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ENGLISH ABSTRACTS

The famine stela
Paul John Frandsen
Many tourists have visited the island of
Sehel at Aswan and climbed to the famine
stela, but few have a detailed knowledge of
the text which describes a famine in the
reign of king Djoser – more than 2000
years before the text was carved. Imhotep,
the architect and (later) sage, is consulted
in order to resolve the situation. A transfer
of valuable land to Khnum, the god of the
region, through a royal decree, lent prestige
by the use of Djoser’s name, appears to
have had the desired effect.

A personal remembrance of Amenhotpe 3.
The Aten My Father
J. R. Harris
Two brief contributions discussing aspects
of Amenhotpe 3. The first one is a publica-
tion of a small stela in a private collection
dedicated to the dead king before any
modification of normal conventions. It can
be dated to the period immediately fol-
lowing his death and preceding the “proto-
Amarna” phase at Karnak. It shows erasi-
ons of the words “royal ka” and of its
dedicator. That a sun-disk in the offering

scene was retained may find its explanation
in the second contribution, which elabora-
tes on the previously suggested equation
between the radiant sun disk, the Aten, and
the deceased king Amenhotpe 3. This is
most unequivocally demonstrated in the
text on three obelisk fragments from Kar-
nak which includes the unique expression
Hnntyw “one engendered by” to express the
filiation of Amenhotpe 4. 

Magicians in literature
Lise Manniche
Magicians from bygone days have been
making exceptional headlines over the past
few years. Ancient Egypt can also muster
masters of magic, partly in literary texts
and partly in monuments of known persons
who have exercised their craft in various
contexts from matters of state and religion
to the regular hazards of the everyday life
of the farming population.

Valdemar Schmidt: Denmark’s first
Egyptologist
Torben Holm-Rasmussen
A presentation of the life of one of the
pioneers in Danish Egyptology, Valdemar

Schmidt (1836-1925). Schmidt travelled
extensively in Egypt, and through his
friendship with Carl Jacobsen he was
instrumental in acquiring some of the
masterpieces of the Egyptian collections of
the Glyptotek. It was only a year before his
death at the age of 89 that H. O. Lange,
one of his former students, succeeded in
introducing Egyptology as a special subject
at university level. 

Coins in Roman Egypt
Erik Christiansen
Some of the largest and best preserved tem-
ples in Egypt have been built or restored in
the Roman period. The temple iconography
of the emperors adapted to that of the nati-
ve rulers, and only their cartouches reveal
their origin. In contradistinction, Roman
coins present a different picture of the ruler,
a convention that had been first established
when the Ptolemees introduced coins to the
country. The use of Roman coins made
Egypt part of a larger economical network
dominated by the Romans. The monu-
ments, on the other hand, persist in under-
lining the Egyptian cultural context.
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Redakt ionel t

Der ligger et paradoks i den måde, danskerne møder ægyptologien på her i
landet. De, der har parabolantenner, bombarderes med en stadig strøm af

mere eller mindre seriøse programmer om faraonernes land, stjålne kunstværker,
dramatiserede versioner af kendte kongers liv og død, med skuespillere, der
optræder som gamle ægyptere eller arkæologer, og oldsager, der er fremstillet spe-
cielt som rekvisitter – computeranimation og -rekonstruktion synes at være gået
af mode lige nu.

Aftenskolerne har fulde hold i introduktions- eller emnekurser, og aldrig har
så mange danskere rejst i Ægypten. Interessen er simpelthen enorm. På universi-
tetsplan ser det derimod mindre lovende ud. Det har taget en generation at bygge
faget op til international standard med et alsidigt undervisningsprogram indenfor
historie, religion, kunst, sprog og arkæologi, men knap har man nået målet, før-
end studiet trues med omstrukturering og – selvfølgelig – yderligere nedskæringer.

DÆS er et fast holdepunkt i disse turbulente tider. Falder medlemmer fra, kom-
mer nye til, og der er et meget flot fremmøde til alle arrangementer, i betragtning
af at medlemmerne er spredt over hele landet – og sågar i udlandet. Dette num-
mer af Papyrus har spændende og originale ting at byde på. Paul John Frandsen
analyserer en tekst, som mange har hørt om, men som de færreste kender den
egentlige ordlyd af: hungersstelen fra Sehel-øen ved Aswan, lagt i munden på
kong Djoser fra 3. dynasti, men i realiteten nedskrevet i ptolemæertiden. J. R.
Harris har skrevet to artikler til os denne gang. Nok er de korte, men implikatio-
nerne af hans tanker rækker vidt. Den første drejer sig om en lille stele i en pri-
vatsamling, der offentliggøres for første gang her. Det er en privatpersons stele,
som er viet til den afdøde kong Amenhotpe 3. og Osiris, udført lige i begyndelsen
af Amenhotpe 4.s regering. Den anden artikel uddyber spørgsmålet om, hvorvidt
Aten og den afdøde Amenhotpe 3. var identiske. Som i den første artikel er det
nødvendigt at dokumentere sådanne ideer, og derfor er de begge forsynet med en
del fodnoter, som amatørerne kan springe over, og som fagfolk kan studere nær-
mere. Dette er så meget desto vigtigere, som at artiklerne er skrevet specielt til
Papyrus og formodentlig ikke bliver publiceret andetsteds. Udenlandske forskere
bliver nødt til at sætte sig ned og lære dansk!

I forbindelse med arbejdet på en illustreret antologi over ægyptiske æventyr
har redaktøren samlet materiale om troldmænd, som de optræder i litteraturen
(og i andre kilder). Der synes i underholdningsindustrien at være en umættelig
fascination af magikere, og Ægypten kan naturligvis også præstere både historisk
kendte og fiktive mestre. Torben Holm-Rasmussen tegner et portræt af en af de
tidligste danske ægyptologer, Valdemar Schmidt, som havde en interessant karrie-
re på et tidspunkt, hvor studiet ikke engang var officielt indført på universitetet.
Han havde også næse for god kunst, og det er hans fortjeneste, at Glyptoteket i
dag ejer et af kunstens mesterværker: det sorte kongehovede. Endelig viser Erik
Christiansen, hvordan de romerske mønter i Ægypten præsenterer en ganske
anden side af de romerske kejsere end de billeder, vi kender fra deres storslåede
templer.
LM
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Paul John Frandsen

Helt oppe på toppen af det bjergmassiv, som
udgør det sydligste punkt på øen Sehel, findes
en berømt og meget synlig indskrift, den såkald-
te Hungersnødsstele [fig. 1]. Sehel ligger i den
nordlige ende af den 1. katarakt, dvs. den lange
barriere af klippeøer og rasende vandstrømme,
der, siden Afrika fik sin nuværende udseende,
har dannet en naturlig grænse mellem Ægypten
og områderne syd for det moderne Aswan.
Området gik i græsk-romersk tid under navnet
Dodekaschoinos, som betyder 12 mile-landet,
fordi strækningen fra kataraktens begyndelse
ved øen Elefantine og til begyndelsen af Nubien
var 12 mil lang (ca. 130 km). Teksten er angive-
ligt dateret til det 18. år under kong Djoser, der
regerede i 3. dynasti, altså omkring år 2600 f.
Kr. En nærmere analyse af indhold og sprog
viser imidlertid, at indskriften næppe kan være
ældre end Ptolemæertiden. Mange DÆS-med-
lemmer har utvivlsomt formået at kravle op ad
bjerget for at se indskriften – og nyde den
pragtfulde udsigt over katarakten fra klippetop-
pen – og med denne artikel vil jeg også give
dem og andre læsere et kendskab til indholdet
af denne interessante tekst.

Teksten er tydeligt opdelt i fire afsnit, og
lige siden den blev opdaget i 1889, har indskrif-
ten appelleret til ægyptologer og bibelforskere,

fordi den begynder med en omtale af en periode
på syv “magre år”. Ægypterne udtrykker det
ved at sige, at Nilen – Hapy – ikke er kommet.
Dermed kunne teksten tænkes at hentyde til den
historie, der ellers er kendt fra 1. Mosebogs
beretning om Josef og Faraos drøm. Men selv
uden en sådan intertekstuel reference til Biblen
er teksten særdeles spændende. Hungersnøden
udmales med grelle farver og med forskellige
konsekvenser afhængigt af de berørtes alder og
sociale status. Kongen beslutter sig dernæst for
at undersøge årsagen til ulykken og får hjælp af
sin epokes største hjerne, Imhotep. Denne oply-
ser ham om sagernes rette sammenhæng, og
kongen har nu noget at agere på. Hans takoffer
til Elefantines guder [fig. 2] får kataraktens
hovedgud, Khnum, til at vise sig for ham i en
drøm, hvori han lover kongen at bringe overs-
vømmelsen tilbage til Ægypten. Som tak herfor
overdrager kongen ved et dekret 12 mile-landet
til Khnum og hans præsteskab, som tilmed får
lovning på en tiendedel af områdets årlige øko-
nomiske afkast.

