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1.1 Inledning 
 

När man möts av bilder av den egyptiske faraon Akhenaten slås man som åskådare av hur de 

skiljer sig från de bilder man är van att se i konst från antika Egypten. Den stoiska hållningen 

är densamma, men i övrigt sticker Akhenatens utseende ut med sina androgyna drag. 

Litteraturen om honom talar ofta om honom som ”The Heretic Pharao” (den kätterske 

faraon). Bakom smeknamnet ligger hans brott med traditionerna under sin regeringstid. Hans 

tid på tronen är i övrig höljd i mörker, och vi i eftervärlden vet inte mycket om honom. 

 Många författare har inspirerats av Akhenatens liv och öde, och det är det som 

är ämnet för denna uppsats. Tre olika verk från perioden 1983-1992 om Akhenaten kommer 

att analyseras, för att finna likheter och skillnader i deras historiebruk om farao Akhenaten. 

De verk som ska analyseras är är diktromanen ”Akhenaten” av Dorothy Porter, den 

skönlitterära boken ”Echanaton – Sanningssökaren” av Naguib Mafouz och librettot till 

operan ”Akhenaten” av Philip Glass. 

 I det inledande kapitlet kommer frågeställningen att redovisas, samt 

källmaterialet. Då detta är en jämförande studie har jag valt att redovisa igenom metod och 

teori under samma rubrik. Efter detta avsnitt finner man tidigare forskning. Därpå kommer ett 

avsnitt med förtydliganden som är nödvändiga för att läsaren ska känna till och förstå de val 

som har gjort i uppsatsen. Sedan kommer bakgrunden. Den är en kort genomgång av den 

historiske personen Akhenaten. Detta hjälper läsaren när de senare tar del av analyserna. Efter 

detta följer analyserna av de olika verken. Efter analyserna kommer ett diskuterande avsnitt 

kring empirin och slutgiltigen analys av analysen samt en genomgång av frågeställningen i 

skenet av empirin. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Den frågeställning som kommer att tas upp i uppsatsen är den följande: 

 

1. Hur framställs den historiske personen Akhenaten i dessa verk? 
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1.3 Källmaterial 
 

 

Denna uppsats är en jämförande studie mellan tre olika verk. Verken är alla producerade 

under perioden 1983-1992. Genom att föra en jämförande studie mellan dem ämnar jag att 

undersöka de olika författarnas historiebruk av den historiske personen Akhenaten.  

Källorna är följande:  

 

1. Akhenaten av Dorothy Porter (1992) (Australien). Det är en diktroman som följer 

Akhenatens liv från barndomen till hans bortgång. 

2. Echanaton – Sanningsökaren av Naguib Mafouz (1985) (Egypten). Mafouz är en 

nobelpristagare och boken är en roman. 

3. Akhenaten av Philip Glass (1983) (USA). Verket är en opera.   

I boken ”Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt” (1998) presenteras hur man kan klassificera olika slags källor i 

vetenskapligt arbete. Från de klassifikationer som tas upp i boken kan man klassa de källor 

som används i denna uppsats som fria källor. Med det menas att de är ”berättelser, men inte 

berättande”
1
. Dessa verk kan inte användas för att finna information om den historiska 

personen Akhenaten, men de är berättelser om honom. Ur dessa verk kan man utläsa moderna 

tolkningar av den historiske personen, som i sig säger mer om den kontext som verken kom 

till i än om den historiske personen.  

Det är ett skäl som motiverar för varför  dessa verk har valts för uppsatsen. Det 

främsta argumentet är att de alla är producerade under en begränsad tidsperiod (7 år). Genom 

att utgå från en begränsad tidsperiod blir de likheter och skillnader som finns i verken mer 

relevanta, istället för om verk från exempelvis hela 1900-talet hade använts. I det fallet hade 

man varit tvungen att diskutera kring dem på ett sätt som uppsatsens omfång inte skulle 

tillåtit. Genom att begränsa tidsperioden kan mer tillfredsställande diskussioner föras.  

De källor jag valt tillhör olika genres: diktroman, roman och opera. 

Upphovsmännen kommer även från olika länder. Mafouz är som tidigare nämnt den ende från 

                                                      

 
1
 Florén, 1998, sid 68 
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Egypten samtidigt som de andra kommer från USA respektive Australien. Som följd av det 

finns det en orientalistisk och postkolonial diskussion i uppsatsen. 

Jag vill mena att denna spännvidd berikat och är positiv för undersökningen.  

Det visar att den historiske personen Akhenaten har inspirerat författare och konstnärer av 

olika slag och för att en vetenskaplig studie av detta slag relevant.  

Uppsatsen kommer att undersöka det historiebruk av farao som presenteras i de 

analyserade verken. Däremot kommer uppsatsen inte att göra någon djupare jämförelse 

mellan de bilder som presenteras i de utvalda verken och ”faktiska” historien. Anledningen 

till att jag har valt att inte göra det är att det är mycket som man inte med säkerhet vet då det 

kommer till Akhenaten och hans liv. En del av de större dragen känner man till, men i många 

fall är det tolkningar som ofta går emot varandra. Att försöka göra en jämförelse mellan de 

bilder som presenteras i verken och den ”faktiska” historien skulle inte bara bli fruktlös, men 

även omöjlig. Istället är undersökningen en jämförelse mellan de olika verken och deras olika 

tolkningar. Det är den undersökning som är möjlig att genomföra.  

 

 

1.4 Metod och teori 

 

Denna uppsats är en kulturanalys, med sin grund i historiebruk. Den definitionen av begreppet 

historiebruk som jag använder mig är den som presenteras i boken Historiebruk (2004) av 

Peter Aronsson.  

Historiebruk är när en individ eller en grupp använder sig av historia. 

Användandet kan te sig i många former, som konst, kommersiellt, politiskt, ideologiskt, 

religiöst eller vetenskapligt för att nämna några exempel.  Bruket av historien är inte 

objektivt, utan istället placeras ideal och normer från ens samtid på historien för att driva en 

agenda. I och med användandet av historien ämnar den skapande aktören ”att ge mening, 

legitimitet och hantera förändring av oss själva och verkligheten”.
2
 Om man ska komma med 

exempel för att illusterar vad Aronsson menar med denna mening kan man föreställa sig en 

folkgrupps ansedda rätt till ett landområde. Denna kamp kan ge mening till gruppens 

sammanhållning, legitimititen ligga i att de har olika historiska fakta exempelvis att de alltid 

                                                      

 
2
 Aronsson, 2004, sid 57 
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levt i området och tillslut så hanterar de en förändring (exempelvis att de inte längre har 

tillgång till området) genom att använda sig av ett historiebruk som passar deras syfte.
3
  

I uppstasens diskussion kommer även postkolonialism och orientalism att tas 

upp. Anledningen till detta är för att de verk som undersöks inte är skrivna uteslutande av 

egyptiska författare; Dorothy Porter är från Australien och Philip Glass är från USA. I deras 

historiebruk och användning av historien kring Akhenaten så finns både postkoloniala och 

orientalistiska tendenser. I detta sammanhang kommer jag att referera till Edward Saids bok 

Orientalism (1978). Orientalism som teoribildning är en viktig del av den postkoloniala. 

I sin bok bygger Said sin teoribildning kring orden Orienten och Occidenten. 

Geografiskt avser dessa områden mellanöstern och Främre Asien mot västerlandet. Orienten 

och Occidenten är ett maktförhållande i vilket Occidenten utgör den övre makten. Det var i 

samband med kolonialismen som Orienten skapades, eller för att använda Saids språkbruk, 

orientaliserades.
4
 Mellan Orienten och Occidenten har det alltid funnits ett kulturutbyte, men i 

och med att kolonialiseringen av Orienten uppkom stereotypiska uppfattningar kring 

Orienten. Grundläggande för de idéer som finns i Occidenten om Orienten är att den är en 

motpol, en motidé, en motsatt personlighet och erfarenhet till det västerlänska. På det sättet 

blir idén om Orienten inte bara en föreställning utan även en integrerad del av Occidentens 

kultur.
5
 Dessa uppfattningar och den struktur som skapades under kolonialismen har 

upprättshållits av att senare tid, även efter att kolonialismens tidsepok var över, som en del av 

en kulturell hegemoni. Den kulturella hegemonin avser att en kultur agerar i ett 

dominansförhållande till en annan kultur, så som Occidenten gör gentemot Orienten.
6
 Den 

dominerande kulturen är inte nödvändigtvis aktivt destruktiv mot den parten som blir 

dominerad, men den är intresserad av att upprätthålla status quo, då det gynnar dess intressen. 

Denna status quo upprättshålls inte nödvändigtvis medvetet och aktivt, utan genom att den 

skapade aktören för ett verk eller en tanke som visar på orientaliserande tendenser påverkas 

och begränsas av det samhälle som personen vistas i. Individen är aldrig fri från samhällets 

bildspråk, antaganden och intentioner.
7
 Moteveringen till att jag har valt att diskutera 

resultaten av min analys med Saids teoribildning är till stor del för att den är polariserad, med 

begreppen Orienten och Occidenten. Då det kommer till de verk som ska analyseras kommer 

                                                      

 
3
 Aronsson, 2004, sid 7 

4
 Said, 1978, sid 7 

5
 Said, 1978, sid 3-4 

6
 Tosh, 2011, sid 210 

7
 Said, 1978, sid 202; Said har även recencerat ”Echanaton – Sanningsökaren” av Naguib Mafouz. Jag ansåg att 

den inte var relevant för uppsatsen, men för den intresserade: Said, Edward, The Cruelty of Memory, The New 

York Review of Books, November 2000 
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dessa från båda dessa sfärer, i samband med det är det viktigt att diskutera verkens likheter 

och skillnader i dess historiebruk. Till detta passar Saids teori mycket bra. Dessutom är det en 

välkänd teori, vilket underlättar för läsare som har bekantskap med den sedan tidigare.   

I analysen av de verk som undersöks kommer diskursanalys att användas. Den 

definitionen av denna analysmodell som används är från boken ”Diskursanalys i praktiken” 

(2007) av Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.). Diskursanalysens grund ligger i språket. Då 

något uttrycks i språket så konstrueras en viss verklighet. Denna verklighet ses inte som något 

som är en objektiv sanning, men något som blir sanning i det sammanhanget som det uttrycks 

i. För att citera boken ”Språket betraktas således inte som ett färdigt system, utan som en 

handling.”.
8
Då det kommer till diskursanalyser blir det att man undersöker och analyserar den 

handlingen som görs i samband med att en tanke eller idé uttrycks.
9
 Man går från en mindre 

detalj och se vad den säger om en större struktur, vad säger den detaljen egentligen om den 

verkligheten som den skapar för sig själv. 
10

 Forskningen kan utgå från att se på vilka 

associationer som en berättelse, bilder och föremål som knyts till ett sammanhang. Men i det 

är det viktiga att se på hur processen bakom detta gått till.
11

  

För att undersöka den diskurs som finns i dessa verk kommer en kvalitativ 

textanalys med komparativa element att användas. I textanalysen kommer jag att arbeta med 

samma metod som beskrivits gällande diskursanalysen. I den komparativa analysen har jag 

hämtat metod från boken Metoder för brukstextanalys (2001) av Lennart Hellspong. 

Hellspong betonar vikten av att undersöka de likheter och skillnader det finns mellan de olika 

verken.
12

 

 

1.5 Tidigare forskning  

 

Flera böcker och antologier har skrivit kring det orientalistiska historiebruket av det antika 

Egypten under 2000-talet.  

