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“He is the subject, he is the Absolute - She is the Other.” 
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01. Introduktion 
Med en liten ansträngning, och om man vet vad man letar efter, kan man inse att den 

forntida Egyptens historia innehåller många kvinnor med stor betydelse. Den mest kända av 

dessa är såklart Kleopatra VII, men det fanns flera andra innan henne som hade stort 

inflytande på samhället och som lämnade otroliga monument efter sej. I denna essä kommer 

jag att undersöka och reflektera över, en utav många imponerande dåtida kvinnor, Nefertaris 

grav. De forntida Egyptens gravar, såsom även Nefertaris, ger en inblick i samhället och den 

begravda personens liv och är därför en passande utgångspunkt för essän. Målet är att 

utforska hur och varför gravens arkitektur såg ut som den gjorde och hur dess 

väggmålningar berättar om både Egyptens dåtida kultur och Nefertaris liv. Jag kommer även 

att försöka anskaffa bättre förståelse och reflektera över hur kvinnornas liv i det forntida 

Egyptiska samhället såg ut och varför historierna om dessa kvinnor tycks glömmas bort. 

02. Hur vår historia exluderar kvinnor 
I dokumentären Egypt’s Lost Queens av Turroni & Hunt (2014) talade de om hur svårt det är 

att hitta litteratur om kvinnliga härskare och deras arv - det är som att kvinnorna har “sopats 

under den akademiska mattan”. Detta blev mycket tydligt även för mej då jag letade efter 

källor för denna essä - det fanns helt enkelt färre information, böcker, dokumentärer eller vad 

som helst, om kvinnorna, jämfört med männen, från den forntida Egypten. Denna 

kunskapslucka betyder dock inte att kvinnorna aldrig gjorde någonting avsevärt. I boken 

Invisible Women - data bias in a world designed for men, talar Criado Perez (2019, s.1-4, 24) 

om hur man nästan utan undantag i vårt nutida samhälle använder mannen som standard 

människa, och hur detta har påverkat hur vi ser på världen. Hon nämner att även vår historia, 

som många alltid anser som den hela sanningen, påverkas enormt av faktumet att halva 

populationen lämnats bort. 

Vi kan även då vi läser om Nefertari, och forntida Egypten överlag, undra över hur 

mycket information fattas eftersom hälften av historien inte har ansetts som viktig. Det 

påverkar också denna essä då jag i vissa tillfällen är tvungen att dra slutsatser om Nefertari, 

och hennes grav, baserat på vad som skrivits om hennes samtida manliga likvärdiga.  

03. Kvinnornas position i forntida Egyptens samhälle 
Den forna Egypten var ett samhälle där kvinnorna hade mera rättigheter än någon 

annanstans i den dåtida världen. Detta kan ses i, och kan kanske även vara tack vare, 

Egyptens historia om skapelsen där kvinnorna hade enastående krafter och status. I 

skapelseberättelsen plockar bland annat systern Isis ihop sin styckade bror och partner 
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Osiris och räddar honom därmed från döden. Från dessa två började sedan hela 

mänskligheten. (Turroni & Hunt, 2014; McDonald, 1996, s. 48.) Att ha en så jämlik 

skapelseberättelse, där de båda könen representeras likvärdiga eller kvinnan till och med 

porträtteras som hjälten, berättar mycket om det dåtida samhället. Det visar att, även om en 

kvinnlig farao var en sällsynthet (Turroni & Hunt, 2014), var det inte alls var ovanligt att 

många kvinnor behöll en hög position. Så gjorde även drottningen Nefertari.  

Det är dock värt att poängtera att eftersom Nefertari var en adelsdam var även 

hennes vardagliga liv väldigt olika från det liv de flesta dåtida kvinnorna levde. Denna essä 

reflekterar därmed endast livet av dåtida högt uppsatta kvinnorna.  

04. Vem var Nefertari? 
McDonald (1996, s. 12) som skriver för the Getty Conservation Institute (GCI) anser 

att även om Nefertaris grav aldrig hade hittats, hade vi säkerligen ändå vetat vem hon var. 

Som ung gifte sej Nefertari, född 1920 fvt, med en prins som kom att bli en av Egyptens mest 

kända faraon, nämligen Ramses den store. Men tack vare hennes grav känner vi Nefertari 

som mycket mer än Ramses den stores fru och historien om henne är därmed också, 

naturligtvis, mer nyanserad. Runtom i Egypten skildrar statyer och porträtter Nefertari oftast 

tillsammans med hennes man, men i hennes egna grav finns det inte en endaste bild på 

honom. Graven handlar helt och hållet om henne och hennes resa till det eviga livet. Namnet 

Nefertari betyder “den härligaste av alla” - men som hennes grav berättar, var Nefertari inte 

bara vacker, hon var även en av Egyptens mest begåvade drottningar och diplomat. (Turroni 

& Hunt, 2014.)  