Teksten er, som nævnt, helt klart affattet i
Sentiden. Fra en teknisk, sproglig synsvinkel er
den svær, med et meget rigt ordforråd og mange
artificielle konstruktioner. Trods tekstens angi-
velige status som juridisk tekst er den udpræget
litterær i sine virkemidler. Hermed menes, at
teksten i sin struktur og narrative forløb, såvel
som i valget af sproglig klædedragt, minder
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meget om de typer tekster, ægyptologer betrag-
ter som upålidelige med hensyn til det, de angi-
ver at handle om. Mange beretninger om krige
er beviseligt fuldstændigt uden historisk sub-
stans. Kongers tekster kan skildre begivenheder,
der enten ikke har fundet sted, eller som har
fundet sted under helt andre omstændigheder –
f.eks. flere tusinde år tidligere. Skildringerne
indgår som centrale komponenter i fremstillin-
gen af en konges virke, der derved får præg af
at være rituel snarere end “virkelig”. Ud over
beretninger om krige og overvundne folkeslag
indgår tekster om monumentalbyggeri og jubi-
læumsfester i repertoiret til beskrivelse af den
rituelle virkelighed. Men ligesom den rituelle
virkelighedsfremstilling rummer positive træk,
så må den også have negative elementer. Og
blandt disse finder vi omtale af kaostilstand

med sammenstyrtning af templer, oprør, og hun-
gersnød. Den reelle, konfliktfyldte historie skri-
ves af den, der har vundet retten til at beskrive
virkeligheden. Dette vil i Ægypten sige kongen
og eliten. Den ægyptiske historieskrivning er
derfor udpræget rituel, konstrueret ved hjælp af
de komponenter, vi her har omtalt. De får
karakter af litterære temaer og optræder som
sådan i tekster fra mange forskellige perioder.
Det samme gælder “beretninger” om guder, der
åbenbarer sig i drømme.

Sult og kaos som temaer møder vi første
gang i tekster fra 1. Mellemtid, dvs. fra perio-
den mellem Gamle Rige og Mellemste Rige. Fra
denne periode stammer også genren Jammer-
klager, der skildrer samfundsudviklingen i de
sortest mulige farver, hvorved det gøres klart, at
de repræsenterer elitens beskrivelse af virkelig-

5HU N G E R S N Ø D S S T E L E N • PA U L JO H N FR A N D S E N • PA P Y R U S 2005/1

Fig. 1

Hungersnødsstelen

på Sehel.

(Foto ERN).

Papyrus_1_05  30/06/05  16:10  Side 5



heden.1 Ved ethvert tronskifte skildres den
umiddelbart foregående periode som en tilstand
af kaos, hvor templerne og kulten er blevet for-
sømt. Og så fremdeles.

Det viser sig nu, at en syv år lang hungers-
nød som følge af en manglende oversvømmelse
åbenbart er et sådant litterært tema. Det kendes
nemlig nu også fra en anden tekst, der tilmed
findes i to versioner, en middelægyptisk, skrevet
på hieratisk, og en demotisk version. Begge ver-
sioner er sene, men selvom den hieratiske må
dateres til det 2. århundrede e. Kr., så kunne en
sproglig analyse pege i retning af, at teksten er
meget ældre, måske helt fra 1. Mellemtid.2

Uanset at Hungersnødsstelen ikke skildrer
reelle begivenheder, hverken i 3. dynasti eller i
ptolemæisk tid, må teksten have tjent et formål,
og dette kunne meget vel være at styrke
Khnum-templets interesser i området i en perio-
de, hvor det er kommet i skarp konkurrence
med Isis-templet på Philæ. Heller ikke dette er
imidlertid nogen sikker forklaring. Forholdet er

nemlig det, at kontrollen over området som hel-
hed var noget usikker i Sentiden, og dekretets
formål kan derfor blot have været at styrke den
ægyptiske kontrol med områdets ressourcer. Det
ville passe fint med det faktum, at vi har kend-
skab til en række andre tekster fra Philæ, ja
sågar Nubien, der såmænd overdrager 12 mile-
landet til Isis-templet på Philæ. Giverne her er
forskellige ptolemæerkonger, en af de meroitiske
faraoner, Ergamenes 2. og et par romerske kej-
sere.

Er tekstens raison d’être uklar, er indholdet
dog interessant, og det vil jeg nu vende mig
mod.

Baggrunden for dekretet
Dekretet begynder med at fortælle os i hvilket
år, det blev udfærdiget, og navnet på den
embedsmand, der har stået for alt det praktiske.
Det er formentlig også ham, der har ladet
dekretet indhugge på bjergtoppen.
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(1) År 18 under Horus: Netery-khet, Kongen af
Øvre- og Nedreægypten: Netery-khet, De to gudin-
der: Netery-khet, Guldhorus: Djoser, bragt til
udførelse af fyrsten og arveprinsen, guvernøren
over de sydlige domæner, forstander for nubierne
på Elephantine, Mesir. Der blev bragt til ham dette
kongelige dekret med følgende indhold:

Jeg (dvs. Djoser) var trist (2) på min trone, og
de som er i paladset bar sorg. Mit hjerte var helt
elendigt, fordi Hapy i syv år ikke var kommet i rette
tid. Kornet var det småt med, jordens hår (dvs.
planter) var tørret ud og der var knaphed på alt
spiseligt. Enhver var så presset af sine afgifter, (3)
at han trådte ind (i sit hus i ekstremt svækket til-
stand) for ikke at gå ud. Børnene udstødte klage-
skrig, de unge var på et skråplan, og de gamle –
deres hjerter var bedrøvede, deres ben bøjede, idet
de sad på jorden med armene over kors. Hoffet var
i nød, templerne lukkede og helligdommene var
dækket af støv. (4) Kort sagt, alt var i uorden.

Kongen henvender sig til Imhotep
Djoser søger i sin kvide råd hos Imhotep, der i
teksten siges at være præst for Thoth, visdoms-
guden med ibishovedet. Imhotep var den
berømteste embedsmand på Djosers tid. Det var
efter al sandsynlighed ham, der var bygmesteren
bag Trinpyramidekomplekset i Sakkara, hvor vi
ikke alene finder “alle pyramiders moder”, men
også de første søjler i sten og “de første” alt
muligt andet. I Ny Rige blev han anset for at
være en af de store skrivere fra tiden efter
gudernes herredømme, og i 26. dynasti opfatte-
des han som søn af Ptah. Dermed begyndte den
proces, der førte til, at han endnu senere blev
gjort til en gud. Som gud for især lægekunst
blev han af grækerne identificeret med den
græske gud Asklepios. Det er denne Imhotep,
som Djoser nu vil have til at fortælle hvad han
skal gøre for igen at få Nilen – Hapy – til at
svømme over.

Jeg vendte mit hjerte tilbage mod begyndelsen,
og jeg rådspurgte en fra ibisens mandskab, læse-
præsten og drømmetyderen Imhotep, søn af Ptah
syd-for-sin-mur: “Hvor er Hapys fødested? I hvilken
by er den slangebugtede? Hvem er den gud, der
sædvanligvis er nådig, så at han kan stå mig bi?”

Nilen betegnes her med tilnavnet “den slange-
bugtede”. Navnet henviser sandsynligvis til en
gængs forestilling om, hvordan verden var før
skabelsen, symboliseret ved en slanges formløse
krop. I Philæ-templet findes der en fremstilling
af Nilguden Hapy, som sidder i en “hule” der
har form af en slange, der bider sig selv i halen
[fig. 3]. Billedet viser hen til Nilen som altings
begyndelse og ende, og dermed til et centralt
element i ægypternes forestillinger om det væ-
rende. I begyndelsen var vandet, og ved verdens
ende vil alt blive til vand.

