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Anubis var guden som voktet overgangen 

mellom de dødes rike og den levende verden. 

Han hjalp folk inn i dødsriket. Han fremstilles 

som en sjakal/hund med menneskekropp. 

Noen steder er han en hund som ligger på 

toppen av en grav. 

I gamle Egypt trodde 

man det var Anubis 

som fant opp 

balsamering, 

balsameringsoljene 

og det med å bruke 

hvite remser til å sure 

inn kroppen med. 

Anubis var også guden for balsamering. De 

fleste bilder av Anubis er hvor han står 

sammen med en død og legger siste hånd på 

mumifiseringen og balsamering. Han var de 

dødes beskytter. 
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Anubis var den som veide hjertet til den døde for å se hvilken skjebne 

vedkommende skulle få. Dersom hjertet til den døde var tyngre enn en 

fjær, ble vedkommende slukt i døden. Dette var ikke positivt. 

Dersom den døde hadde et hjerte som var lettere enn en fjær, skulle 

vedkommende få evig liv. 

hjerte fjærvekt

Hva tror du skjer med denne fyren? Hvor havner han etter døden? 

Fotoutsnitt av et ekte papyrus bilde fra Tomb of Ani, British museum, tatt av Gro
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Anubis har en spesiell far. Han heter Osiris og er dødsrikets gud. Han 

fremstilles som en grønn glinsende mann med skjegg. 

Han har hvite linbånd rundt beina. På hodet har han en stor hatt med 

to strutsefjær i fargerike farger på. I hånda holder han en hyrdestav som 

man bruker til å gjete dyr med. I den andre hånden har han en sliul som 

man bruker til å slå løs korn fra strå med. Begge disse to redskapene ble 

av Egypterne regnet som et tegn på at man var en farao. 

Osiris var gift med gudinnen Isis. De hadde barna Anubis og Horus. 

Noen steder står det 
at Osiris sin far var 
selveste solguden Ra. 
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