Även då man hittat information om Nefertari är det fortfarande aningen oklart vad 

hennes roll var. Hur Nefertaris grav berättar om hennes storslagenhet skriver jag mera om 

senare, men det finns även andra källor som ger en inblick i hennes liv. Källor som tilltalar 

Nefertari med ovanliga titlar, såsom till exempel den kungliga titeln “älskarinna i alla länder” - 

något ingen annan drottning kallats, kan ge en idé om hennes position (Corzo, 1987, s.18). 

Tack vare information som dessa vet vi alltså att Nefertari hade, med hjälp av hennes 

färdigheter inom diplomati, tagit sej en plats i hjärtat av egyptisk politik. 

05. De forntida gravarnas arkitektur och dekoration 
De Egyptiska rojalistiska kvinnorna sägs ha begravts i så kallade begravnings axlar, eller 

rum, fram till början av perioden Nya riket. Därefter, mellan 1550 och 1070 fvt, då bland 

andra Nefertari var begraven, var gravarna mer komplexa - så kallade begravnings 

lägenheter. (Siliotti, 2004, s. 70-71.) Gravarna hade alla en egen speciell fysionomi men 
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bestod generellt av samma arkitektoniska element såsom turvist nedgående korridorer och 

små väntrum, vilka till sist slutade i kammaren, med annexer, för sarkofagen (McDonald, 

1996, s. 27). All generell information jag hittade om rojalistiska gravar, inklusive arkitekturen, 

från denna tid handlade om de manliga faraonernas. De beskrivs alltså från ett perspektiv 

som inte alltid stämmer in på Nefertaris grav, men grunden är den samma - de kvinnliga 

gravarna sägs ha varit en förenklad, och därmed mindre, version av de manliga gravarna, 

alltså likadan struktur men med färre rum och korridorer (Siliotti, 2004, s. 70-71).  

Någonting de dåtida gravarna alla hade gemensamt var väggdekorationerna, vilkas 

motiv hade att göra med livet efter detta och resan den bortgångne måste göra för att nå 

Osiris kungadöme. En manlig faraos mål efter döden var att transformeras från farao till 

Osiris, kung av dödsriket, men vad som hände till andra än manliga faraon hittade jag ingen 

information om. Stilen av dekorationerna varierade men innehållet var den samma: en text 

som var tagen från en av de många dåtida magiska-religiösa antologier, såsom till exempel 

De dödas bok, samt en illustrerad scenbild relaterad till texten. (Siliotti, 2004, s. 24-26; 

McDonald, 1996, s. 25-27.) De målade berättelserna täckte alla väggar helt och hållet men 

trots detta var ingenting slumpmässigt (Turroni & Hunt, 2014). Dessa dekorationer var väldigt 

viktiga eftersom de försäkrade att den bortkomna hade tillräcklig kunskap om besvärjelserna 

som hjälpte dem förbi alla hinder på vägen till dödsriket. Detta ansågs vara så viktigt, i alla 

fall för faraonerna, att konstruktionen av deras egna grav var en av deras största bekymmer 

och någonting de började planera, inklusive arkitekturen, dekorationen och texterna, redan 

under deras första år som härskare. (Siliotti, 2004, s. 24-26; McDonald, 1996, s. 25-27.) 

06. Nefertaris grav - arkitektur och dekoration 
I sydvästra Thebe ligger Drottningarnas dal, som Egyptierna kallade “platsen för skönhet”. I 

denna lilla dal begravdes fruar och barn av rojalistiska familjer. Här hittade, år 1904, den 

italienska Ernesto Schiaparelli, under en arkeologisk expedition, Nefertaris grav. (Corzo, 

1987, s. 25.) Nefertaris grav hör till en av de dyrbaraste och ömtåligaste skatterna i Egypten 

och beskrivs i alla källor jag hittat som en av de vackraste Egyptiska gravarna. Den 520 

kvadratmeter stora graven går som djupast 12 meter i marker och är så skör att tillgången till 

den är väldigt begränsad. (Corzo, 1987, s.25; McDonald, 1996, s. 2-6.) 