Kongen fortsætter dernæst sin tale til Imhotep.
Han beder ham henvende sig til Thoth med
henblik på at få adgang til en bog, hvis titel Ras
ba’er viser, at den handler om de mange måder,
hvorpå Solens magt viser sig. Når Imhotep træ-
der frem for guden, må han huske på at over-
holde alle de rituelle forskrifter, som kræves for
at få adgang til templet og guden: 

“(5) Træd i karakter og før mig til (dvs. giv mig
kundskab fra) Den fremmeste i Fuglefældens
Tempel (dvs. Thoths tempel i Hermopolis). Res-
pekter det krav om agtpågivenhed, som enhver bør
udvise for at gøre dem (dvs. for at spørge guden til
råds). Træd ind i Livets Hus og udfold skrifterne
Ras ba’er, så at jeg kan blive rådgivet ved dem.”

Han drog afsted, og vendte hurtigt tilbage til
mig for at give mig kundskab om Nilens oversvøm-
melse, (6) [dens områder] og alle rigdomme, som
de er forsynet med. Han åbenbarede for mig de
skjulte undere, som forfædrene havde kendt vejen
til – (forfædrene) hvis lige ikke længere findes
blandt kongerne.

Imhotep fortæller om Nilen og 
Aswan-området
Imhotep beretter nu for kongen om alt, hvad
han har fundet ud af ved at læse i bogrullen.
Beretningen er meget omstændelig – om end
også poetisk i ægyptisk forstand. Oversvøm-
melsen beskrives først i stærkt seksuelt farvede
termer. Oversvømmelsen medfører en justering
af marker og skel, og her er det landmålerens
teknik, der indføres. Og katarakten beskrives –
ikke uventet – som et rasende vand.
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Han berettede for mig: “Der er en by i midten
af Nun. Nilen omgiver den. (7) Dens navn er
Elefantine; den første blandt de første, første nome
ved Wawat (dvs. Nedrenubien), en af jordens sand-
banker, himlens høj, sædet for Ra når han foreta-
ger beregninger med henblik på at fastsætte livs-
længden for enhver. ’Livets Sødme’ er navnet på
dens helligdom. ’De to huler’ er navnet på vandet;
de er brysterne, som ammer alt. Det er (8) Hapys
sengekammer, hvor han fornyer sig til rette tid.
[Det er stedet hvorfra] han [tager] flodbredden [i
besiddelse], idet han kopulerer ved at bestige den
ligesom en mand, (eller som) en tyr bedækker en
ko. (Her) genrejser han sin mandighed og fryder sig
(lit. vasker sit hjerte), så at han stiger med 28 alen
for at nå til Tell el-Balamun (9) med syv alen.

Khnum er guden dér, […] hans fodsåler er pla-
ceret i oversvømmelsen, samtidigt med at han hol-
der dørbolten i sin hånd og åbner (oversvømmel-
sens) porte, som det behager ham. Han er evig der
som Shu. ’Herre over Fylde og Forstander for
Marker’ skal man kalde ham, når han har opmålt
Øvre- og Nedreægyptens jord (10) for at give en
andel til enhver gud, idet han står for byg
[hvede….] fugle, fisk og alt hvad de lever af.
Målesnoren er der, skriverens palet og sigtestokken
er der, og den kongelige vinkelmåler til hans lod,
idet han er Fyldens Herre, i overensstemmelse med
det som Shu, Ras søn, har forordnet i himlen. (11)
Hans tempel er åbent mod sydøst, så at Ra står op
lige overfor det (dvs. lige i retning af åbningen)
hver dag. Vandet på dets sydside raser i en længde
af en mil – en konstant mur mellem (Ægypten og )
Nubierne.”

Området ved Aswan/Elefantine er ikke blot
sædet for Nilens udspring. Det er rigt på store
forekomster af mineraler af alle slags. Mest
kendt er utvivlsomt granitbruddene, men som
det følgende “katalog” over rigdommene viser,
hentede ægypterne mange andre sager der [fig. 4]:

“Mod øst består dets fundament af et bjerg-
massiv med alle slags kostbare sten, stenbrudssten
og alt (12 hvad man har brug for ved bygningen af
ethvert tempel i Øvre- og Nedreægypten, såvel
som (til) stalde for de hellige dyr, kongegrave, og
alle statuer som står i templer og helligdomme.

Deres (dvs. bjergmassivernes) samlede produkter er
anbragt foran og omkring Khnum, og det samme
gælder (13) høje blomster (til buketter) og alle
planter, som findes fra Elefantine og helt op til
Biga, både på østsiden og på vestsiden. I midten af
floden er der (også) – dækket af vand under dens
årlige foryngelsesproces – et hvilested for enhver
mand, som arbejder med disse sten ved dens bred-
der (lit. læber). Og så er der er (14) (endvidere) i
floden overfor selve Elephantine et centralt belig-
gende højdedrag, som man kalder Elefantines
Krofi.”

Beskrivelsen af katarakten er ikke noget
mønster på præcision, men det kan dog være
interessant at sammenligne den med Herodot
II,28, hvor han fortæller, at han har fået fortalt,
“at der mellem byerne Syene i Theben-distriktet
(Aswan) og Elefantine ligger to bjerge med spid-
se toppe, som hedder henholdsvis Krofi og
Mofi. I mellemrummet mellem disse bjerge bry-
der Nilens kilder, der er bundløse, frem, og
halvdelen af vandet strømmer mod nord til
Ægypten, og den anden halvdel mod syd til
Aithiopien.”

Teksten fortsætter med beskrivelsen af katarakt-
området. Vi får en liste over dets guder og over
dets mineralforekomster. De mineraler, hvis
navne i det følgende er kursiverede, er stadig-
væk ikke identificerede: 

“Kend navnene på guderne som er i Khnums
tempel: Sothis, Anukis, Hapy, Shu, Geb, Nut, Osiris,
Horus, Isis, Nephthys.

Kend navnene (15) på stenene som er der, lig-
gende midt i grænseområdet, som findes i øst og
vest, findes [langs med bredderne ved kanalerne
omkring] Elefantine, findes på Elefantine, findes
midt i østen og i vesten, og findes i midten af flo-
den: gråvakke, granit, krysolit (?), rages, wetshy
helt i øst, perdjen i vest, og tjesy i vest og i floden.
(16)

Navnene på mineralerne fra stenbruddene, som
befinder sig oven over disse, idet der blandt dem er
nogle, der findes på en strækning af fire mil: guld,
sølv, kobber, jern, lapis lazuli, turkis, grøn sten, rød
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Fig. 3 Hapys

hule omgivet af

en slange. 

(Foto LM).

jasper, gay, kvarts, smaragd(?), og temiqer. Dertil
kommer grøn feldspat, rød okker, granat, (17)
ibhet, haematit, malakit, blyglans, karneol, serpen-
tin(?), mimi, og gul okker i denne region.”

Kongen overvejer situationen og ofrer 
til guderne
Da Imhotep har afsluttet sin oplæsning af, hvad
der stod i bogrullen Ras ba’er, forstår kongen,
at han kun kan komme videre ved at ofre til
guderne. 

Jeg lyttede til hvad der var i den (dvs. bogrul-
len), og mit hjerte overvejede situationen, da jeg
hørte om vandet. (Jeg) udbredte bogrullerne, der
var snøret op, foretog en renselse og udførte de
instrukser, som havde været skjulte (indtil da, i rul-
len), og fuldbragte et komplet offer bestående af
brød, øl, fjerkræ og okser, (18) og alle gode ting
for guderne og gudinder på Elefantine, hvis navne
man påkalder.

Khnum viser sig for kongen
Offeret har haft den tilsigtede virkning, for om
natten viser Khnum sig for kongen for at med-
dele ham, at han vil lade oversvømmelsen
komme tilbage til Ægypten.