Donald M. Reids bok ”Whos Pharaohs? Archeology, museums and Egyptian 

identity from Napoleon to World War I” (2002) handlar om detta. I denna bok undersöker 

Reid hur historiebruket kring antika Egypten använts under perioden 1798-1914 både i 

                                                      

 
8
 Börjesson & Palmblad, 2007, sid 10 

9
 Börjesson & Palmblad, 2007, sid 9-10 

10
 Forkby, 2007, sid 85 

11
 Börjesson & Palmblad, 2007, sid 12 

12
 Hellspong, 2001, sid 79 
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Egypten och i Europa.
13

 Reid kommer fram till att det under den givna tidsperioden fanns en 

stor skillnad mellan vilka sammanhang som historiebruk kring antika Egypten använts i 

Egypten och Europa. I Europa låg det stor fokus på faraonerna. Detta tydliggjordes genom 

uppförandet av museum runt om i Europa och Egypten med det antika Egypten som fokus.
14

 I 

Egypten var det annorlunda. I början av 1800-talet var Koranens bild av faraonerna stark, de 

presenterades som tyranniska härskare som förtryckte Moses och israeliterna. Hundra år 

senare ändrades inställningen till faraonerna och det antika Egypten till att bli en viktig del av 

den nationella stoltheten i Egypten.
15

   

”Consuming Ancient Egypt” (2003) är en antologi, med Sally MacDonald som 

redaktör. Denna antologi handlar om historiebruk kring antika Egypten ur olika infallsvinklar, 

men till stor del handlar artiklarna om hur Egyptens historia använts på olika sätt i omvärlden. 

Några av de teman som tas upp är opera, faraoner i amerikanska filmer från 1950-talet, 

museum och turism. Operor tas upp i två av bokens kapitel ”How to stage Aida” av Jean-

Marcel Humbert och ”Vincent Lleó’s Operetta: La Corte de Faraón” av Covadonga Sevilla 

Cueva.  

Humbert undersöker olika produktioner av Verdis opera Aida i sin artikel, vilka 

val som har gjorts i scenografin till de olika produktionerna. Genomgående finns det en trend 

om att den exotifierande bilden som kan ses som väst uttryck för orientalism (egen tolkning) i 

de flesta produktionerna. Scenografin är överdådig och inte sällan dekadent i form av 

lättkläddhet bland personerna på scen. Ett undantag som Humbert lyfter fram är en produktion 

av Auguste Mariette, som eftersträvade en så arkeologisk och historisk framställning som 

möjligt.
16

 

Sevilla Cuevas artikel handlar om den spanska operetten La Corte de Faraón, 

som framfördes för första gången 1910. Den tunérade i landet ett par år, men var förbjuden 

under Francotiden. I sin artikel lyfter Sevilla Cueva fram den reflektionen och satiren som 

operetten gör av sin samtid. I slutet av 1800-talet och de inledande åren på 1900-talet var det 

stora oroligheter i Spanien, i sken av krig i dess kolonier (Filippinerna och Maroko) samt ett 

ökad motvillighet hos medborgarna som kulminerade i Semana Trágica, en vecka under 

vilken en okontrollerbar mob brände mer kyrkor och kloster i Barcelona. Båda dessa teman 

berörs i operetten. Det första med en general som förlöjligas, där kopplingar till de spanska 

                                                      

 
13

 Reid, 2002, sid 1 
14

 Reid, 2002, sid 287 
15

 Reid, 2002, sid 288 
16

 Humbert, 2009, sid 47-61 
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soldaterna i främst Maroko kunde dras. Operetten tar även upp ämnen som otroghet, kätteri 

och feminism. Detta passade in i den okleriska stämmningen som rådde i Spanien vid tiden.
17

  

”Filming the Modern Middle East: Politics in the Cinemas of Hollywood and 

the Arab World” (2006) av Lina Khatib undersöker skillnaderna i hur olika teman kopplade 

till Mellanöstern framställs i filmer från USA och Mellanöstern. De teman som Khatib 

undersöker är islamsk fundamentalism, politik, konflikter likt den mellan Israel och Palestina 

och Gulfkriget, politiserade landskap, idéer kring könsidentiter och nationalism. I boken 

behandlas både vad filmbolagen säger om varandra, men också hur de framställer sig själva. 

Då det kommer till det politiserade landskapet anser Khatib att en 

grundlägganede skillnad mellan filmer från USA och Mellanöstern är att de första filmer i 

regel tar plats i det öppna och manliga landskapet, som följd av att det är främst actionfilmer 

som produceras i landet. Egyptiska filmer är ofta melodramer som utspelas i hemmet, och 

filmer från Palestina handlar ofta om nationalitet och moderlandet. Detta talar Khatib om att 

de är mer kvinnliga i motsats till det amerikanskt manliga. Bland de senare filmerna 

diskuterar dessutom Khatib sin analys i skenet av Benedict Andersons teorier om föreställda 

gemenskaper.
18

 

 I analysen om könsidentiteter i de olika landsområdernas filmsskapande läggs 

stor fokus på framställningen av kvinnor i film från Mellanöstern, och hur den har 

förämndrats genom tiden. I egyptisk film lägger Khatib fram att kvinnoframställningarna har 

gått från vårdande mödrar till moderna kvinnor, men trots det läggs nationell heder i hos 

kvinnorna, även om framställningen av dem är uppbyggda kring den manliga blicken.
19

 

 Kapitlet som berör framställningen av konflikter om innehållit båda parterna är 

ett av de mer omfattande. I sin analys fastställer Khatib att filmer från Hollywood tenderar att 

vara pro-israeliska i jämförelse med filmer från Mellanöstern som hon klassar som ”bourgeois 

nationalism” eller ”anti-imperialism nationalism”.
20

 Hon för även diskussioner kring 

Hollywoods filmer om ämnet som moderna uttryck av kolonialism. Det diskuterar hon i sken 

av Franz Fanons teorier kring ämnet.
21

  

 I bokens sista kapitel ”From the Other Outside to the Other Within: 

Representing Islamic Fundamentalism” analyserar Khatib hur islamisk fundamentalism 

framställs i de två olika filmsfärerna. I båda ser hon hur fundamentalismen förkastas, men 

                                                      

 
17

 Sevilla Cueva, 2009, sid 63-75 
18

 Khatib, 2006, sid 60-61 
19

 Khatib., 2006, sid 101-104 
20

 Khatib, 2006, sid 158 
21

 Khatib, 2006, sid 156-163 
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fokusen ligger på olika områden. I filmer från Mellanöstern ter sig porträtter nyanserade, och 

vad som förkastas är inte religiositeten utan terrorismen. I filmer från Hollywood likställs 

fundamentalismen med terrorism, och genom det förkastas alla nyanser som kan finnas inom 

begreppet.
22

 I diskusioner kring sin analys med Edward Saids teori kring orientalism skriver 

hon ”Said’s discourse on orientalism is complicated as the East tries to exclude a part of itself 

as an Other while the West excludes the East”
23

   

”Cleopatra: A Sphinx revisited” (2011) är en antologi i redaktion av Margret M. 

Miles. Grunden till boken kommer från ett symposium om Kleopatra och ”Egyptomania” som 

hölls 1999. Denna antologis författare skriver om hur Kleopatra och historiebruket kopplat till 

henne har använts och hållits levande fram tills idag. I bokens artiklar tas det upp många olika 

teman och tidsperioder i vilka historiebruket kring Kleopatra har funnits närvarande. Bland 

dessa finns artikeln ”Glamour Girls: Cleptomania in mass Culture” av Maria Wyke och 

Dominic Montserrat, som handlar om hur bilden av Kleopatra har tett sig under 1800-1900 

talen. Genomgående i de olika produktionerna som de studerar av Kleopatra kan man se att 

det läggs en viss erotik till rollen, från 1800-tals pjäser med burleska inslag till 1900-talets 

filmer. Men utöver detta framställs Kleopatra i produktionerna ofta som en modern kvinna 

med stora politiska ambitioner. I relation till sin analys diskuterar författarna resultaten till 

orientalismen.
24

 

”Egyptology from the First World War to the Third Reich: Ideology. 

Scholarship and individual biographies” (2012) är en antologi med Thomas Schneider och 

Peter Raulwig i redaktion. Fokus i artiklarna ligger på Tyskland och historiebruket kring det 

antika Egypten under mellankrigstiden. Flera av artiklarna behandlar nazismens förhållande 

till det antika Egypten, och andra teman kopplad till den nazistiska politiken, t.ex rasbiologi.  

 

1.6 Förtydligaden  

 

En del saker i uppsatsen kan te sig förvirrande och kräver förtydliganden. 

 

1. Namn 

                                                      

 
22

 Khatib, 2006, sid 197-200 
23

 Khatib, 2006, sid 200 
24

 Montserrat och Wyke, 2011, sid 172-191 
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De fornegyptiska namnen i uppsatsen, på karaktärer och platser, saknar officiellt fastställda 

stavningar. Anledningen till att fornegyptiska ord kan skilja sig åt i stavning är för att det 

hieroglyfiska skriftspråket saknar vokaler. Detta leder till att olika stavningar av samma ord 

har uppstått, vilket för fallet i de tre analyserande verken. De val jag har gjort är de följande: 

 

Akhenaten: Alternativ stavning är Echanaton 

Akhet-Aten: Staden som Akhenaten byggde. Alternativ stavning Achet-Aten 

Amun: En forntida egyptisk gud. Alternativa stavningar är Amon, Amen 

 

2. Släktskap 

Karaktärerna i de verk som analyserats är i de flesta fallen baserade på historiska personer. I 

många fall är det känt att de levde i Akhenatens närhet och i vissa fall vet man även vilka 

poster de hade och deras relationer till Akhenaten, men inte alltid. I de osäkra fallen har 

författarna valt olika tolkningar. Detta resulterar i att släktskapen i de olika verken inte alltid 

överensstämmer. Ett exempel är Nefertiti, som i Dorothy Porters verk är kusin till Akhenaten 

men i Naguib Mafouz bok är dotter till Ay och inte släkt med Akhenaten.  

 

1.7 Bakgrund 
 

Det finns många olika tolkningar från olika forskare om hur hans liv tedde sig. Målet med 

denna bakgrund är att ge en elementär kännedom Akhenaten och den historiska tidsperioden 

som han levde i, med ambitionen om att den ska vara koncis. 

Akhenaten var farao i Egypten under perioden 1352-1336, vilket i den klassiska 

tidsindelningen av antika Egypten placerar hans regeringstid i slutet av den 18 dynastin.
25

 Då 

han kom till makten var Egypten ett stort rike, med handelskontakter i Asien, Afrika och i 

Medelhavsområdet.
26

  

Akhenaten var en farao som bröt med traditionerna. Detta skedde främst inom 

religionens område. När han kom till makten var kulten kring gudomen Amun tätt kopplad till 

kungamakten. Men Akhenaten själv favoriserade kulten kring guden Aten. Aten-kulten var 

monoteistisk – till skillnad från den traditionella tron i Egypten som vid denna tidpunkt var 

polyteistisk. Akhenatens lät tidigt uppföra ett tempel till Atens ära i staden Kanark. Efter detta 

                                                      

 
25

 Aldred, 1998, sid 42 
26

 Aldred, 1998, sid 153 
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lät han även bygga en ny huvudstad, Akhet-Aten (Atens Horisont). Därmed bröt han mot 

traditionen och mot Amunkulten, som var stark i den tidigare huvudstaden Thebes. I ett 

dokument från Akhenatens tid som man funnit proklamerar han att Akhet-Aten är en stad 

tillägnad guden Aten, och skulle vara det för all framtid. I ruinerna av staden har man inte 

funnit templen tillägnade andra gudar.
27

  

Under sin tid som farao var Akhenaten även inblandad i olika militäraktioner. 

Han lät vid flera tillfällen landets armé skickas ut till områden i Syrien för att slå ner uppror 

mot Egyptens vasallstat, det hittitska riket.
28

 

Akhenaten var gift med Nefertiti, av vilken det finns en mycket berömd byst på 

Berlins Egyptologiske Museum. Tillsammans fick de minst sex döttrar, däremot är det inte 

känt om de fick några söner. I lämningarna efter Akhenaten och Nefertiti har man endast 

funnit omnämnande av döttrar.
29

 Något som återkommer som tema i de verk som analyserats 

för denna uppsats är incest. Det var inte ovanligt i de egyptiska kungafamiljerna med 

incestiösa förhållanden och giftemål. Detta gjordes för att det fanns en önskan om att hålla 

makten centrerad till kungafamiljen.
30

 

 Under Akhenaten och hans tid på tronen förändrades konsten. I staden Akhet-

Aten har man funnit reliefer och statyer som skiljer sig mycket från den övriga konsten 

producerad i det antika Egypten. Framförallt gäller detta framställningarna av Akhenaten. Han 

avbildas med ett avlångt ansikte, med beslöjande ögon, stora läppar och en spetsig haka. 