Graven består av en ingång och sju arkitektoniska enheter som varierar i form, djup 

och funktion. De är samlade i två komplex och förenade i en nedåtgående korridor. Det yttre 

komplexet består av en 4,5 meter ramp, som leder till ett rum, som trots att det är endast 

25m² anses som ett av de två huvud rummen. Det inre komplexet börjar med en 7 meter 

lång korridor, eller begravnings väg, som leder till gravkammaren, det andra huvud rummet. 
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Gravkammaren är en relativt stort rum på 80m² med fyra fyrkantiga pelare som stöder taket. 

Från kammaren kan man nå två andra sidorum och ett litet inner rum, dessa rums funktion är 

okänt eftersom de var så förstörda då graven hittades. (Corzo, 1987, s. 31-32.) 

Gravens värde och förtjusning ligger dock i väggmålningarna, som sägs vara 

överlägsna i sin konstnärlighet - i Nefertaris grav är även taket målad, den representerar en 

djupblå himmel med gula stjärnor. Eftersom marken graven var nedgrävd i är så skör, var 

konstnärerna tvungna att täcka alla ytor med gips som de sedan målade. Fastän graven har, 

sedan den var färdig, blivit plundrad och på grund av den dåliga jorden tagit stor skada, är 

den fortfarande full av färgstarka skildringar på både figurer och hieroglyfer. Dessa 

reflekterar färdigheterna och genialiteten av dåtida konstnärer. (Corzo, 1987, s. 25-26.)  

I väggmålningarna är det Nefertaris utseende som får mycket uppmärksamhet - 

hennes ögon och ögonbryn är målade i djupa svarta konturer, en bruten röd nyans ger färg 

till hennes kinder och läppar och hon är klädd i de mest otroliga guldsmycken. Men allt detta 

berättar också mycket mer än vad en först kan ana, som exempel kan vi ta Nefertaris 

örhängen: Egyptens kungligheter var alla dränkta i guld, liksom också Nefertari, men hennes 

örhänge är undantagsvis av silver. På den tiden var silver den betydligt mera värdefulla 

metallen. Men dessutom var örhängena inte i egyptisk stil, utan grekisk, vilket antyder att de 

var skickade till Nefertari och att man alltså kände till henne även ända i Grekland. (Turroni & 

Hunt, 2014.) 

På en av väggmålningarna visas Nefertari tillsammans med Thot - skrivkonstens 

beskyddare. Scenen visar Nefertari yttra en besvärjelse ur ett avsnitt från De dödas bok. Hon 

gör så för att få Thots kruka och palett som används vid skrift, samt hans magiska krafter. 

(Siliotti, 2004, s. 84.) Genom denna målning kan vi alltså förstå att Nefertari var en skriftlärd. 

Som kungens fru hade hon tillgång till skriftlärda som kunde skriva för henne, men att kunna 

läsa och skriva hieroglyfer ansågs då som den absolut bästa akademiska prestationen 

(Turroni & Hunt, 2014). 

Dessa ovannämnda målningar är bara två exempel av många eftersom graven är 

täckt av dessa målningar, och de alla berättar om Nefertari. Vi kan därmed inse hur mycket 

information det går att anskaffa genom graven och hur värdefull den är. Den berättar inte 

bara om Nefertari utan också om samhället hon levde i och vad deras seder och ritualer var. 

Den berättar hur dåtida arkitekter och konstnärer arbetade och vad deras färdigheter var.  

07. Slutsats 
I dokumentären Egypt’s Lost Queens uttrycker en intervjuad forskare hur mycket styrka hon 

har fått av att läsa om de kvinnliga drottningarna då hon nu har kvinnliga förebilder. (Turroni 
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& Hunt, 2014.) Perez (2019, s. 267-268) talar också om hur hon växte upp med tanken att 

kvinnor helt enkelt är lite usla. Detta är såklart på grund av hur kvinnor är representerade i 

media men också eftersom vi är underrepresenterade. Oftast är kvinnor lärda, på grund av 

denna underrepresentation och eftersom nästan alla förebilder var män, att briljans inte tillhör 

dem. Det är svårt att inse hur mycket vi gått miste om på grund av hur dålig kvinnor 

representeras då man studerat och skrivit historia. Det är jobbigt att tänka på hur annorlunda 

allting kunde ha varit ifall vi också haft starka förebilder. Det är konstigt att föreställa sej en 

värld där vi anses likvärdiga, fastän jag tidigare trott att det var så. Nefertaris grav bevisar att 

även kvinnor har haft stort inflytande och att kvinnornas liv är lika värda, eller egentligen ett 

måste, att forska i för att förstå hela sanningen i människans ursprung. 
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