Mens jeg sov fredfyldt om natten, opdagede
jeg, at guden stod foran mig. Jeg gjorde ham
nådig ved at lovprise ham og jeg tilbad ham i hans
nærvær. Han åbnede sig mod mig, idet hans ansigt
var hvidt (dvs. strålede), og sagde: “Jeg er Khnum,
din skaber, mine arme er bagved dig for at styrke
din krop (19) og for at gøre dine lemmer sunde.
Jeg overdrager dig kostbare sten på kostbare sten
[som ikke blevet fundet] tidligere. Ingen arbejder
er (hidtil) blevet udført ved hjælp af dem – det
være sig at bygge templer eller at forny det, der er
blevet til ruiner eller forarbejde indlagte øjne på
statuer. Thi jeg er herren som skaber, jeg er den
som skabte sig selv, den meget store Nun, som
blev til forud for alt, Hapy som flyder (20) som det
behager ham, den som forarbejder menneskene,
som leder enhver i hans (skæbne)time, Tatenen,
gudernes fader, den store Shu, Fyldens Herre. Der
er to kildevæld i hulrummet under mig, tæt ved
mig. Jeg har lukket op for dem, og jeg ved, at
Hapy vil omfavne markerne i en omfavnelse, som
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tilfører liv til alle (21) næsebor. Og sådan som det
sker ved omfavnelser, så vil marken genføde sig
selv. Jeg lader Hapy flyde ud til fordel for dig, og
der skal ikke være år af ophør eller dvaletilstand i
forhold til hele landet. Markerne vil vokse, så man
vil gå tynget af vægten af mel, fordi (frugtbarheds-
gudinden) Renenutet står i spidsen for alt. Alt skal
fremskaffes i milliontal. Jeg skal sørge for, at dit
folk (egl. husstand) er mæt (22), og at de forsyner
sig sammen med dig. Hungersnøden vil forsvinde,
og der skal blive korn i deres magasiner. Ægypten
skal komme i bevægelse, bredderne vil glinse, og
oversvømmelsen være overdådig, og deres hjerte
være lysere, end de var tidligere.”

Kongen giver guden sin gave – dekretet
Teksten slutter nu med det egentlige dekret,
hvor kongen giver guden sin gave. Den består

faktisk af det samme, som kongen netop har
modtaget. Det kan i første omgang synes mær-
keligt, men kernen i enhver form for udveksling
af gaver består netop i, at man giver noget af
det, man gerne selv vil have i håbet om til gen-
gæld at få mere af samme slags. Det gælder
både i udvekslingen mellem stater – handel – og
mellem gud og mennesker – ofre. Således sender
de guldfattige lande nord for Ægypten, som f.
eks. Cypern, guld og elfenben til Farao med
ønsket om at måtte få masser af guld og stød-
tænder fra Ægypten. Og Farao ofrer maat til
guden for selv at få maat tilbage. Således opret-
holdes verdensorden!

3

Jeg vågnede til mit hjertes pulsslag, idet træthe-
den havde forladt mig, og jeg udfærdigede (23)
dette dekret i nærheden af min fader Khnum-Ra
(nemlig på Sehel): Et kongeligt offer til Khnum-Ra,
Herren over katarakten, den Fremmeste i Nubien.
Til gengæld for det som du har gjort for mig, vil
(jeg) ofre til dig din vestlige grænse ved Manu og
din østlige ved Bahkhu, fra Elephantine helt op til
Kemsat, idet området udgør tolv mil i øst og vest,
bestående af marker, ørken, (24) og flod, og af
ethvert sted indenfor disse mil. Enhver mand, som
dyrker marken og som giver nyt liv til det, som er
slået ned, ved at vande flodbredderne og al den
nye jord, som er inden for disse mil, lad ham afle-
vere afgrøderne fra dem i dit forrådskammer – ud
over din andel (25) som er i Hermopolis. Alle fiske-
re og alle jægere, som fanger fisk eller sætter fæl-
der for fugle eller nogen slags vildt, og alle som
sætter fælder for løver i ørkenen, dem beskatter
jeg med en tiendedel af det, som er indbragt af
disse ting i deres helhed (dvs. alt dette), og (det
samme gælder) alle kalve, som køerne føder inden
for disse mil. (26) Jeg vil give (dig) kvæg udpeget
til brandofre og alle daglige ofre af hver dag, og
jeg vil give en tiendedel af guld, elfenben, iben-
holt, johannesbrødtræ, okker, karneol, seheret-
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mineral, diu-planter, nfw-planter, alle slags træ, og
alt hvad Nedrenubiens nubiere bringer til Ægypten
sammen med hver mand (27) som færdes lige midt
iblandt dem. Ingen gruppe (af embedsmænd) (har
ret til) at udstede ordrer på disse steder eller ind-
samle skatter blandt dem, idet tingene er beskyttet
under dit tempels kontrol.

Jeg vil skænke dig dette domæne med sten og
god dyrkbar jord, der er ingen (/// der fjerner)
noget fra det (?). (28) Dine egne skrivere og
Sydens embedsmænd skal residere (dér) som arki-
varer, idet de skal holde regnskab med alt, hvad
Kiry-arbejderne, smedene, mester-håndværkerne,
guldsmedene, fangerne (?), (29) nubierne, Habiru-
holdet og hoveriarbejdere som arbejder med at
færdiggøre disse sten, afleverer i guld, sølv, kobber,
bly, brænde – (kort sagt) de ting som alle mænd,
der (lit. idet de) arbejder på dem, har givet som
deres betaling, (30) idet de udgør en tiendedel af
alle deres produkter. Der skal gives en tiendedel af
ædelstenene og stenene fra stenbruddet, som er
bragt fra det øvre område, dvs. stenene fra øst.

Der skal være en formand, som måler mængden
af guld, sølv, kobber, og egentlige ædelstene og de
ting, som billedhuggerne rekvirerer til Guldhuset
(31) for at forme kultbilleder og oprejse statuer,
der er gået i stykker, tillige med enhver anden ting,
der er nødvendig, men som ikke er der. Alle ting
skal placeres i depotet med henblik på restaure-
ring, idet man har fået konstateret alt, hvad der er
faldet sammen i dit tempel, så at det kan blive,
som det var ved den første gang.

(32) Lad dette dekret blive gjort skriftligt
bekendt på en stele på et helligt sted, eftersom det
er sket, som det er sagt, og på et skrivebræt, så at
gudeordene (dvs. hieroglyfferne), som handler om
denne donation, kan være i templet to gange.

Den, som spytter på det på ond vis, står til straf.

Cheferne for wab-præsterne og cheferne for
enhver mand i templet skal sørge for, at mit navn
bliver varigt i Khnum-Ras, Herren over Elefantines
tempel, mægtig for evigt.

Og med disse ord slutter teksten. Der er, som
nævnt i indledningen, ikke meget der taler for,

at teksten virkelig skulle være blevet forfattet på
kong Djosers tid. Der er heller ikke noget, der
tyder på, at forlægget for Sehel-teksten skulle
være en tekst fra 3. dynasti. Med ved at gøre
Djoser til dekretets ophavsmand forlenes kravet
på at kontrollere det rige kataraktområde med
en historisk prestige, hvis betydning kan være
ganske betydelig. Man kunne her henvise til det
såkaldte Konstantinske Gavebrev, et falsum iføl-
ge hvilket Kejser Konstantin gav pave Sylvester
den Første (ca. 330 e. Kr.) og hans efterfølgere
på pavestolen herredømmet over Rom og Vest-
romerriget med rang af kejser og med ret til at
udnævne kejsere. Dokumentet, der formodentlig
stammer fra det 8. århundrede, blev blandt
andet brugt som legitimation for at krone Karl
den Store som tysk-romersk kejser på juledag i
år 800.

Fra en moderne historisk synsvinkel er det vig-
tigste ved Hungersnødsstelen måske noget helt
andet. Denne tekst er nemlig den ene af to tek-
ster – begge meget sene – der forbinder navnet
Djoser med det navn, som optræder overalt i
Trinpyramidekomplekset og på monumenter fra
3. dynasti: Netery-khet, der betyder “den som
har en guds krop”. Sammenkædningen af dette
navn og navnet Djoser på Hungersnødsstelen
fortæller os, at Trinpyramiden blev bygget til
kong Djoser fra det 3. dynasti.

Noter
1 Se nærmere min artikel “En flodhest i træet – eller den omvendte verden”, i:

Bendt Alster og P. J Frandsen (udg.), Dagligliv blandt guder og mennesker. Den

nære orient i oldtiden, København 1986, s.73 - 83. Se også Rune Nyord, “En

mørk mellemtid? Hungersnøden i det gamle Ægyptens Første Mellemtid”, i:

Semiramis 8, 2004, s.21-37.

2 Se G. Burkard, “Frühgeschichte und Römerzeit. P. Berlin 23071 VSO”, i

Studien zur Altäyptischen Kultur 17, 1990, s.107-133, og J. F. Quack, “p.Wien

D 6319. Eine demotische Übersetzung aus dem Mittelägyptischen”, i: Enchoria.

Zeitschrift für Demotistik und Koptologie 19/20, 1992-1993, s.125-129.