Kroppen avbildas som mycket lång, med långa armar och ben. I porträtten har han en del 

klassiskt feminina drag, som breda höfter och i en del avbildningar även bröst.
31

  

 Det är osäkert hur Akhenatens tid på tronen slutade. Man vet att han delade 

tronen med farao Smenkhere under sina tre sista år. Smenkhere är en person i egyptisk 

historia som det finns väldigt lite information om, man vet inte ens vilket kön personenhade. 

Men man vet att hen inte satt länge på tronen, utan dog en kort tid efter Akhenaten.
32

  

Akhenatens religion var mycket centrerad kring honom och det verkar som om 

den också dog med honom. Den berömde faraon Tutankhamun som kom till tronen efter 

Smenkhere, återbördade faraoskapet till dess tidigare goda relationer med Amun-kulten.
33

 

Detta arbete intensifierades senare av Rames II, en av de tidiga faraonerna i den 19 dynastin 
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som lät förstöra staden Akhet-Aten och radera ut Atens namn från monument runt om i 

riket.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
34

 Aldred, 1998, sid 42 



Kandidatuppsats HT-13 Sara Tibblin 

14 

 

2.1 ”Akhenaten” av Dorothy Porter 

 

 

Diktromanen Akhenaten (1992) av Dorothy Porter (1954-2008) består av en samling dikter 

som följer Akhenatens liv. Dorothy Porter var en australiensisk författare som skrev flera 

romaner och diktromaner, varv hennes diktroman The Monkey’s Mask (1994) vann flera 

australiensiska litteraturpriser. 
35

 

Boken är uteslutande uppbyggd av dikter som är karaktärens Akhenatens inre 

monologer och reflektioner kring sitt liv. De följer Akhenatens liv kronologiskt från tidig 

barndom till dess att han går bort. Verket utgörs av fyra delar, baserade på olika delar av 

Akhenatens liv, Malkata, Thebes: Regal Years 1-6 Akhet-Aten – Regal years 6-12 och Akhet-

Aten – Regal Years 12-17. Delarnas namn refererar till de platser  de utspelar sig . 

Malkata inleds med att Akhenaten berättar att han var ett sjukligt barn vars 

föräldrar inte trodde skulle överleva. I den inledande dikten I Survived, skyller Akhenaten 

detta på den guden som var störst i samhället, Amun. Men han överlevde och hans plats på 

tronen säkerställdes av att hans äldre bror Tutmose gick bort. Denna utveckling tillskriver 

Akhenaten guden Aten.
36

 Centralt i boken är just Akhenatens relation till Aten, och de första 

stegen mot hans religionsuppfattning presenteras i denna inledande del av boken. Redan i 

tidig ålder beskriver Akhenaten hur han blev äcklad av de ritualer som gjordes för att hedra 

guden Amun hur man i mörka rum matade statyer av gudomen matas med mat. Akhenaten 

ville gå ut i solen, det såg han som det rätta sättet att hedra Aten.
37

 Ay, Akhenatens morbror, 

var en viktig person inom landets militär under Akhenatens regeringstid. Han anslöt sig villigt 

till Akhenatens religion och lovade honom sin lojalitet redan när Akhenaten var tonåring.
38

 En 

annan viktig person presenteras också i denna del av boken, hans kusin Nefertiti, som var 

hans bästa vän under ungdomsåren. Nefertiti blir senare även Akhenatens första sexuella 

upplevelse och så småningom gifter de sig.
39

   

I bokens andra del, Thebes – Regnal Years 1-6, kommer Akhenaten till tronen. 

Han är dock inte ensam farao, utan han delar posten med sin far Amunhotep III. Denna del 

börjar Akhenaten sprida sin nya religion till folket. Boken beskriver hur han beordrar Ay att 

                                                      

 
35

 http://www.poetrylibrary.edu.au/poets/porter-dorothy 12/11; Beskrivning av författarinnan från boken 
36

 Porter, 1992, sid 3-4 
37

 Ibid, sid 17 
38

 Ibid sid 20 
39

Ibid, sid 19 

http://www.poetrylibrary.edu.au/poets/porter-dorothy


Kandidatuppsats HT-13 Sara Tibblin 

15 

 

ansvara för att Atens namn placeras på landets alla tempel. För Akhenaten är det viktigt att 

Atens namn och främsta symbol ska utgöras av en soldisk, för att distansera sig från de andra 

gudarna.
40

 Det blir tydligt i läsningen att karaktären Akhenatens bild av Aten är abstrakt och 

att det är viktigt för honom att Aten ska framställas abstrakt till skillnad från de andra gudarna 

i Egypten vid tidpunkten. Atens väsen och verk kan åskådas i allt i naturen, från solen, 

växterna och djuren till fåglarna. I denna del av boken tas framställningarna av Akhenaten 

upp. I den första delen har Akhenaten visat en osäkerhet för sitt utseende, men i dikten ”Like 

No One Else” finner han det, efter att Nefertiti haft en utläggning om att Aten inte skulle valt 

någon som såg ut som alla andra som sin företrädare på jorden.
41

 Det självförtroende som 

Nefertiti ger honom blir tydligt i en senare dikt som handlar om varför porträtt av Akhenaten 

ser ut som de gör. Akhenaten vill att porträtten ska se ut som hans ka
42

, som han anser är en 

kvinna.
43

 

Bokens tredje del, Akhet-Aten – Regal Years 6-12, utspelar sig i staden som han 

lätit uppföra för sig själv, Akhet-Aten, dit han flyttat från huvudstaden Thebes. Med honom 

flyttar hans familj, Nefertiti och deras döttrar.  

Många av dikterna handlar om just Akhenaten och hans familj, vars liv ter sig 

mycket idylliskt. Flera av dikterna berättar hur familjen umgås, gärna på promenader ute i 

naturen. De två äldsta döttrarna, Merytaten och Ankhesenpaaten ges i diken ”Those Sandals” 

smeknamnen Meri och Ankhie, vilket visar på den ömheten som Akhenaten känner för sina 

döttrar.
44

 Två andra döttrar, som annars tas upp i mycket begränsad omfattning i boken, 

Neferneferuaten och Neferneferure, spelar huvudrollerna i dikten ”My Girls as Wall 

Paintings”. De beskrivs av Akhenaten som hans idoler (religiösa idoler).
45

 Akhenatens 

relation till sin fru Nefertiti beskrivs som ett lyckligt äktenskap, där båda parterna framställs 

som självständiga och egna karaktärer. Dikten ”Sauce” beskriver deras relation som ett öppet 

äktenskap. Dikten handlar om hur Nefertiti besökt en kvinnlig prostituerad.
46

 Akhenatens 

lillebror Smenkhere presenteras för första gången i denna del. Han omtalas bara förbigående, 

men är en viktig karaktär senare i boken.
47
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Akhenaten delar fortfarande på tronen med sin far men politiken är inget som 

intresserar honom. Istället upptar religionen en stor del av hans tid. Akhenaten använder 

bilder av naturen och dess skönhet som uttryck för Aten. I dikten ”Dancing on light” berättar 

han att ett av de främsta sätten för att hedra Aten är att dansa. I denna dikt kan man även 

utläsa hur Akhenaten ställer sig i relation till Aten nar han säger: ”Peace. I give peace to my 

city, dancing on light, on sunshine”
48

Genom att dansa för Aten hedrar han guden, som i retur 

skänker fred till hans stad. Akhenaten ser sig som Atens främsta förvant på jorden, och 

uppfattar att han har ett stort ansvar för sitt folk som följd av detta. Kopplingen mellan 

Akhenaten och Aten behandlas även i dikten ”Married Gods”. I denna dikt är Akhenaten 

gravid. Den gåva han bär på är dock inte något barn utan ett budskap. Graviditeten är en 

liknelse för det budskap som Akhenaten bringar till världen.
49

  

I denna del beskrivs även hur Akhenaten skrev sin solhymn, ett viktigt historiskt 

dokument om Akhenatens religion. Omständigheterna för dess författande finns i dikten ”As I 

Lay out My Pens” där det beskrivs hur Akhenaten blir inspirerad till att skriva efter att druckit 

öl från ett glas som han själv talar om som bottenlöst.
50

 Själva hymnen är inte i original, den 

har blivit omarbetad.
51

 Essensen är dock dessamma, den handlar om hur Aten är den ende 

guden, den som ger liv till hela världen.
52

 

Trots att Akhenaten upplever att han måste sprida Atens religion till folket så är 

det inte utan inre konflikte. Det religiösa uttryck som han sysslat med i hela sitt liv ändras då 

det översätts till en större publik. Dikten ”At the high altar” har en banal handling , den 

beskriver hur Akhenaten behöver gå på toaletten under en rituell läsning av en hymn till Aten. 

Akhenaten blir irriterad på att läsningen inte går fortare.
53

 Vad som yttrar sig i denna dikt om 

karaktären är att Akhenaten känner att han har tappat en del av den kontroll han tidigare hade 

över det religiösa uttrycket. Liknande tankar hos karaktären kan man även se i dikten ”Silver 

Jewellery” där Akhenaten är trött på det administrativa arbete som spridningen av hans 

religion kräver.
54

 

Akhenaten ignorerar länge sitt politiska ansvar, men i slutet av denna del blir det 

oundvikligt i och med att hans far dör. Därmed blir Akhenaten själv farao över landet, något 

han egentligen inte har något intresse av. Detta blir tydligt i den sista dikten i delen, 
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”Honouring my Parents”, där Akhenatens mor, Tiye, örfilar sin son och säger åt honom att 

göra något åt hitterna, en fiende som hotar vid landets gränser.
55

 

Den sista delen heter Akhet-Aten: Regnal Years 12-17 och utspelar sig även den 

i Akhet-Aten. Nu är Akhenaten ensam farao över Egypten. 

Just efter sin kröning börjar Akhenaten oroa sig över att han inte har någon son. 

I dikten ”My Duty” berättar han om sin oro över detta. Han minns även hur hans far gift sig 

med en av sina systrar med förhoppningen att hon skulle kunna föda honom en son. 

Akhenaten äcklas av tanken, men i den efterkommande dikten ”My Daughter” gör han samma 

sak.
56

 Han har samlag med sin äldsta dotter Mekeaten, mot Nefertitis vilja då hon anser att 

dottern är för ung. Akhenaten motiverar sin handling på följande vis: 

 

”this is for the best 

         for my kingdom 

I have six daughters 

where else can I lay 

    my seed?” 

 

Mekeaten blir gravid och föder en dotter. Under förlossningen dör hon i barnsäng. Nefertiti är 

mycket arg på Akhenaten och vägrar att ha något med honom att göra. Akhenaten sörjer, både 

förlusten av dottern och att hon inte födde honom en son. Han ser det som en plikt gentemot 

sitt kungadöme att få en son. Han fortsätter därför på samma spår och beordrar sina tjänare att 

underrätta honom när hans dotter Ankhensenpaaten får sin första mens.
57

 Nefertiti motsätter 

sig Akhenatens försök att få en son genom att utsätta döttrarna för incest.
58

 Deras relation, 

som varit så nära håller på att gå sönder. Historien upprepar sig med Ankhensenpaaten. Hon 

utsätts för incest och föder, likt sin äldre syster, en dotter. Akhenaten är blir åter besviken på 

sin dotter att hon inte fött honom en son.
59

  

Samtidigt som Akhenaten utnyttjar sina döttrar för att få en son så förälskar han 

sig i sin lillebror Smenkhere. I dikten ”Just to talk” blir detta tydligt. Akhenaten påminner sig 
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själv att hans händer inte får röra Smenkhere, av rädsla för att det ska avslöja honom.
60

 

Akhenatens känslor är dock inte obesvarade och han inleder en kärleksrelation med sin bror.
61

  

Akhenatens relation till Nefertiti försämras mer och mer. Men trots att han har 

är intima med andra familjemedlemmar så har han kvar sina känslor för Nefertiti. I dikten 

”Old Times” kommer han ihåg hur deras relation var när de var nyförälskade och han 

bestämmer sig för att göra allt i sin kraft för att inte förlora henne.
62

 Men trots sitt löfte lyckas 

han lägga band på sig. Dikten ”The Last Straw” är en av de mest händelserika i hela boken. 

