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FÅGELSKÅDNING I  KONSTEN    Egypten

Bland falkar och ibisar 
i antikens Egypten

D
e miljontals migrerande fåglar 
som samlades vid Nilens bördiga 
våtmarker gjorde stort intryck på 
egyptierna. De regelbundna flytt

sträcken markerade livets naturliga rytm 
och fåglar sågs som en länk mellan himmel 
och jord. De kunde flyga högt och förena 
sig med gudarna. Och gudarna kunde ta 
skepnad av fåglar. Därför utgör också fåg
lar en mycket stor del av den antika egyp
tiska konsten. De talrika fåglarna framträ
der i väggmålningar, reliefer, skulpturer, 
amuletter, på papyrus och som hieroglyfer.

För de gamla egyptierna var livet på 
jorden bara en förberedelse för det som 
skulle komma efter döden. Vid dödens in
träffande skulle själen Ba, också i form av 
en fågel, sväva i väg till gudomliga nejder. 
Själen skulle en dag återvända till den mu
mifierade kroppen och återuppstå. Många 
gudar avbildades som djur eller människo
gestalter med djurhuvud, flera i form av 
fåglar. De största fågelkulterna helgades åt 
falkar och ibisar. Dessa förknippades med 
gudarna Horus respektive Thot och dyr
kades intensivt över hela landet. Fågelkul
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Så bekvämt det är att skåda fågel i antikens Egypten! Artrikedomen och 
mängden individer är imponerande och gör skådandet till ett rent nöje.

terna peakade vid 26:e dynastin (664–525 
f.Kr.). 

Guden Horus avbildas som en falk eller 
en mansgestalt med falkhuvud. Han asso
cierades med faraonerna, var beskyddare 
åt dem och hela riket. Dessutom var han 
guide för de döda i efterlivet. I Edfu finns 
ett stort tempel helgat åt honom. Förlagan 
till Horus är en slagfalk, vars karaktäristis
ka drag identifierats i många avbildningar.

Thot skildras som en ibis eller en 
mansgestalt med ibishuvud, med utmär
kande lång och nedåtböjd näbb. Han var 
visdomens gud, agerade budbärare och 
uppfann enligt myten hieroglyferna. I 
samma hieroglyfer kryssar för övrigt den 
intresserade fort en mängd fåglar såsom 
ibis, anka, gås, skarv, härfågel, stork, sparv, 
gam, falk, tofsvipa, flamingo, trana, uggla 
och häger. En skrivare i antikens Egypten 
skulle behärska inte mindre än 65 olika 
fågelhieroglyfer!

Thot har också rollen som skrivare i 

skildringar av domedagen. Till Thots ära 
mumifierades ibisar som lades till vila i 
särskilda ibiskatakomber, så kallade ibio
tapheion. Ibisarna fungerade också som 
votivgåvor. En mumifierad ibis kunde fär
das med böner upp till gudarna. I Saqqara 
har man funnit hela 1,75 miljoner mumi
fierade fåglar, varav merparten ibisar. De 
är omsorgsfullt balsamerade, grundligt 
lindade och slutligen stoppade i krus med 
böneinskriptioner. 

För en samtida människa ter sig egypti
ernas konst fascinerande. Deras bildkonst 
följde ett strikt schema som inte föränd
rades nämnvärt under 3 000 år. Konsten 
speglar i grund och botten en animistisk 
tro, alltså en övertygelse om att en gudom
lig kraft var inkapslad i gudabilden för all 
evighet. Det gällde därför att uppträda 
med vördnad inför hieroglyfer och bilder. 
Samma vördnad som vi känner idag, när vi 
lyckas identifiera eller kryssa en sällsynt 
art. 

Gamgudinnorna Nekhbet och Wadjet 
beskyddade Övre respektive Nedre 
Egypten. 

Inte mindre än 100 olika fågelarter har 
identifie rats i den egyptiska konsten, 
från fördynastisk tid till romerska perio-
dens slut (ca 4000 f Kr. till år 395).

Ett par utbredda vingar är symbol för 
beskydd och fanns i dörröppningarna 
till alla tempel.

Thot, bemålad relief i tempelstaden Karnak uppfört ca 1470 fKr.

Horusskulptur vid templet i Edfu. Templet uppfördes 237–57 fKr.