3 Se nærmere min artikel i Chaos. Dansk-Norsk Tidsskrift for religionshistoriske

studier 10, 1988, s. 104 - 115. 
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Lise Manniche

Troldmænd og magikere har til alle
tider fascineret mennesker. Hvor de nu
især promoveres af underholdningsin-
dustrien, er og var de i primitive sam-
fund en integreret del af hverdagens
problemløsninger.

Thots bog om magi
I Ægypten var magikerne vise mænd med en
baggrund i præsteskabet og skriverskolerne.
Samme baggrund havde den tids læger, og de to
erhverv blev ofte bestredet af en og samme per-
son. I de medicinske skrifter er der flettet en
god portion magi og trylleformularer ind.
Skrivekunsten var Thots domæne. Ikke blot
havde han, sagde de, opfundet “gudeordene”,
dvs. hieroglyfferne, men han havde selv skrevet
bøger om magi, som alle troldmænd ønskede at
få fingre i. Vi kender indholdet af en af dem,
eller i hvert fald resultatet af at fremsige de tryl-
leord, den rummede. Da ville man dels kunne
forstå dyrenes sprog, dels med sine egne øjne
kunne se solguden Ra og Nigudekredsen
komme til syne på himlen. Det sidste kunne
man måske bestride det nyttige i, og at forstå
dyrenes tale behøvede man blot være bonde for
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at kunne. Bata, den yngre bror i Historien om
de to Brødre (se nedenfor), fik i hvert fald et
forspring for sin ældre bror, da førerkoen røbe-
de for ham, at storebroren stod bag stalddøren
med et spyd for at slå ham ihjel, da han troede,
at Bata havde forført hans kone.

Vi får et indtryk af en usædvanlig student i
magi i en demotisk fortælling, som er en slags
fortsættelse af den om Thots hemmelige bog,
idet den handler om den næste generation, hvor
bogen også optræder. Den første er nedskrevet i
det 3. årh. f. Kr., den anden midt i det 1. årh. e.
Kr. Hovedpersonen i den første historie er
Setne. Han er inspireret af en historisk person,
prins Khaemwase, der var den fjerde søn af
Ramses 2. [fig. 1]. Han blev kendt som en af
historiens første oldgranskere, og eftertiden
kaldte ham ved hans præstetitel sem (der for-
vanskedes til Setne). I den anden historie bliver
Setne far til en søn, Si-Osiris, der er så begavet,
at han faktisk slet ikke behøver en lærer. I en
alder af tolv år kommer han på sin første offici-
elle prøve. Et nubisk sendebud ankommer til
faraos hof med en besked bundet til kroppen og
forespørger, om der er nogen, der kan læse
dokumentet uden at bryde dets segl, uden at
åbne det? I modsat fald vil han gøre Ægypten
til skamme i sit hjemland. Farao sender bud
efter Setne, der, trods den umulige opgave,
udbeder sig ti dages betænkningstid for at
undgå at skade Ægyptens rygte blandt “gum-

miæderne”, som han kalder dem. Sønnen tilby-
der sin hjælp. “Det er da ingenting,” som han
siger. Han hævder at kunne læse hele faderens
bibliotek højt, uden at åbne rullerne. Det viser
sig, at det famøse dokument rummer en beret-
ning om, hvordan en nubisk troldmand engang
i en fjern fortid havde tryllet farao til Nubiens
hersker for blot at få 500 stokkeslag og blive
sendt hjem igen på bare seks timer. Men farao
havde også en troldmand ved navn Horus, søn
af Panehsi. Han tog sine bøger og amuletter
med, udtalte en magisk formular og bandt en
amulet fast på farao for at beskytte ham mod
yderligere antastelser fra den nubiske trold-
mand, hvorpå han hastede til Thots tempel for
at bede om hjælp. Guden viser sig for ham i en
drøm og siger, at han skal gå ind i et aflåset
rum i templet, hvor der står en kiste med
“Bogen om magi”, som han selv har skrevet .
“Kopier den og læg den tilbage igen.” Farao får
en amulet på sig, som beskytter ham mod den
nubiske troldmand, og samtidig trylles den
nubiske hersker til Ægypten for at få de 500
stokkeslag at mærke på sin egen ryg. Historien
udvikler sig med flere konkurrencer i trold-
domskunster med andre nubiske troldmænd
(Ægypten v. Nubien), hvoriblandt et interessant
koncept, der isolerer farao fra hans folk i en
enorm kuppel. Ægypterne går naturligvis af
med sejren.

Derpå afslører Si-Osiris sin sande identitet:
han er i virkeligheden Horus, søn af Panehsy,
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af LM til historien

om Djadjaemankh.

Fig. 1 Prins Khaememwase.

British Museum. (Foto LM).
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der er kommet op fra underverdenen for at
redde den nu siddende farao fra et moralsk
nederlag overfor nubierne.

Tempelbibliotekerne rummede andre nytti-
ge opslagsværker, som magikerne kunne konsul-
tere. Vi kender titlerne på, men desværre ikke
indholdet af nogle af dem som f. eks. Kapitlet
om at forhindre alt ulykkebringende, Om at
afværge en krokodille, Om afværgelse af farlige
dyr. De er omtalt i inventarlister i biblioteket i
Edfu-templet. Det ældgamle soltempel i
Heliopolis havde et bibliotek, der nød en ganske
særlig prestige. Det ved vi fra den komplekse
historie om Petese, søn af Petetum, der var
præst for Atum i templet, nedskrevet omkring
100 e. Kr. Petese, som formodentlig er en histo-
risk person, der levede først i det 4. årh. f. Kr.,
havde ry som skriftklog ikke blot i den ægypti-
ske, men også den græske litterære tradition.
Han optræder i en rammefortælling, der rum-
mer 70 andre historier af forskellig oprindelse.
Mange fragmenter opbevares i Carsten Niebuhr
Afdelingen på Københavns Universitet. Petese
ønsker at vide, hvor mange år han har tilbage.
Ved hjælp af sine magiske kundskaber lykkes
det ham at aftvinge et spøgelse svaret: 40 dage.
Han beslutter dels at bruge tiden på at hygge sig
med sin kone, dels på at offentliggøre indholdet
af nogle af de hemmelige bøger i tempelbibliote-
ket. Samtidig skal han forberede sin egen begra-
velse, hvilket meget økonomisk sker ved, at han
skaber det nødvendige personale af voks. Derpå
former han to bavianer af voks, hvem han giver
den opgave at samle 35 historier om last og 35
historier om dyd – en hver dag (hvilket giver de

70 dage, som en fin balsamering ville tage). Han
udstyrer dem med skrivetøj og papyrus til at
nedskrive det, der i realiteten er Peteses litterære
testamente, for historierne lægges i munden på
bavianerne af selve solguden, der taler med
Peteses stemme. Ikke overraskende involverer
alle historierne kvinder. Desværre er de yderst
fragmentariske.

Litterære troldmænd
Troldmænd optræder i andre tekster, der kan
have en fiktiv eller reel historisk ramme, men
som er af litterær art. I de korte æventyr, der
rummes i Papyrus Westcar (nedskrevet ca. 1700
f. Kr.) præsenteres vi for nogle kendte magikere
i Gamle Rige. Der er Djadjaemankh fra kong
Snofrus tid, der kan trylle farao i godt humør
ved at forslå en sejltur med tyve smukke kvin-
der. Det var dog faraos egen idé at lade dem
tage tøjet af, inden de som Kraka iførte sig
fiskenet. Da styrepigens amulet falder i vandet
og hun holder op med at ro, hidkaldes Djadja-
emankh igen for at ændre på landskabet: ved
med et trylleord at folde den ene del af vandet
ovenpå den anden finder han amuletten liggen-
de på et potteskår [fig. 2]. Pigen bliver glad igen
og styrer videre, og faraos dag er reddet. 

På Cheops’ tid møder vi Djedi, 110 år
gammel og med en appetit, der er en yngre
mand værdig. Han kan nogle virkeligt nyttige
trick såsom at sætte hovedet på en slagtet gås
og få den til at blive som før og at tæmme en
vild løve. Derudover ved han, hvordan kongen
skal skaffe sig oplysninger om antallet af hem-
melige rum i Thots tempel, for majestæten
nærede et brændende ønske om at lave en kopi
til sit eget gravmonument. Dette er – i parentes
bemærket – den eneste gode grund til at lede
efter flere hemmelige rum inden i Cheops-pyra-
miden, men det er ellers ikke blevet fremført
som argument. Endelig er han i stand til at spå
om fremtiden, idet han kan forudsige hvem der
bliver Ægyptens konge flere generationer ud i
fremtiden. 