Den inleds med att Ankhensenpaatens dotter går bort. Då Nefertiti ska berätta om detta för 

Akhenaten finner hon honom i broderns famn. Hon tar med sig döttrarna och lämnar palatset 

och Akhenaten.
63

 

Efter att Nefertiti lämnat Akhenaten förändras tonen i boken och blir mer arg 

och bitter. Akhenaten är oförmögen att se hur han skapat denna situation för sig själv. I dikten 

”She Said Look In The Mirror” säger Nefertiti åt Akhenaten att se sig själv i spegeln för att 

finna svaret på varför hon lämnat honom. När han tittar i spegeln, ser Akhenaten istället 

Mekeaten, dottern som dog i barnsäng, och Smenkhere. De får skulden för familjens uppbrott. 

Nefertiti blir offer för Akhenatens ilska. Då han ser hur hon lämnat sitt smink bakom sig 

skriver han att hon nu kan växa sig ful ”like a performing dwarf”.
64

 Ur ilskan växer även 

övermodet fram. I dikten ”Nefertiti”, där han tänker tillbaka på deras relation, skriver han 

”I’m a God. She was a husk”.
65

  

Akhenatens relation med Smenkhere ändras då Nefertiti lämnat honom. I och 

med att han inte lyckats få någon son, bestämmer han sig för att Smenkhere ska bli hans 

efterträdare. För att försäkra sig om detta så gifter han bort sin äldsta levande dotter 

Ankhensenpaaten till honom. Samtidigt är han ambivalent. Innan bröllopet är han trygg och 

tänker att de inte kommer att ha något intimt förhållande, men under bröllopet så ser han hur 

Smenkhere njuter av uppmärksamheten från sin nya hustru och han blir missmodig. 

Akhenaten skriver: ”Why didn’t I geld him?”.
66

  Även efter bröllopet så fortsätter Akhenatren 

att ha ett förhållande med Smenkhere, men det blir inte som innan. I dikten ”No Fun 
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Anymore” klagar Smenkhere på att det enda som Akhenaten gör nu för tiden är att dricka för 

mycket och prata om sina barn.
67

  

Efter att Smenkhere gift sig med Ankhensenpaaten utbryter pest i kungariket. 

Tiye uppmanar Akhenaten att resa till Thebes för att visa sitt stöd till folket. Akhenaten vägrar 

och skickar istället Smenkhere till staden.
68

 Då han reser så blir han sjuk i pesten och dör. 

Akhenaten blir förkrossad och är övertygad om att det är prästerna i Amuntemplet som ligger 

bakom det och att de gör det till sitt uppdrag att förgöra alla andra gudar i landet.
69

 Pesten 

sprider sig i riket och snart dör även Akhenatens yngsta dotter, Stotepenre och Tiye.
70

 

Ay, som under hela Akhenatens liv varit han mest lojale vän engagerar sig i att 

utföra Akhenatens order att förgöra alla andra gudar i Egypten. Men tillslut blir det han som 

berättar för Akhenaten att allt är över. Egyptens fiender hotar landets gränser, landets 

vasallstater är alla besegrade och landets trupper har fullt upp med att plundra istället för att 

strida för landet. Han menar att Akhenaten inte längre ska vara kvar på tronen. Ödesmättat 

säger han: 

  

”You’re our Plauge. 

I have the cure. 

Tut
71

 will be king. 

Amun’s king.”
72

 

 

Efter detta dör Akhenaten. Vad som är anledningen till hans bortgång får man aldrig veta, om 

det är pesten, hans alkoholvanor eller om någon annan är ansvarig. 

I Porters bok är det centrala temat Akhenatens sexualitet och könstillhörighet.
73

 

Det finns alltid närvarande i texterna och de skildras från många skiftande perspektiv. I en 

intervju ska Porter uttalat sig på följande vis:  

 

”Why should poetry be the virginal wall flower? It has always been a lightning rod for the 

sacred, the extreme and the daemonic.”
74

 

                                                      

 
67

 Ibid, sid 133 
68

 Ibid, sid 137 
69

 Ibid, sid 141-142 
70

 Ibid, sid 146-147 
71

 Tutankhamun, en av Akhenatens yngre bröder Porter, 1992, sid 157 
72

 Porter, 1992, sid 148-149 
73

 Ordet könstillhörighet används i egenskap om en persons självvalda könsidentiet (gender identity) och inte en 

persons biologiska kön 



Kandidatuppsats HT-13 Sara Tibblin 

20 

 

 

Daemonic (demoniskt) är ett starkt ord, men här skulle man kunna argumentera för att 

Akhenatens sexliv i slutet blir en mörk och destruktiv kraft. Porters författarskap kan inte 

anklagas för att vara jungfrulikt. Utan tvekan utforskars de mörka aspekterna av Akhnatens 

samliv, de incestuösa förhållandena med döttrarna och med sin bror. I boken skildras de som 

en mörk och destruktiv kraft som splittrar Akhenatens familj.  

Akhenatens könstillhörighet utforskas främst i de delar som skildrar hans 

ungdom. Det är först i och med den kärlek han får av Nefertiti som han kommer till ro med 

detta. I artikeln ”The Pregnant Man: Gender, Identity and Sexuality in the Poetry of Dorothy 

Porters Akhenaten” (2001) av Kathrine Bode, diskuteras ämnet. Bode talar om Akhenaten 

som en person vars könstillhörighet är flytande. I argumenteringen lyfter Bode fram dikterna 

”Married Gods” (där Akhenaten skildras som gravid) och ”My Ka” (där Akhenaten beskriver 

sitt inre väsen med kvinnliga attribut).
75

 I boken skildras Akhenaten i många avseenden som 

traditionsbrytande, och då det kommer till hans sexualitet och sexliv lyfter Bode fram att 

Hittertrupperna, som ständigt finnas i bakgrunden i dikterna, kan läsas som en metafor för 

Akhenatens könstillhörighet. I dikten ”Borders” bråkar Akhenatens med sin mor och uttrycker 

följande: 

 

 ”in sex and art 

 I’m like a Hittie army 

 I don’t recognize borders 

 

 I heap male and female 

 into one silky dune  

and dig in my toes”
76

 

 

I led av Bodes resonemang kring att Hittiearmén är en metafor för Akhenatens 

könstillhörighet, så har den med andra saker sin roll då det då det kommer till Akhenatens 

avstigande från tronen (”The Party’s Over”).
77

 Som upptaget i 1.7 Bakgrund så var incstiösa 
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förhållanden inom de egyptiska kungafamiljerna inte något ovanligt. I Porters diktroman är 

det tydligt att detta nyttjas i historiebruk, och inte är ett fenomen som är taget ur luften. 

Dominic Montserrat diskuterar också kring framställningen av Akhenaten och 

hans sexualitet i sin bok ”Akhenaten – History, Fantasy and Ancient Egypt” (2000). Hans 

fokus är dock annorlunda. Till skillnad från Bode grundas hans diskussion istället i ett 

postkolonialit perspektiv. Han liknar Akhenatens sexliv, med dess omåttlighet, med hur 

protagonister i pornografi från början av 1800-talet beskrevs, då främst i verket The Lustful 

Turk.
78

 Begreppet The Lustful Turk väcker även andra associationer, då Edward Said 

diskuterar stereotypen om orientalen som en hedonistisk varelse som utan ånger lever ut sina 

perversioner.
79

 

 

2.2 ”Echanaton – Sanningsökaren” av Naguib Mahfouz 

 

Naguib Mahfouz var en egyptisk författare som föddes i Kairo 1911 och gick bort den 30 

augusti 2006. Han var under hela sitt liv en verksam författare och skrev 35 romaner samt 15 

novellsamlingar. Under hans levnad skedde det stora omvälvningar i Egyptens inrikespolitik 

och både revolutionen 1919 och revolutionen 1952 lämnade avtryck på hans skrivande. Han 

tilldelades Nobelpriset i litteratur 1989.
80

 ”Echanaton – Sanningsökaren” utkom 1985 och är 

ett historiskt verk och utspelar sig under åren efter Akhenatens död. Berättelsens utformning 

ter sig i form av olika vittnesmål som samma händelser, vilket leder till att under läsningen 

man oundvikligen stället sig frågorna: Vad är sanningen? Kanske alla berättelserna är 

sanningen? 

Boken inleds med att karaktären Meriamun reser förbi den övergivna staden 

Akhet-Aten med sin far. Nyfiket frågar han vad det är för stad, och fadern berättar att det är 

”kättarens stad” där endast Nefertiti, frun till dess grundare Akhenaten lever. Meriamun har 

hört en del om Akhenatens tid på tronen: om hur han försökte lansera en ny religion i riket, 

och genom det förkastat alla de traditioner som var kopplade till faraoskapet och om de 

oroligheter som utbröt i landet som följd av detta. Han beslutar sig för att han vill veta mer 
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och ger ut på en resa för att får veta mer om Akhenaten. Under sin resa uppsöker han och 

intervjuar personer som kände Akhenaten.
81

 

Meriamuns sökande efter sanningen om Akhenaten utgör ramberättelsen. Boken i övrigt 

består av vad de han intervjuar berättar för honom. Det är många karaktärer som ger syn på 

Akhenaten och på hur hans liv tedde sig. Sammanlagt 14 personers berättelser ingår i boken. I 

denna uppställning finns även informationen om vilka som är positivt/negativt inställda till 

Akhenaten i sina berättelser. De följande karaktärerna är: 

 

1. Amuns överstepräst – förblir namnlös boken igenom. Negativt inställd. 

2. Ay – Akhenatens rådgivare och även svärfar. Var Akhenatens lärare då han var barn. 

Positivt inställd. 

3. Horemheb – chef för säkerheten under Akhenatens regim och har behållit posten efter 

dess. Negativt inställd.  

4. Bek – skulptör som hjälpte till att försköna Akhet-Aten. Positivt inställd. 

5. Tadukhipa – Dotter till Tushratta, kungen av Mitanni. Detta rike var nära 

bundsförvanter med Egypten. Hon var även gift med Akhenatens far Amonhotep III. 

När denne gick bort blev hon en del av faraons harem. Negativt inställd. 

6. Toto – skriftläsare. Negativt inställd.  

7. Tey – hustru till Ay och Akhenatens svärmor. Positivt inställd. 

8. Mutnedjmet – Nefertitis syster. Negativt inställd. 

9. Meri-Ra – tidigare överstepräst av den Ende Sanne Guden i Akhet-Aten. Positivt 

inställd. 

10. Mae – chef för krigsmakten både under Akhenatens tid på tronen och även efteråt. 

Negativt inställd. 

11. Maho - polischef i Akhet-Aten. Positivt inställd. 

12. Nakht –förste minister i Akhenatens kabinett. Kallas emellanåt in som expert av den 

efterträdade regimen. Positivt inställd. 
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13. Bento – Akhenatens personlige läkare och fortfarande den efterträdande faraons 

privata läkare. Positivt inställd. 

14. Nefertiti – Akhenatens fru. Positivt inställd. 

 

Alla dessa berättelser är olika, och de tar alla fasta på olika saker. Det är stor skillnad mellan 

hur karaktärerna talar om Akhenaten och hur de förklarar olika händelser i hans liv. För att få 

förstå deras syn på händelserna är det bra att känna till grundberättelsen av Akhenatens liv, av 

vilken det nu ska komma en sammanfattning. Den utgår från bokens alla berättare och vad 

berättelserna har gemensamt – men utan karaktärernas värderingar.  

