n=f anx-rn wart mHtt 

(4) xt=i nbt m SA m niwt n sn=i wab Hry sA n spdw nb iAbtt Spst sA iHy-snb Ddw n=f wAH 

(5) Xnmw=i nb n sn=i pn rdi nn m snn r xA n wHmw snnw n rsy m rnpt-sp 44 Abd 2 Smw sw 13 

(6) rnpt-sp 2 Abd 2 Axt sw 18 

(7) imt-pr irt-n wab Hry sA n spdw nb iAbtt wAH iw=i Hr irt imt-pr n Hmt=i 

(8) st nt gs-iAb sAt-spdw sAt Sftw Ddt n=s tti m xt nbt rdit-n n=i pAy=i sn 
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(9) xtmw kfA-ib n xrp kAt anx-rn Hr Hnw nb r st=f m rdit-n=f n=i nbt nts rdi=s 

 (10) n mry=s nb m nAy=s n Xrdw ms=s n=i iw=i Hr rdit n=s pA aAm tp 4 
(11) rdit-n n=i pAy=i sn xtmw kfA-ib n xrp kAt anx-rn rdi=s n mry=s nb m nAy=s n Xrdw 
(12) ir tAy=i HAt qrs.tw=i im=s Hna tAy=i Hmt nn rdit DA rmT nbt tA r=s 
(13) ir grt nA n awt qd-n n=i pAy=i sn xtmw kfA-ib anx-rn wnn tAy=i Hmt im nn rdit di.tw=s Hr tA im 
(14) in rmT nbt in idnw gbw ir=f Sd nxn n pAy=i sA 
(15) imy-rn=f rmt iry nn r-gs=sn 
(16) sS wHaw km-n=i 
(17) iry-aA n Hwt-nTr anx.ty.fy sA ipw 
(18) iry-aA n Hwt-nTr snb sA snb 