I samme papyrus er der endelig Webaoner,
som ellers er præst i Ptahs tempel i Memfis
under en fiktiv kong Nebka. Ud over sine trold-
domsformularer anvender han et ikke nærmere
specificeret instrument af ibenholt og guld for at
programmere en vokskrokodille til at blive vir-
kelig ved kontakt med vand på et tidspunkt,
hvor han ikke engang selv er til stede.
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Fig. 3 Magiker
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G. Robins, The

Art of Ancient

Egypt, fig. 77.
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Disse magikere havde som sagt en akademisk
baggrund. De var “lærde”, på ægyptisk rx. Da
Ramses 2. fik en forespørgsel fra fyrsten af
“Bakhtan” (Bactrien) om at få sendt en ægyp-
tisk læge for at helbrede en syg prinsesse, er det
Thotemheb, en klog mand, der er dygtig til at
skrive, der hidkaldes. Nu er det ikke for at skri-
ve, han sendes af sted, men han kender de rigti-
ge skrifter, og han er da også i stand til at stille
den diagnose, at prinsessen er besat af en ånd.
Efter en del tid sender Ramses 2. så en helse-
bringende statue af guden Khonsu af sted, som
opnår det ønskede resultat gennem direkte for-
handling med den onde ånd i prinsessens krop.
Thotemheb hører vi ikke mere til.

Guddommelig indgriben kan have karakter af
magi, som når guderne skaber en sø fuld af kro-
kodiller for at skille Bata fra sin storebror (se
nedenfor), eller som når Ptah sender en skare
mus for at æde assyrernes pile, da de var i krig
med den ægyptiske konge, men det ligger på et
andet plan end egentlige trolddomskunster. Når
guderne benytter sig af decideret magiske for-
mularer, kan det imidlertid sammenlignes med
det, deres jordiske kolleger udfører. Thot kan
for eksempel ved at fremsige sine trylleord styre
solens gang på himlen og dermed få verden til
at gå i stå. Det ved vi fra en længere tekst på en
statuebase, der har haft en helbredende figur af
Horus ovenpå. Teksten beretter om Horus’
barndom i sivkrattene, hvor han blev skjult for
sin slemme onkel Seth. Det lille barn bliver
stukket af en skorpion eller en slange og ligger
slapt på jorden. Hans mor Isis, der ellers er eks-
pert i magi, er ganske rådvild, indtil gudinden
Selkis får en idé: “Søster Isis, anråb himlen, så
vil solbådens mandskab standse og solgudens
båd vil ikke blive drevet frem af en gunstig
vind, ikke så længe Horus ligger der på siden”.
Solbåden standser ganske rigtigt, og det er først,
da Thot fremsiger sine trylleord og erklærer gif-
ten magtesløs, at solen fortsætter sin gang.

Verdslige troldmænd
Ud over de lærde fandtes der folk, der var rx xt,
“der kender ting”, dvs. magiske ting. Det var
dem, der spillede en rolle i ægypternes dagligliv,
for eksempel når bønderne skulle have deres
kvæg eller æsler igennem en kanal udenom kro-
kodillernes glubske kæber, eller når en kalv
skulle hjælpes ud af sin moders liv [fig. 3].

Troldmanden stillede sig op og sagde sine for-
mularer, mens han pegede på det eller den, der
skulle beskyttes, med sin lillefinger. I en senere,
demotisk fortælling om den store stærke løve,
der til slut redder livet takket være en lille mus
(en episode, der også er kendt fra Æsop og
Lafontaine), hører vi om en amuletmager, der
påstår at han kan lave amuletter, som sikrer et
langt liv [fig. 4]. Det viser sig dog, at han i
historien bruger sin kunnen til at lokke en
anden løve hen til et træ, hvor han klemmer
dens pote fast.

Helte med magiske evner
I historien om “Prinsen der kendte sin skæbne”
er der en væsentlig passage, der, grundet resulta-
tet, må involvere overnaturlige evner hos prin-
sen. I sin flugt fra sin skæbne ankommer han til
landet Naharina (i det nuværende Irak), hvor
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der møder ham et sælsomt syn. Fyrsten af
Naharina har “ingen børn undtagen en datter”,
som han har anbragt i et tårn, og han har
annonceret blandt fyrsterne i de omkringliggen-
de lande, at den, der når op til datterens vindue,
skal få hende til ægte (og i praksis arve fyrste-
dømmet). De håbefulde unge mænd hopper og
hopper, men uden held. Da den ægyptiske prins
dukker op, har de hoppet i tre måneder.
Prinsen, der hele tiden optræder incognito,
betragter sceneriet og udtaler følgende: 
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Fig. 5

Magikeren

Amenmose. Fra

Pinch, fig. 26.

(“Hvis ikke mine ben gjorde så ondt/hvis jeg
kunne fortrylle mine ben, ville jeg hoppe med
jer”). Det springende punkt (så at sige) er over-
sættelsen af ordet          . Vi må se på resultatet:
at det faktisk lykkes prinsen at hoppe op til
prinsessen. Så enten har han fået løst problemet
med sine ømme fødder, eller også har han haft
kendskab til en trylleformular, der kunne give
ham en usædvanlig affjedring. Han vinder prin-
sessen og fyrstedømmet, og det ser ud som om
han også overvinder sin skæbne (= nærmere
specificerede dødsårsag). Slutningen af historien
mangler.

“Historien om de to brødre” står på en papy-
rusrulle i British Museum (Papyrus d’Orbiney).
Den består af to klart adskilte dele, der oprinde-
lig måske slet ikke har haft noget med hinanden
at gøre, men som er blevet føjet sammen senere.
En skriver har følt, at der manglede en slutning
i den ene og nogle forudsætninger i den anden.
Del 1 erindrer om historien om Potiphars
hustru i Biblen, hvor en kvinde forelsker sig i
sin svoger og hævner sig på ham, da han afviser
hende. I den ægyptiske version drejer det sig om
storebror Anup og lillebror Bata. Bata bor hos
sin bror og hans kone, arbejder i marken, og
ved at slæbe tunge kornsække har han udviklet
en beundringsværdig muskulatur. Det bemærker
svigerinden, og hun inviterer lillebroren til at
“tilbringe en time sammen med hende”, som
man udtrykte det dengang. Han afslår uden at
betænke sig, men for ikke at tabe ansigt må svi-
gerinden overfor sin mand hævde, at initiativet
var lillebrorens. Hun sminker sig som var hun
blevet tævet. Da Anup kommer hjem, ser han
straks en sammenhæng og jager Bata på porten
– kun Batas evne til at forstå førerkoens tale
redder ham fra døden. Sagen går over gevind,
og Bata kastrerer sig selv. Dette kommer han til
at fortryde, da han i del 2 befinder sig i Pinje-
dalen helt alene. Guderne fatter medlidenhed
med ham og skaber ham en underskøn kvinde.
“Jeg er en kvinde som du”, må han dog fortælle
hende, og da hendes skæbne yderligere er beseg-
let ved, at guderne har bestemt, at hun skal “dø
ved en kniv”, er der lagt op til konflikter. I takt
med at historien udvikler sig, forvandler Bata
sig først til en tyr, dernæst til et perseatræ og
sluttelig til sin egen søn (undfanget ved at hans
hustru slugte en perseasplint). Da Bata er en
almindelig bondeknold, må hans evner til at
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skifte ham være forårsaget af guddommelig ind-
griben, men det uddyber historien ikke, undta-
gen i begyndelsen, hvor den aktiveres af Batas
bøn, og guderne skaber en flod fuld af krokodil-
ler mellem de to brødre. Dermed er vi med den-
ne fortælling inde på et område, der nok rum-
mer mærkværdige hændelser, men hvor aktører-
ne styres af højere magter snarere end af deres
egne evner som magikere.