Grundberättelsen inleds innan Akhenaten kom till världen utan istället då det 

kommer till den politiken angående religion som hans föräldrar, farao Amenhotep III och 

drottning Tiye, förde. De började att lyfta upp andra kulter än den kring Amun, som är den 

som faraonerna traditionellt stöttade mest. Bland dessa kulter lyfts även kulten kring Aten 

upp.
82

  

Efter detta kommer berättelserna om Akhenaten barndom. Som barn beskrivs 

han som sjuklig. Vid ett tillfälle blir både han och hans äldre bror Thotmes sjuka samtidigt. 

Brodern går bort, vilket lämnar Akhenaten till att bli kronprins. Akhenaten tog väldigt illa vid 

av sin brors bortgång.
83

 Redan i sin ungdom fann Akhenaten ett stort intresse för teologi, och 

då främst till teologi kopplad till Aten. Detta ledde till spänningar mellan Akhenaten och hans 

far. Spänningarna späddes på då Akhenaten vägrade att börja militärskolan, vilket ansågs 

skulle vara passa honom. I den berättelse som Ay, Akhenatens rådgivare, berättar 

argumenterade Akhenaten på följande vis ”Jag vill inte lära mig grunderna i mord”.
84

 

Akhenaten gifter sig med Nefertiti, Ays dottern då han fortfarande är kronprins. 

Hon är också mycket teologiskt intresserad, och tillsammans sprider de det budskap av kärlek 

som de anser att guden Aten står för, eller som denne kallas i stora delar av boken den ”Ende 

Sanne Guden”.
85

Amenhotep III är orolig för att Akhenaten inte har tillräckligt med 

livserfarenhet för sitt framtida uppdrag och skickar ut honom till rikets provinser på en 

eriksgata.
86

 Under denna predikar Akhenaten sin nya religion för folket. I berättelsen berättad 

av Nefertiti ska Amenhotep III ha blivit rasande när han hörde om detta och beslutat sig för 
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att Akhenaten aldrig skulle få tillträda Egyptens tron. Men, innan beslutet blev officiellt så 

gick han bort och Akhenaten kröntes till farao över Egypten.
87

 Vid sin kröning följde han inte 

traditionen av att bli krönt i Amuntemplet i Thebes, utan kröntes och välsignades av guden 

Aten.
88

 

Efter att Akhenaten kröntes lanserade han en politik som skilde sig mycket från 

den han far hade fört. Den första åtgärden var att uppföra ett tempel tillägnat Aten i Thebes, 

som traditionellt var en stad där Amunkultuen varit stark i. Samtidig inleder han ett stort 

projekt för att radera ut alla referenser till Amun och hans fars namn från olika monument. I 

berättelsen berättad av Amuns Överstepräst, heter det att ”han sade att han ämnade utplåna 

namnen Amun från folkets minne”
89

 Ett annat brott mot traditionen var att Akhenaten lät 

uppföra en ny huvudstad, Akhet-Aten, som utformades för att hedra den Ende Sanne Guden, 

Aten.
90

 Vidare förbjöd han templen uppförda till andra gudar än Aten. De tillgångar som 

kronan fick när dessa tempel stängdes delades ut till de fattiga.
91

 Han lät också avskaffa 

bestraffningar för brott och sänkte skatterna.
92

 

En central del av alla berättelser kring Akhenaten i denna bok är hans hållning 

till religion, och då främst Aten som den Ende Sanne Guden. De olika berättarna berör alla 

Akhenatens tro, om hur han predikade om den Ende Sanne Guden och inte förstod sig på de 

traditionella gudarna. Vid ett tillfälle uttrycker han sig på följande vis ”Jag förstår inte hur en 

gud [Amun] kan tillåta någon att slakta hans egna skapade varelser. […]Atens solljus skiljer 

inte mellan människor det skiner ner på oss.”.
93

 Det viktigaste budskapet som Akhenaten har 

kopplat till den Ende Sanne Guden är ett ständigt budskap om kärlek, eller som Nefertiti 

uttrycker det ”Han trodde att kärlek var botemedlet för allt ont”.
94

 I linje med detta är  

Akhenaten inte är villig att bruka våld i kronans namn.  

Alla uppskattade inte dessa förändringar och oroligheter uppstod i riket. Fiender 

började attackera Egyptens gränser och uppror spred sig i landet. Akhenaten vägrar att 

besvara upproren med våld. Det leder till att prästerskapet som tidigare var kopplade till 

Amun mobiliserar motståndare till Akhenaten i hans eget kabinett. De krav de lägger fram är 

att införa religionsfrihet i riket samt skicka trupper till gränsområdena för att slå ner 
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fiendernas trupper. Akhenaten går inte med på dessa villkor och han tar inte heller emot 

erbjudandet om att han skulle få vara fri att utöva sin religion som han ville om han avsade sig 

tronen. I samband med dessa händelser låter han sin lillebror Smenkhere dela tronen med 

honom. Amunprästerna svarar på detta med att utse hans andra lillebror Tutankhamun till 

farao. De som tidigare svurit trohetsed till Akhenaten överger nu honom och svär en ny ed till 

Tutankhamun. Akhenaten förlorar sin position som farao, och dömds till att leva resten av sitt 

liv i husarrest, där han senare också dör.
95

 

Det sätt som de olika karaktärerna i boken beskriver Akhenaten och hans 

egenskaper speglar deras värderingar.  

Det ord som främst återkommer i de positiva beskrivningar av Akhenatens 

personlighet är kärlek, den kärleken som han gav människor men också den kärlek som 

visade sig genom hans religionsutövande. Flera karaktärer i boken är tagna av den kärleken 

som Akhenaten visar dem. Meri-Ra, överstepräst i Atentemplet i Akhet-Aten, uttrycker sig på 

följande vis: ”Hans kärlek genomträngde både mitt hjärta och min själ”.
96

 Kärlek i detta 

sammanhang innebär flera olika saker. För Akhenaten innebär kärlek sanning, och genom 

kärlek (sanning) kan ondskan i världen besegras. Nefertiti skriver följande  ”[Akhenaten]’När 

alla andar har blivit renade och fria från allt ont […] då ska alla höra Guds röst och vi skall 

alla leva i sanningen’. [Nefertiti] Det var hans verkliga syfte, att alla skulle leva i 

sanningen.”.
97

 Kärleken som ideal är vad Akhenaten strävar efter. Det var även ledordet för 

den politiken som Akhenaten förde. Maho, polischef i Akhet-Aten, berättar om ett tillfälle då 

han och hans män ertappade en man som planerade att döda Akhenaten och dödade honom. 

Akhenaten blir skakad av detta. Inte för att han var det tilltänkta offret för ett lönnmord, utan 

för att Maho och hans män hade dödat mannen. Akhenaten anser att de har ”hemfallit åt det 

onda”
98

   

De som talar positivt om Akhenaten talar ofta om att Akhenaten var en 

inspirerande man att vistas kring, och att de upplevde honom som högstående. Ay berättar att 

han var facinerad av Akhenaten och den visdom han hade redan som barn. Denna visdom, 

säger Ay, var inte var av denna värld.
99

 Bento, Akhenatens privata läkare ställer sig retoriskt 

frågan ”Levde Echanaton verkligen ibland oss?”.
100

 Den personen som lyfter Akhenaten högst 
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är skulptören Bek, som var med och utsmyckade Akhet-Aten. Han skriver ”Skönheten 

försvann när Echanaton lämnade denna världen, och jag fann inget nöje längre i färger och 

musik.”
101

 ”Sanningen är att jag är skyldig Echanaton allt, både religion och konst”.
102

 

Ay och Bento, som båda känt Akhenaten från det att han var barn, berättar hur 

de redan från början visste att Akhenatens tid på tronen skulle bli unik i Egyptens historia, 

även om de var osäkra på hur det skulle bli. Bento uttrycker sig på följande vis ”Vi visste att 

det under hans regering skulle hända något oerhört betydelsefult, men vi vågade inte förutspå 

vad det skulle bli”.
103

 Flera av de olika karaktärerna har i efterhand, då de blir intervjuade av 

Meriamun, varit osäkra på hur de ska ställa sig till Akhenatens tid på tronen. De alla är 

medvetna om hur den slutade och hur situationen var innan han avsattes. Men trots detta så 

argumenterar flera av dem för att Akhenaten var oskyldig och inte förtjänade det öde som 

mötte honom. Nakht, den förste ministern i Akhenatens kabinett, säger att det förfall som 

Egypten mötte inte var Akhenatens fel. Skulden låg istället på de personer som Akhenaten 

valde att lita på, trots att de utnyttjade de tillfällen som uppstod för att främja sina egna 

intressen. Ett genomgående tema i Nakhts version av berättelsen är att Akhenaten var en 

idealist som blev utnyttjad. Hans del av berättelsen avslutas med orden ”Detta är historien om 

oskuld, om svek och oändlig sorg”.
104

Tey, som var hans svärmor, ställer den retoriska frågan 

”Han var en ädel man, sannfärdig och medkännande man. Varför återgäldades inte hans 

kärlek, varför angrep de honom som vilda djur och slet sönder honom och hans kungadöme, 

som om han vore deras fiende?”
105

 

Men alla bokens berättare är inte positiva till Akhenaten. Det första de berör är 

hans utseende, och deras uttalanden är samstämmiga. Amuns Överstepräst beskriver honom 

som veklig, groteskt och varken man eller kvinna.
106

 Denna åsikt delar han med flera andra i 

boken och även med de som är positivt inställda till Akhenaten, även om dessa inte använder 

några negativt laddade ord. Då det kommer till hans karaktärsdrag och egenskaper skiljer de 

sig mycket från vad de positiva personerna redogjort för. Toto, skriftläsare i Akhenatens 

kabinett, talar om faraon som en hycklare, kättare och lyckosökare. Om Akhenatens visdom 

säger han: ”Han saknade sina föregångares visdom och kraft, och plågades av sin medfödda 

svaghet, sin fulhet och sin kvinnlighet. Sådan illvilja och falskhet kan bara uppstå ur svaghet 
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och avund”.
107

  Denna svaghet menar han att Akhenaten dolde bakom ”en slöja av mystisk 

invigelse”.
108

 Mutnedjmet, Nefertitis syster, betvivlade redan från början att Akhenaten var 

riktigt mentalt frisk.
109

 Mae, chef för krigsmakten både under Akhenatens regeringstid och 

efteråt, talar om Akhenaten som maktgalen. I och med sin äregirighet blev han svag som 

ledare. Det bjöd in till att illvilliga och giriga personer i auktoritetspositioner kunde utnyttja 

honom och situationen för att få makt.
110

 Tadukhipa uttalar sig på följande vis apropå att 

Akhenaten lyckades behålla makten så länge, ”Problemet var att de flesta inte kunde 

föreställa sig hur denne man, som vållade så mycket uppståndelse i världen, i sin kärna var 

en sådan värdelös, föraktlig figur”.
111

 

Akhenatens kvinnliga drag berörs av Amuns Överstepräst som menar att det 

skulle ha påverkat Akhenatens fortplantningsförmåga. I sin berättelse säger han att Akhenaten 

inte var far till något av de barn som Nefertiti födde, då han inte var förmögen att älska någon 

annan än sig själv.
112

 Bento argumenterar för att trots Akhenaten hade både manliga och 

kvinnliga attribut på sin kropp så påverkade detta inte hans fortplantningsförmåga.
113

 Enligt 

honom fanns det dock en person som Akhenaten älskade mer än sig själv och det var sin mor, 

Tiye.
114

 Detta talar även Tadukhipa, medlem i Akhenatens harem, om. Hon berättar att 

Akhenaten inte hade något intresse av att nyttja haremet, något som konkubinerna förlöjligar 

honom för bakom hans rygg.
115

 Tadukhipa berättar att den enda sexuella relation som 

konkubinerna känner till att Akhenaten någonsin haft är med sin mor och att denne ska ha fött 

en dotter som var Akhenatens.
116

 Meriamun, intervjuaren i boken, frågar Bento, Akhenatens 

läkare om detta och denne avfärdar det hela som lögner.
117

 

En sak som lyfts fram boken igenom är det brott mot traditionerna som 

Akhenaten gör. Amuns överstepräst är äcklad över hur Akhenaten och hans anhängare hedrar 

sin gudom i sång och i dans.
118

 Horemheb, chef för säkerhetstjänsten både under Akhenatens 
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regeringstid och under den efterkommande faraon, säger utan tvekan att Akhenaten inledde ett 

krig mot gudarna då han flyttade från Thebes till Akhet-Aten.
119

  

I tolkningar av Naguib Mafouz roman om Akhenaten lyfter flera forskare fram 

att den kan läsas som en analogi för Anwar as-Sadat och hans tid som president för Egypten. 