Historisk kendte troldmænd
De magikere, der udgik fra templernes lærean-
stalter, har været professionelle. Deres kunnen
har været anvendt i mange af de rituelle hand-
linger, der blev udført i templet til hverdag og
ved specielle lejligheder, det være sig fester, kro-
ninger, orakler og andet. Skal vi søge efter histo-
riske personer, der har bestredet sådanne hverv,
kan man undersøge titler på gravejere rundt
omkring i landet. Gamle Rige repræsenteres af
Shepseskaefankh, der var magiker for gudinden
Selkis med en grav i Giza. I Theben fungerede i
det 18. dynasti blandt andet følgende personer:

Ahmosi, hieroglyfskriver, mysteriechef i per
duat (“morgenhuset”, præsternes påklæd-
ningsværelse) (thebansk grav nr. 241)

Tuthmose, kaldet Paroy, chef for mysterierne i
Anubis’ kiste, balsamerer (thebansk grav 295)

Aakheperrasonb, mysteriechef (gravkegle 523)1

Nedjem, mysteriechef (gravkegle 362)
Neferhabef, mysteriechef i Karnak (gravkegle 78)
Amenmes, Amons mysteriechef (gravkegle 167)

Fra Ramesside-tidens Deir el-Medina kommer
en stele viet af en magiker for Selkis ved navn
Amenmose [fig. 5]. I 20. dynasti kender vi
Kynebu, mysteriechef på Amons gods (den øde-
lagte thebanske grav 113 samt en statue i
Hannover) [fig. 6]. I 22. dynasti hører vi om en
Pediamon, mysteriechef i Hathors og Bastets
templer, søn af Hor, mysteriechef i Hathors(?)
tempel (gravkegle 483). Begge bar andre præste-
titler.

Der er intet i udsmykningen af disse personers
grave (hvis vi har dem), der antyder noget som
helst om ejernes embede, men det har nok heller
ikke været det nemmeste at gengive visuelt.

*Tak til Kim Ryholt, CNA, for indsigt i et nyt
bind om Petese-historierne, der pt er i trykken.
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Flere af de ovenfor omtalte historier vil være at
finde i en kommende publikation, oversat og
illustreret af LM. Troldmanden Djadjaemankh,
Prinsen der kendte sin skæbne og Løven og
musen er tidligere udkommet som separate pub-
likationer illustreret af LM, men er for længst
udsolgt fra forlagene.

Noter
1 En gravkegle sad sammen med en hel række andre identi-

ske oven over indgangen til gravkapellet. En enkelt grav-

kegle er således bevis for tilstedeværelsen af en grav, selv

om denne ikke mere findes. Kegler er bl. a. udgivet i et

korpus af F. L. Macadam, hvortil numrene henviser.
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J. R. Harris

For tredive år siden gjorde jeg i en kort artikel,
der kommenterede den påståede samregering
mellem Amenhotpe 3. og Amenhotpe 4.-Akhen-
aten,1 opmærksom på, at to ganske beskedne
mindesmærker, et offerbord2 og en lille træstele,3

begge viet af Tiy til hendes afdøde ægtemand,
hører til på et tidspunkt, inden der var foretaget
nogen mærkbare ændringer hverken i gravfor-
mularer eller afbildninger, og at man kunne
bruge det samme argument mht en privat stele,
hvorpå Amenhotpe 3. paralleliseres med Wnn-
nfr-Onnophris.4 Spørgsmålet om samregentska-
bet er ikke længere altafgørende, da den hierati-
ske notits på Amarnabrev EA 27 nu endeligt
skal læses år 2 (og ikke år 12)5 med den tilføjel-
se, som jeg planlægger at uddybe yderligere i
Papyrus, at en eventuel samregering under ingen
omstændigheder kunne have varet mere end syv
måneder og sandsynligvis var ubetydelig eller
slet ikke eksisterede. I mellemtiden er der duk-
ket endnu et lille, privat mindesmærke op, en
kalkstensstele med en offerdedikation til den
afdøde Amenhotpe 3., som heller ikke udviser
nogen afvigelser fra gængse konventioner. Den
blev solgt på auktion i London og blev købt af
Charles Ede Ltd. og findes illustreret i et af
deres kataloger.6 Den er nu i en privatsamling
[fig. 1].

Stelen, der har afrundet overkant, er 19
cm høj (max.), 17 cm bred (max.) og 3-4 cm
tyk i kanten og indtil 6 cm på midten. Den har

ingen proveniens, men har åbenbart været på
forskellige hænder i tidens løb. Den fremviser
slitage og flere afslag, hvoraf nogle sandsynlig-
vis er af ældre dato, mens andre er nyere, og på
et tidspunkt er overfladen blevet konsolideret
med cellulose el. lign., noget der forekom hyp-
pigt i 1920rne og 1930rne. Dette har forårsaget
ujævn misfarvning. En regelmæssig ridse i over-
kanten er tydeligvis ikke gammel og kunne tyde
på, at stelen engang var fæstnet (til en væg?)
med en klampe for at forhindre den i at vælte
forover. Rester af en dyvel, der er boret ind i
bagsiden, vidner om et andet forsøg på at fast-
gøre stelen. Den nuværende montering med to
metaltappe på en træbase er ganske ny. På bag-
siden af stelen er der flere utydelige mærker,
som sandsynligvis er tilfældige, samt også rester
af en tidligere etikette (måske med et ældre auk-
tionsnummer) og, hvilket er mere betydnings-
fuldt, et nummer i svag blyantstreg: 1906, hvil-
ket enten kunne være et inventarnummer eller
snarere en anskaffelsesdato. Det er derfor en
nærliggende slutning, at stelen blev erhvervet i
Ægypten engang i slutningen af det 19. årh.

Den øverste del af stelen, omkring 2/3 af
hele fladen, udfyldes af en enkel fremstilling,
hvis konturer snarere er indridset-tegnet med et
spidst instrument end hugget i relief. Der er
ingen grundlinie eller anden formel adskillelse
mellem denne scene og det, der står nedenunder.
Til venstre sidder Osiris som han plejer og til
højre Amenhotpe 3. med den blå krone og et
heqat-scepter i højre hånd og et ankh-tegn i
venstre. Begge sidder på firkantede troner og
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Et personligt minde om

Amenhotpe 3.
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med et offerbord mellem sig. Over dem står
seks korte kolonner med hieroglyffer med lod-
rette linier imellem. Osiris kaldes Wsir HkA imntt
nb Dt “Osiris, vestens hersker, herre over tid i
rummet’ og Amenhotpe 3. benævnes nTr nfr nb

tAwy (Nb-mAat-ra) di anx mi ra, “Den dynamiske/
strålende gud, herre over de to lande, Neb-
maatra, der giver liv som Ra”.

Den nederste del af stelen har til venstre i
tre lodrette tekstkolonner uden adskillelse en
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konventionel offerliste, indledt med wdn <til>
kaen <tilhørende>… Til højre fortsætter to lod-
rette tekstkolonner med skillelinier teksten: wsir
kA nsw (Nb-mAat-ra) nTr nfr ir.n sDm aS n pr-aA anx
wDA snb “Osiris’en, den kongelige ka, Neb-
maatra, dynamisk/strålende gud, udført7 af fara-
os (eller paladsets) tjener, liv, trivsel, helse…”
Læsningen kA nsw er sikker: ka-tegnets arme kan
stadig ses ganske tydeligt, og det, der stod imel-
lem dem, kan kun have været nsw. Længere ude
til højre afsluttedes teksten med navn (og
slægtsangivelse?) på den, der viede stelen. Det er
nu forsvundet, bortset fra et t og utydelige
rester af det følgende tegn. Det ledsagende bille-
de er også fuldstændig udslettet, bortset fra
hvad der måske var baghovedet og – af større
betydning – en afrundet form, der ser ud til at
være omhyggeligt skånet. Denne form, hvis
omrids er ubrudt, udmærker sig ved at være i
forsænket relief og er mere “plastisk” end de to
billeder af Amenhotpe 3. og Osiris ovenover.
Det er tydeligvis en solskive, som kan have sid-
det øverst på en standart som dem, der ses i
gravene hos Amenemhet-Surer (TT 48), Ramose
(TT 55) og Parennefer (TT 188).8

Den bevidste udradering af kA nsw og af
giverens navn og billede samt det, han holder –
bortset fra solskiven – blev ikke udført på
samme måde og derfor heller ikke nødvendigvis
på samme tid. Gruppen med kA nsw (og ved et
uheld også determinativet til wsir) blev skrabet
væk med en mejsel af en art, i en bevægelse
nedefra og op og en smule fra højre mod ven-
stre. Forulempningen af giverens billede var af
en anden og mere voldsom art og blev udført
med et let tilspidset instrument – der røg oven i
købet en flis af stelens bagside ved samme lejlig-
hed. Det er derfor så meget desto mere påfal-
dende, at solskiven blev skånet, og hvor udrade-
ringen af giveren utvivlsomt var et personligt
anliggende, var udhugningen af standarten, eller
hvad det nu var, solskiven kronede, af religiøs
art, enten fordi hovedet på standarten var
Amons vædderhovede, eller måske endda fordi
et falkehovede føltes upassende ved overgangen
fra Ra-Harakhty til Aten.9 Sløjfningen af kA nsw
har også haft doktrinære årsager, for så vidt
som Akhenaten allerede som Amenhotpe 4. selv
var blevet den kongelige ka.10 At kongens
nomen, Amenhotpe, ikke ses på stelen, er irrele-
vant i denne sammenhæng. Det forekommer for
eksempel heller ikke på “Gurob”-offerbordet,

hvor han er kA nsw wsir (Nb-mAat-ra), og afdøde
konger omtales rutinemæssigt simpelthen som
wsir nsw (prænomen).