Anwar as-Sadat var Egyptens president 1970-1981, och tillträdde efter Gamal Abdel Nassers 

bortgång september 1971. Innan Sadat var president var han verksam i militären, och var med 

under militärkuppen 1952. Under sin tid som president närmade sig Sadat USA, till skillnad 

från Nasser som hade haft nära band med Sovjetunionen. Det Sadat är mest hågkommen för 

är hans arbete för att förbättra Egyptens relation med Israel. 1973 var han en av de drivande 

krafterna bakom en gemensam attack mot Israel tillsammans med Syrien. Detta ledde fram till 

Oktoberkriget samma år. I detta krig förlorade Egypten kontrollen över en del mark till Israel, 

men många forskare argumenterar för att Oktoberkriget bidrog till att upprätta den heder 

Egypten förlorade efter 6-dagarskriget 1967. Efter kriget var Sadat inblandat i arbetet med att 

skapa fred mellan Egypten och Israel. 1978 skrevs Camp David-avtalen, vilket ledde till ett 

undertecknat fredsfördrag mellan Egypten och Israel. Sadat tilldelades, tillsammans med 

Israels premiärminister Menachem Begin Nobels fredspris för detta 1978. Denna utveckling 

var inte uppskattad av alla i Egypten och ledde till att Sadat mördades den 6 oktober 1981 av 

motståndare till fredsavtalet.
120

 

Anders Hallengren skriver i ett av sina bidrag till boken ” Nobel Laureates in 

Search of Identity and Integrity : Voices of Different Cultures” (2005) att Mafouz använder 

sig av karaktären Akhenaten, med sin ambition om fred, som en motsats till Sadats företrädare 

på presidentposten, Nasser. Sadat var även känd för sitt religionsutövande, likt Akhenaten. 

Och likt det som några av karaktärerna i boken tror om Akhenatenas död, blev Sadat mördad. 

121
 Montserrat menar i sin bok om Akhenaten att man även kan läsa in en annan person från 

Egyptens moderna historia i bokens karaktärer. Den parallellen han drar är mellan  Horemheb 

och Sadats efterträdare på presidentposten, Hosni Mubarak.
122
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2.3 ”Akhenaten” av Philip Glass 
 

 

Librettot till operan ”Akhenaten” av Philip Glass (1983) är hämtat från hemsidan 

www.glasspages.org/akhnaten.htlm. Det är en opera och skiljer sig därmed i utformning från 

de andra två verken.  

På glasspages.org finns även ett förord av Philip Glass, en historisk bakgrund 

skriven av Shalom Goldman, en introduktion av dem båda samt en synopsis av operan. Dessa 

är relevanta för den kommande analysen jag går igenom den innan själva librettot.  

Philip Glass är en amerikansk tonsättare och musiker som föddes i Baltimore 

1937. Han har skrivit flerta operor, symfonier, pianokonserter samt även stycken för fiol, 

trummor och saxofon. Han har även skrivit filmmusik.
123

 ”Akhenaten” var en del av en 

porträttserie som inleddes med en opera om Einstein, titulerad ”Einstein on the beach” 

(1975). Efter denna skrev Glass en opera om Gandhi som heter ”Satyagraha” (1979) och sen 

slutligen ”Akhenaten” (1983). I förordet till operan uttalar sig Glass på följande vis angående 

sitt val att göra en porträttserie om dessa män: 

”Akhenaten, Gandhi and Einstein – three men who revolutionized the thoughts 

and events of their times through the power of an inner vision. This, then, is the theme of the 

trilogy. Einstein – the man of science, Gandhi – the man  of politics, Akhenaten – the man of 

religion.”
124

 

En intressant sak i librettot är att flertalet av sångerna framförs på antika språk. 

Detta berörs i det inledande förordet och i den historiska bakgrunden. De antika språk som 

finns med i operan är antik egyptiska, akkadiska och hebreiska. Anledningen till detta är att 

sångerna i operan är hämtade från antika källor. Dels är de hämtade från Amarana-breven, 

men även från andra källor som ”The Egyptian Book of Dead” och texter man funnit på 

arkeologiska fyndplatser i Egypten. Egyptiska var det språk som talades i Egypten och 

akkadiska var det språket som användes i internationella sammanhang. Hebreiskan används i  

Psalm 104 från Psaltaren, som en lovsång till Gud. Det finns dock en karaktär som 

genomgående genom operan inte sjunger på något antikt språk, och det är karaktären The 

Scribe (den skrivlärde). Han sjunger på engelska. I förordet skriver Glass att The Scribe 

fungerar som en berättare för att publiken ska kunna följa handlingen.  
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I förordet för Glass även en diskussion kring det bristande källmaterialet. 

Amarana-breven spelar en central roll i operan då flera av sångerna är tagna från texter funna 

bland dem. Men de är inte fullständiga och berättar inte hela historien. Glass berättar att han  

valde att låta fantasin fylla hålen i historien och att den inte är komplett. I linje med detta har 

han även valt att ge operan ett öppet slut. 

Operan inleds med en ouvertyr.
125

 Efter denna stiger karaktären The Scribe fram 

och reciterar en text. Texten är hämtad från Pyramidtexterna från det Äldre Kungadömet, som 

är en samling religiösa texter från perioden 2 300-2 400 f.v.t. Det han reciterar handlar om 

faraons speciella ställning då det kommer till förhållandet mellan honom och gudarna 

gentemot andra människor, ”He is not of the earth, he is of the sky”.  

I den efterkommande scenen är det begravs Akhenatens far, Amonhotep III. I 

librettot beskrivs hur denna begravning visar på en historisk brytpunkt, och utgör början på 

Akhenatens tid på tronen och de reformer (eller den revolutionen, som det beskrivs i librettot) 

som han stod för. Med i scenen är även Ay och Nefertiti. De sånger som sjungs under 

begravningen är tagna från det historiska verket ”The Egyptian Book of the Dead” och sjungs 

på egyptiska. 

I scenen efter kröns Akhenatens. Närvarande är Amunstemplets Överstepräst, 

Ay, Horemheb med flera. Sången som sjungs är hämtad från ”An Egyptian Reading Book” 

och är på egyptiska. Den handlar om kröningen av en farao och hur gudarna godkänner detta. 

Efter sången kommer The Scribe och presenterar Akhenaten med sin nya titel för publiken på 

engelska, samtidigt som Akhenaten tilldelas kronan. 

I scenen därefter, som utspelas direkt efter kröningen står Akhenaten på en 

balkong med sin fru Nefertiti och sin mor Tiye och ”announces a new era”. Tillsammans 

sjunger de en sång på egyptiska, hämtad från ”The Gods of the Egyptians”, som handlar om 

att det bara finns en gud och hur han skapade världen. Det är den första antydan till 

Akhenatens monoteistiska religion.  

Den andra akten inleds i Amuntemplet med att templets präster sjunger en hymn 

på egyptiska tillägnad Amun. Efter detta sker en dramatisk vändning. Akhenaten, Tiye och en 

liten samling anhängare attackerar templet. I librettot uttrycks det: ”Here we see Akhenaten 

for the first time as the rebel he was, venting his hatred of the old order on the Amun 

Temple”. Efter att de förstört templet tas templet bort från scen och istället översköljas scenen 

med ljus som ska representera Aten.  
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 Det är en kortare sammanställning av alla melodier och musikstycken som finns senare i operan 
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Den följande scenen är en duett mellan Akhenaten och Nefertiti. Till tonerna av 

en trombon reciterar The Scribe en kärleksdikt man funnit på en kunglig (namnlös) mumie 

från Armarna-perioden. Denna dikt sjunger sen Akhenaten och Nefertiti till varandra på 

egyptiska.  

Därefter reciterar The Scribe en stele som man funnit i Akhet-Aten och handlar 

om hur Akhenaten fick gudomlig inspiration till att uppföra en stad till Aten ära. Efter hans 

recitation kommer Akhenaten med anhängare in på scen och framför en dans. ”The dance 

[…] contrasts with the heavy traditional ritual of the temple scene which opened this act […] 

[the dance] marks the celebration and inauguration of the city of Akhenaten” 

Anhängarna lämnar Akhenaten ensam. Ensam framför Akhenatens solhymn. I 

librettot står ”The ’Hymn to Aten’ is a central moment of the opera. In it, Akhenaten explains 

in his own words the inspiration for his religious and social reforms.” I motsats till de övriga 

antika texterna, framförs denna på engelska. Mot slutet av sången lämnar Akhenaten scenen 

och sången tas över av en kör som framför Psalm 104 från Bibeln på hebreiska.  

Den tredje akten inleds med en scen där Akhenaten, Nefertiti och deras sex 

döttrar i palatset sjunger en ordlös sång till varandra. I andra änden av scenen står folket och 

tittar på, men i librettot beskrivs det att Akhenaten och hans familj inte lägger märke till dem 

”it is apperent that in their closeness they have become isolated from the outside world”. 

Efter detta kommer The Scribe fram och reciterar en översättning av ett Amarana brev, 

författat av prinsarna i Syrien, som berättar att de flerta gånger bett om trupper från 

Akhenaten och Egypten för att hjälpa till att skydda deras gränser från fiender, men inte fått 

några. När The Scribe citerat brevet återgår fokus till Akhenaten och två av hans döttrar som 

fortsätter sjunga samma sång de sjöng tidigare, utan att ha tagit någon notis av vad The Scribe 

sagt.  

Kungafamiljens isolering från folket är viktig sak att ha i åtanke inför den 

scenen som följer. Där berättas i librettot hur Horemheb, Ay och Amuns överstepräst bryter 

sig loss från folkmassan och börja elda upp folkmassan. De lyckas med vad de önskade och 

folkmassan bryter sig in i palatset. Akhenaten och hans familj blir överväldigade av vad som 

händer. Folkmassan tar tag i kungafamiljen och bär dem av scenen. Därefter sjunger 

upprorsmakarna tillsammans på akadiska ett stycke hämtat från Amarana-breven. Det handlar 

om hur kungen har förlorat kontrollen över sitt land, och hur folket vänt sig mot honom.  

I slutscenen kommer The Scribe in på scen, i tystnaden som följt på föregående 

scen, och reciterar en text som arkeologer funnit i Ays grav. Den handlar om hur guden Amun 

har stigit igen. Om Akhenaten och guden Aten sägs det följande ”The temple of him who 
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assailed, Thee is in darkness”. Därpå läser The Scribe en text man funnit I Tutankhamuns 

grav, som handlar om hur Tutankhamun byggde upp Amuntemplet igen, och genom det 

återupprättade kungafamiljens förhållande till Amun. Efter detta sker en övergång till modern 

tid och i librettot beskrivs det hur man ser Akhenatens stad, Akhet-Aten i ruiner med 

turistgrupper som går omkring och utforskar och tar bilder. The Scribe kommer tillbaka till 

scenen, men nu i rollen som turistguide. Än en gång reciterar han en text, men nu är det inte 

från ett historiskt dokument eller liknande, istället är det taget från en guidebok som berättar 

om ruinerna och hur man kommer till platsen från Kairo.  

Epilogen visar hur spökena efter Akhenaten, Nefertiti och Tiye rör sig runt i 

stadens ruiner samtidigt som de sjunger en sång utan ord. I bakgrunden ser man  

begravningskortegen till Amonhotep III. De lägger först inte märke till den, men när de 

slutligen gör det, bildar de en egen procession. Operan slutar med att man ser hur dessa två 

processioner går mot mot varandra, på väg mot livet efter detta.   

En sak man kan reflektera i operan är att psalm 104 är medtagen. Enligt Libris stora 

bok om Bibeln (2001) så skrevs förmodligen de första texterna i Psaltaren omkring 950 f.v.t, 

närmre 400 år efter Akhenatens regeringstid.
126

 Både Glass och Goldman trycker hårt i de 

inledande texterna till operan på deras ambition att hålla operan så historiskt korrekt som 

möjligt, varför man kan fråga sig varför psalm 104 är medtagen. Finns det en tanke bakom 

detta, eller är det bara ett misstag?  

Dominic Montserrat gör i sin bok ”Akhenaten – history, fantasy and ancient Egypt” 

(2001) en kartläggning över konstnärliga verk om Akhenaten under 1800-1900 talen. I denna 

bok tas psykoanalytikern Sigmund Freud och hans tolkning av Akhenaten upp. Freud skrev 

den kontroversiella boken ”Moses and Monotheism” (1937). I den lägger Freud fram tesen att 

Akhenatens monoteistiska tro fungerade som en inspiration för Moses i en omstrukturering av 

judendomen. Efter att judarna emigrerade från Egypten, skriver Freud i sin bok att judarna 

förenade sig med andra stammar med andra trosuppfattningar och att det var så judendomen 

verkligen kom till. Denna bok uppfattades som mycket kontroversiell då den utgavs då den  

inte bara attackerade den tidigare uppfattningen om hur judendomens monoteism kom till, 

men också att den gav en annan bild av Moses, en av judendomens viktigaste personer.
127

 

Detta skulle kunna förklara varför psalm 104 är med i operan, att Glass ställer sig bakom 

Freuds tolkning av Akhenatens senare inflytande på judendomen.  
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Glass musik används för att beskriva karaktären Akhenaten. Akhenatens stämma är 

skriven i kontratentor, den högsta sångstämman för män i klassisk musik. Paul John Fransen 

lägger fram två möjliga tolkningar av detta val i sin artikel ”Philip Glass’s ’Akhenaten’” 

(1993). Den första återkopplar till att mycket äldre musik, från renässans och barock, har 

huvudpersoner som sjunger i den stämman; genom att välja den stämman för sin protagonist 

väcks associationen till något ålderdomligt hos lyssnarna. Den andra tolkningen, som 

Frandsen trycker hårdare på, är att Akhenatens ljusa stämma återspeglar de framställningar av 

Akhenaten som gjordes då han levde, där han framställdes som androgyn. Att låta Akhenaten 

spelas av en kontratenor förtydligar hans androgyna drag i musiken.
128
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 Frandsen, 1993, sid 24; I undersökningen av detta libretto har jag valt att inte diskutera utifrån boken 

”Singing Archeology”(1999) av John Richardsson. Den handlar visserligen om Philip Glass opera ”Akhenaten” , 

men dess diskussioner är inte av relevans för denna uppsats. 
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3.1 Diskussion och Analys 
 

 

Efter att ha tagit del av empirin är det tydligt att de är tre väldigt olika verk som analyserats. 

Skillnaderna ligger inte bara i att de är olika genrers men skillnader finns även i hur 

berättelserna berättas. I Dorothy Porters är det en rättfram historia som berättas från ett 

förstahandsperspektiv, Mafouz berättelse är uppbyggd av flera olika vittnesmål och Glass 

opera är uppbyggd på idén om att man inte känner till hela historien.  

 

Efter att ha tagit del av empirin skulle jag vilja fastställa att det finns tre gemensamma teman i 

de verk som analyserats. De är de följande: 

 

1. Akhenaten och religion 

2. Akhenaten och sexualitet/könstillhörighet 

3. Akhenaten som ”Den misslyckade idealisten” 

 

Akhenaten och hans relation till religion (Aten) är förekommande i alla verken, som en 

integral del av Akhenatens personlighet. I Mafouz bok och Glass opera är Ahkenatens 

religiositet hans främsta drivkraft i hans liv.  

I Mafouz bok blir det tydligt hur viktigt religionen är för honom när han blir 

farao, då Akhenaten omgående genomför reformer som innebar att radera ut namnet Amun 

och låta uppföra templen till Atens ära runt om i landet. De andra reformerna som han gör är 

att sänka skatten och avskaffa tortyr som bestraffning vid brott.
129

 Detta utläses i boken som 

ett uttryck för hans religiositet, vilken flera gånger beskrivs med orden sanning och kärlek. 

Nefertiti säger det följande ”Han trodde att kärlek var botemedlet för allt ont”.
130

Många 

forskare anser att man kan dra paralleller mellan Akhenaten i Mafouz bok och den egyptiske 

presidenten Anwar as-Sadat. Dessa kopplingar skulle man kunna grunda i hur Sadat tidigt i 

sin regeringstid initierade till Oktoberkriget, som hjälpte till att upprätta Egyptens nationella 

heder efter de stora förlusterna i 6-dagarskriget 1967. Efter detta skedde det en ändring i hans 

politik gentemot Israel och skrev 1978 på ett fredsavtal med Menachem Begin, Israels 
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premiärminister. Detta skilde sig från hans tidigare politik, och ledde till att han fick 

motståndare. 1981 mördades han av en av dessa motståndare. Kopplat till hur Akhenaten talas 

om i Mafouz bok så växer motståndet mot honom som ledare när han vägrar att skicka trupper 

för att skydda gränserna mot fiender – när han gör ett brott mot en tidigare politik.     

I Glass opera fungerar religionen som Akhenatens drivkraft, och det är genom 

religiösa attribut som hans brott med traditionen verkligen fastställs. Med detta tänker jag på 

att det finns en scen där Akhenaten och hans följe förstör Amuntempelet. Efter det beskrivs 

det i librettot hur hela scenen översköjs av ett intensivt ljus, som ska flreställa Atens solsken 

över mänskligheten, alternativt om den nya regimen som Akhenaten står för. Ett annat tillfälle 

då det visas på hur stor roll Akhenatens religion har för karaktären är då det kommer till 

karaktärens stora aria (solonummer). Denna aria utgår från den historiska texten Akhenatens 

solhymn.   

Då det kommer till Porters bok, skulle jag vilja argumentera att religionen inte 

fungera som en drivkraft för Akhenaten på samma sätt. I den skulle är det istället jakten efter 

njutning som är karaktären Akhenatens främsta drivkraft (kommer att diskuteras senare). Men 

religionen är ständigt närvarande för Akhenaten i hans liv. Då är det främst i form av att han 

kommenterar naturen och djur som bevis på Atens kärlek till Akhenaten, mänskligheten och 

hela världen. 

 Det andra temat som är välrepresenterat i alla verken är Akhenatens förhållande 

till sin sexualitet och sin könstillhörighet. Detta är störst i Porters bok. Genomgående i 

diktromanen är dessa ämnen centrala, dels för Akhenaten som person men även för hur 

historien utvecklas. I verket framställs det hur Akhenaten i sin barndom är osäker på sitt 

utseende, men i och med att hans relation med Nefertiti finner han en säkerhet i sitt utseende 

och omfamnar sitt utseende. Efter detta ter sig hans könstillhörighet som flytande. Akhenatens 

flytande könstillhörighet i detta verk är mycket tydligt ett resultat av de historiska 

avbildningar som finns av honom, vilka är androgyna i sina framställningar. 

 Då det kommer till sexualitet (och genom det sökandet efter njutning) är även 

det en viktig del av boken. Det är genom först genom sin relation till Nefertiti som han får 

självförtroende.  Efter att han är otrogen mot henne och har förhållanden med sina döttrar och 

sin bror lämnar hon honom. Det blir en vändpunkt i karaktärens utveckling, och dess röst blir 

nu istället mörk och destruktiv. Sex och Akhenatens sökning efter njutning är i slutändan det 

som förstör det som han brydde sig mest om, sin familj. Då det kommer till hans incestiösa 

förhållanden, då främst de med sina döttrar kan man utläsa ett tydligt historiebruk av det 

antika Egypten. Som tidigare diskuteras i empirin var det inte ovanligt i kungafamiljerna i 
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antika Egypten att ha förhållanden med familjemedlemmar, som ett medel för att säkra 

familjens makt i samhället.  

Då det kommer till ämnet sexualitet och könstillhörighet i Naguib Mafouz bok 

är det något som är närvarande genom boken. Och trots att många av bokens berättare talar 

om Akhenatens androgyns utseende och antydningar om att Akhenaten var impotent. Det är 

dock inget som definierar karaktären. Men då det kommer till berättaren Tadukhipa som 

antyder att Akhenaten hade ett kärleksförhållande med sin mor, som också ska ha fött honom 

en son. Även om detta ämne tas upp är det inget som definierar karaktären.  

Då det kommer till Glass opera finns det inget i librettot som berör ämnet 

förutom att Akhenaten framställs ha en intensiv relation med sin fru Nefertiti. Men då det 

kommer till framförandet av operan så finns det något som skulle kunna beröra detta ämne. 

Det är att karaktären Akhenatens stämma är skriven i kontratenor, vilket är en ljus 

mansstämma. Fransen argumenterar för i sin artikel om operan att detta skulle kunna tolkas 

som ett uttryck för Akhenatens androgyna könstillhörighet.  

I alla verken skulle jag vilja klassifiera berättelserna som tragedier som handlar 

om Akhenaten som ”Den misslyckade idealisten”. Med denna benämning menar  jag att i alla 

verken följer en samma grundberättelse. Om en ung och idealistisk (religiös) man som 

kommer makten och börjar omgående genomföra reformer som bryter mot traditionerna. Det 

lyckas till en början, och åtföljs av en nästan extatisk stämning. Men efter ett tag så tappar han 

bort sig själv, och det blir istället att han isoleras från sin omvärld. Då det händer så finner 

börjar personer i hans omgivning att vända sig mot honom och tillslut avsätts han. Dessa 

historier slutar alla i skam med Akhenaten ensam, själv skyldig till hur saker och ting har 

utvecklats. Konceptet om Akhenaten som den misslyckade idealisten skulle jag vilja lyfta 

fram är det som förenar alla dessa historier i deras framställningar av den historiske personen 

Akhenaten. 

Något som är viktigt att ha i åtanke i läsningen och analyserandet av dessa 

böcker är att två av författarna (Porter och Glass) inte är från Egypten (Australien respektive 

USA). Detta leder till att en diskussion kring orientalism och postkolonialism är relevant. 

Som grund för denna diskussion utgår jag från Orientalism (1978) av Edward Said, vars 

grundläggande tankar togs upp i 1.5 Metod och Teori.  

 I Porters bok om Akhenaten togs det redan upp i empirin om hur forskaren 

Montsserat gör en koppling mellan karaktären Akhenaten och framställningen av araber i den 
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historiska boken The Lustful Turk. I Saids bok skriver han att Orienten i konstnärliga verk blir 

en uttrycksplats för perversioner.
131

 Men man kan läsa in mer i denna bild av orientalen som 

pervers. En grundläggande tanke i Saids bok om hur Orienten i Occidenten har lagts 

presenterats som en motpol till de ideal och värderingar som finns i Occidenten.
132

 

Presentationen av Akhenaten är en njutningssökande person för vilken det inte finns några 

moraliska gränser. Med ordet manar jag för en återkoppling till Bodes resonemang kring hur 

Hittiearmén kan ses som en metafor för Akhenaten som karaktär. Dessa gränser stannar inte 

för något, inte ens incest.  

 Då det kommer till Glass opera om Akhenaten skulle jag vilja följa upp den 

diskussionen som jag förde i empirin, kring hur Glass återkopplar till Sigmund Freuds 

tolkning av Akhenaten och hans religion som en förebild för Moses och judendomen, i form 

av att psalm 104 är med i operan även om den inte passar med den ambitionen som Glass 

aspirerar att ha i sitt förord. I valet att återkoppla till Freuds tankar så blir det även att Glass 

binder sitt verk till en europeisk tolkning, en tolkning skriven från Occidenten. Detta skulle 

man kunna tolka, i Saids ord, som ett uttryck för den kulturella hegemonin som finns mellan 

Orienten och Occidenten.
133

 Med det menar jag att bruket av denna gamla tolkningstradition 

blir det ett uttryck från Occidenten om att behålla en status quo, att dess tolkningar av 

orientens historia fortfarande är de som är de rätta snarare än orientens egna. 

 I Mafouz verk finns det ett historiebruk, men det ter sig annolunda från det som 

Glass och Porter uppvisar, då det, för att använda Saids språkbruk, är skriven från Orienten. 

Det uppvisar inte kolonialistiska tendenser likt de andra verken gör, utan det visar istället på 

ett historiebruk av hans egen nationalitets historia. I uppsatsens inledande kapitel togs Peter 

Aronsson och hans tankar kring historiebruk, och det citat som valdes för att illustrerar det 

visar väl på Mafouz förhållningssätt till den historiske personen Akhenaten; genom historien 

ämnar den skapande aktören ”att ge mening, legitimitet och hantera förändring av oss själva 

och verkligheten”.
134

Då det kommer till Mafouz och hans skönlitterära verk om Akhenaten 

resulterar detta i en analogi för hans samtid, då paralleller mellan Akhenaten och den 

egyptiske presidenten Anwar al-Sadat dragits av flera forskare. Genom  att använda sig av 

historien ger Mafouz en tyngd till sitt verk och dess relevans för den samtiden som den kom 

till i. Hans användande av historien blir inte ett exotikfierande, som i de andra verken som 
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analyseras i denna uppsats. Istället är det ett postkolonialt verk, där en person från Saids 

Orienten ger röst och sammanhang för sin egen historia.   

 

Då det kommer till analysdelen av denna uppsats ämnar den att besvara de frågeställningen 

som presenterades i uppsatsen inledning: 

 

1. Hur framställs den historiske personen Akhenaten i dessa verk? 

 

Denna fråga har till viss del redan diskuterats, men en utveckling av de tankarna är nödvändig 

för att kunna besvara frågeställningarna.   

 I Dorothy Porters diktroman ”Akhenaten” framställs Akhenaten som en 

njutningssökande person, och detta sökande är karaktärens främsta drivkraft i livet. Mycket 

utrymme i boken är tillägnat till utläggningar kring hur han umgås med sin familj, detaljerade 

stycken kring hans sexliv och fester. Detta njutningssökande ser man även i hur karaktären 

ställer sig kring Aten och religion. I de stycken som berör Aten utspelar sig ofta i naturen, och 

berättar hur Akhenaten finner en väldig njutning i att bevittna denne gudens skönhet, som för 

honom representeras av just naturen och dess djur. Men detta njutningssökande är också det 

som tillslut förgör karaktären, då det får en destruktiv klang. För i hans sökande efter 

tillfredsställese leder honom till att inleda incestuösa förhållanden, vilket leder till att Nefertiti 

lämnar honom och i slutändan att han förlorar sin makt. I detta verken finns det även 

diskussioner kring Akhenatens könstillhörighet, och han framställs som att vara flytande så 

det kommer till det ämnet. Bode statuerar i sin artikel om detta verk att karaktären Akhenaten 

är en karaktär som går över alla gränser som sätts kring honom, och det skulle även jag säga 

är det mest relevanta då det kommer till hur Akhenaten framställs i detta verk, en 

njutningssökande gränsöverskridare.  

I Dorothy Porters bok spelar Akhenatens incestiösa förhållanden en stor roll. 

Det skulle kunna argumenteras för att vara ett uttryck om antika Egypten då det kommer till 

historiebruk. Det är känt att i kungafamiljerna i antika Egypten hade äktenskap inom 

familjerna för att hålla makt och pengar inom familjen. Akhenaten inleder sina relationer med 

sina döttrar efter att han och Nefertiti inte har fått några sönder. För att försäkra sig om 

tronföljden så försöker han få söner med sina döttrar – då det är viktigt att hålla makten inom 

familjen. Den relationen som Akhenaten inleder med sin bror Smenkhere följer inte 

historieforskningen, men den passar med karaktären Akhenaten i denna bok.  
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 Som diskuterats mycket i uppsatsen så är Porters Akhenaten flytande i sin 

könstillhörighet. Detta skulle jag även vilja argumentera för att ett historiebruk från Porters 

sida, då man tänker på de historiska porträtten som finns av Akhenaten. I Porters bok är 

Akhenatens utseende grundat på dessa framställningar. Då de är androgyna i sina 

framställningar så har Porter valt att lyfta fram i sitt berättande och även låta det bli en viktig 

del av bokens handling. 

 

 Då det kommer till Naguib Mafouz bok ”Echanaton – sanningssökaren” är det 

inte lika enkelt att fastställa hur den historiske personen Akhenaten framställs, då den 

framställs på så många olika sätt genom de olika berättarna i boken. Men det finns två större 

spår som berättarna rör sig kring. Det ena är det positiva spåret, i vilken där Akhenaten 

framställs som en vis och ärofylld man. Religion är det viktigaste för karaktären i dessa 

framställningar, då det beskrivs som något som Akhenaten formar hela sitt liv, privat som 

politiskt kring. Karaktären beskrivs även vara mycket kärleksfull och ständigt god mot sina 

medmänniskor. Då det kommer till de berättare som ställer sig negativt till Akhenaten så ter 

sin framställningen annorlunda. I dessa berättelser presenteras istället en man med svag 

karaktär som är en dålig ledare. Många av dessa berättare ställer sig även tveksamt till 

Akhenaten och religionens faktiska betydelse för honom. Med hans reformer, politiska som 

religiösa förstördes landet, och de alla är samlade då de fastställer att Akhenaten är det sämsta 

som kan ha mött Egypten.   

Det historiebruk som man kan utläsa i Mafouz bok om Akhenaten är som en analogi för 

författarens samtid, med Akhenaten som en metafor för den egyptiske presidenten Anwar al-

Sadat. I Mafouz bok används historiebruket som en analogi för hans samtid, med den 

kopplingen som man kan göra mellan Akhenaten och Sadat. Detta historiebruk har redan gåtts 

igenom tidigare i denna delen av uppsatsen. 

 I Philip Glass opera ”Akhenaten” framställs den historiske personen Akhenaten 

som en religiös person. Genom hela operan är religionen den främsta drivkraften för 

karaktären i hans liv. Det är genom religionsrelaterade handlingar som han definieras, och 

även om operan har ett öppet slut så är det även genom religionen som han sen störtas från 

tronen (då Amuns Överstepräst är med och omvälvar honom).  

I Philip Glass opera om Akhenaten är det ett stort brukande av historien. Med en 

förhoppning om att presentera en så mycket som möjligt korrekt skildring av historien 

berättas Glass i förordet till librettot att han valde att utgå från historiska källor. Samtliga 

sånger i verket utgår från historiska texter, vilket också leder till att många av dem framförs 
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på antika språk som antik egyptiska, akkadiska och hebreiska. Även om det finns en 

aspiration att presentera en så korrekt skildring av historien som möjligt idag kan man även se 

hur det finns ett visst mått av orientalistisk hantering av historien, som redovisat kring psalm 

104, då man kan tolka Glass användande av denna psalm som att han tillskriver sig den 

tolkning av Akhenaten som en förgrundsfigur till Moses som Sigmund Freud skrev om. Även 

Glass har en viss utläggning kring Akhenatens sexualitet i sitt verk, då i form av att 

karaktären Akhenatens sångstämma är skriven i kontratenor, en ljus mansstämma. 
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3.2 Sammanfattning 

 
 

Denna uppsats har gjort en jämförande diskursanalys som tittar på historiebruket av farao 

Akhenaten och det antika Egypten i tre verk från perioden 1983-1992. De verk som undersökt 

är 1) ”Akhenaten” (1992), en diktroman av den australiensiska författarinnan Dorothy Porter 

2) ”Echanaton – sanningsökaren” (1985) en roman av den egyptiska författaren Naguib 

Mafouz 3) librettot till ”Akhenaten” (1983) en opera av den amerikanske tonsättaren Philip 

Glass. Utöver den jämförande studien finns det även en postkolonial diskussion i uppsatsen, 

där Edward Saids bok Orientalism (1978) har använts. Frågeställningen är den följande: 

 

1. Hur framställs den historiske personen Akhenaten i dessa verk? 

I analysen av empirin kom jag fram till det finns skillnader mellan de olika verken då det 

kommer till frågeställningarna. I Dorothy Porters diktroman framställs Akhenaten som en 

njutningssökande person. I allt som är av vikt för honom, hans familj, sex och religiositet är 

saker som han finner njutning i. Men detta ständiga efter njutning leder till att han inleder 

incestuösa relationer som i slutändan förgör allt som han hållit kärt. Akhenatens 

könstillhörighet är ett centralt tema i boken, och den framställs som flytande mellan det 

manliga och det kvinnliga genom boken. I Dorothy Porteras bok skulle jag vilja argumentera 

för att det mest betydande historiebruket av det antika Egypten är att Akhenaten har flera 

incestiösa förhållanden. Det var en sed i de kungliga familjerna att nära släktingar gifte sig 

med varandra för att behålla makten. Detta är något som utforskas intensivt i hennes 

diktroman. Som nämnt tidigare så är Akhenatens könstillhörighet ett centralt tema i boken, 

och det tolkar jag som ett historiebruk av de framställningar som finns av Akhenaten i form 

av statyer och målningar från när han levde. 

 I Naguib Mafouz bok om Akhenaten är det inte lika enkelt att utläsa hur den 

historiska personen framställs. Det är för att boken har sammanlagt 14 olika berättare, som 

alla har sina egna föreställningar om Akhenaten. Bland de som är positivt inställda till 

Akhenaten talar om honom som en vis, ärofylld och religiöst upphöjd person som var mycket 

kärleksfull till sin omgivning. De som negativt inställda till personen talar istället om honom 

som någon av en svag karaktär som också var en dålig ledare. Den religiositet som han hade 

säger många var en fasad för att dölja dessa saker. I Naguib Mafouz bok om Akhenaten är 

historiebruket av det antika Egypten grundat i hur man kan tolka Akhenaten som en metafor 
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för den egyptiske presidenten Anwar as-Sadat. Likt Akhenaten i boken innebar Sadat tid på 

tronen en inledande period av att han hade stöd av folket (med oktoberkriget) vilket ändrades 

då han senare gick med på fredssamtal med Israel. Det ledde till att han mördades av 

motståndsmän till detta. Akhenatens berättelse i boken ter sig likande, med att han hade stort 

folkligt stöd i inledningen av hans regeringstid för att sedan bli isolerad från folket och hans 

närmsta män vände sig mot honom. 

 I Philip Glass opera om Akhenaten är karaktärens religiositet det mest centrala. 

Alla stora vändningar som sker i operan är baserade i Akhenatens tro på guden Aten. det 

inkluderar även Akhenatens aria, som är en bearbetning av det historiska dokumentet 

Akhenatens Solhymn. I Philip Glass opera är det tydligaste historiebruket i form av att 

historiska dokument används till sångtexterna, och även på de språk som originalen är skrivna 

på (vilket inkluderar antik egyptiska, akkadiska och hebreiska). Som nämnt finns det en 

adaption av en historisk text på hebreiska, psalm 104. I och med inkluderandet av den förs det 

i uppsatsen ett resonemang om att Glass aspiration om att vara så historiskt korrekt som 

möjligt i sin opera tillskriver sig en europeisk tolkningstradition om Akhenaten som en 

företrädare för judendomen, en tankegång som Sigmund Freud lanserade i sin bok ”Moses 

and Monoteism” (1937). 
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