Selve stelen kan således dateres til den
korte periode, der følger umiddelbart efter
Amenhotpe 3.s død og inden det, der for nylig
er blevet kaldt “proto-Amarna”-fasen i
Karnak11 – dvs. indenfor de første 2 – 2 1/2 år
af Amenhotpe 4.s regering, hvis man formoder,
at sed-festen i Karnak Øst fandt sted omkring
halvvejs inde i hans år 3. Udraderingerne stam-
mer sandsynligvis også fra tiden inden eller
straks efter Karnak-festen og den formelle
udformning af den nye ikonografi med solski-
ven med dens stråler. At solskiven klart blev
bevaret på stelen kan være et udslag heraf, men
det kan også afspejle, at Amenhotpe 3. rent fak-
tisk var blevet Aten, således som jeg har forsøgt
at vise i den følgende artikel. Spørgsmålet er,
hvor sådan en privat stele ville have været opbe-
varet, hvordan og af hvem den i stedet for at
blive totalt knust blev ført ajour og den oprin-
delige giver henvist til glemslen.
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En usædvanlig obelisktekst [fig. 1-3]
Sammenhængende dele af samme tekst forelig-
ger på den ene side af et fragment5 og på tre
sider af et andet.6 Sammen skal de læses … 
aA m aHaw.f Hnntyw tpy n itn sA smsw n Hr-Axty, “…
stor i sin levetid, Atens førstavlede, ældste søn
af Harakhty…” Det andet tilnavn er ganske vig-
tigt, men det bruges også om Amenhotpe 3. i
teksten på en statue af kongens konsulent,
Amenhotpe søn af Hapu (1820.10). Det første,
Atens førstavlede, er derimod unikt, og valget af
det særegne udtryk Hnntyw (der kun kendes fra
dette sted) i stedet for det mere neutrale mstyw –
som det f. eks. ses anvendt om Amenhotpe 2.
(1276.14; 1284.2; 1285.7), er af afgørende
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Aten
min fader

J. R. Harris

I de senere år er der opstået en stigende mistan-
ke, mest utvetydigt fremført af Raymond
Johnson1 og Nicholas Reeves,2 om at Aten og
den afdøde Amenhotpe 3. faktisk var en samme
person, således at når Akhenaten henviser til
“Aten min fader”, skal dette forstås bogstave-
ligt. Denne idé fortjener større opmærksomhed,
men på grund af faraos guddommelige her-
komst – med status af søn af kosmos’ skaber,
Ra-Atum, såvel som af andre dynastiske guder –
er det næsten umuligt at bevise den.

Der er et første vink på en af Amenhotpe
4.s få eksisterende mindeskarabæer3 i omtalen
af ham som sA pA itn pr m Haw.f qmA.n ra nfrw.f
“søn af Aten, der kom af hans kød, hvis strålen-
de/dynamiske person Ra skabte”, men lignende
udtryk bruges både om Amenhotpe 3. (1676.1)4

og i beskrivelsen af Thutmose 3.s optagelse
blandt guderne (896.1-3). Endvidere opfordres
Amenhotpe 4. i Ramoses grav (TT55) (1782.2-
3) til at xaa.k mi it.k pA itn anx “komme til syne
som din fader, den levende Aten”, men uden at
noget viser, at “din fader, den levende Aten” i
dette tilfælde kunne betyde Amenhotpe 3.
Situationen er faktisk den, at den slags doku-
mentation, der kunne være afgørende – f. eks.
udskiftning af de kartoucher, der findes ved
Amenhotpe 3. med dem, der står for Ra-
Harakhty-Aten – simpelthen ikke er for hånden,
og de dukker måske heller aldrig op. Ikke desto
mindre findes der en meget usædvanlig sætning,
bevaret på to obeliskfragmenter fra Amenhotpe
4.s byggeri i Karnak, der er tæt på at give et
bevis.

Fig. 1

Fra Barguet,

Karnak, pl. 35

(B).
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betydning. Hvor
mstyw kommer af 
ms “at føde” eller
“at forme”, er
Hnntyw afledt af Hnn,
“fallos”. Ved sin
unikke brug er ordet
tydeligvis et særligt
kendetegnet ord, som har
til hensigt at indikere, at slægtskabet var fysisk,
dvs. at Amenhotpe 4. i sandhed var avlet af
Aten, nemlig sin fader Amenhotpe 3.

De to obeliskfragmenter kommer fra for-
skellige steder i Karnak-templet, det ene fra op
mod den 10. pylon, den anden fra et sted foran
den 2. pylon, og det er vanskeligt at udlede,
hvor det tydeligvis sammenhørende obeliskpar
oprindelig var opstillet. Det er dog sandsynligt,
at de hører til i tiden inden sed-festen i Karnak
Øst, hvor der stadig blev arbejdet på indgangs-
partiet ved den 3. pylon, og hvor Ra-Harakhtys
store benben-bygning endnu var under oprejs-
ning. De hører derfor til indenfor det tidspunkt
hvor (Nb-mAat-ra) itn THnw, Amenhotpe 3. dør, og
den formelle forekomst i to kartoucher af Ra-
Harakhty i hans navn Sw nty m itn, “Shu-som-er-
Aten”.

“Glitrende solskive”
Teoretisk set var kongen og den synlige solskive
parallelle, konkrete manifestationer eller “perso-
ner” (Hm) af solskaberguden Ra-Atum, på sam-
me måde som alle guddommeliggjorte statuer af
Amenhotpe 3. blev kaldt xprw Hm n ra, “mani-
festationer af Ras person” (1724.14).7 Tilnavnet
itn THnw, “glitrende solskive” stammer fra

omkring Amenhotpe
3.s 30. regeringsår og
første sed-fest,8 og den
forekommer som (Nb-
mAat-ra) itn THnw eller
blot itn THnw. Det er

dog mere end bare et
almindeligt tilnavn: Dets

force er, at det er et efterstillet
tilnavn (“épithète postposée”), der identificerer
itn THnw som et delaspekt (“Teilaspekt”) af (Nb-
mAat-ra), en særlig manifestation eller specielt
aspekt af kongens person, som kan have været
genstand for sin egen kult,9 som det ses i flere
kolosser af Amenhotpe 3. med lignende tilnavne
– specielt dem, der ligesom Memnon-kolosserne
kaldes (Nb-mAat-ra) HqA HqAw, “herskernes her-
sker”.10 Tilnavnet itn THnw, med eller uden præn-
omen, bruges som en betegnelse for paladsan-
lægget i Malgata (pr itn THnw, eller simpelthen
itn THnw med underforstået pr) og om den
bebyggelse, der var knyttet til det (niwt n itn
THnw), samt endvidere på forseglinger af krukker
til vin og andet om de kongelige godser generelt
(igen pr itn THnw). Det forekommer også i navne
på regimenter eller bådmandskaber og endda i
navnet på en båd. Ingen statue af (Nb-mAat-ra) itn
THnw har overlevet (hvis der nogensinde fandtes
en), men konceptet udkrystalliseres in en rebus,
der består af en båd med solskive, inden i hvil-
ken prænomenet står skrevet som et krypto-
gram [fig. 4].

Atens tvedelte navn
Præsentationen af Ra-Harakhty-Atens didakti-
ske navn i to kartoucher giver det en særlig
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s. 118, fig. 6.
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underforstået mening:
Det giver det eksiste-
rende navn royal status
i en form, der antyder
et prænomen og et no-
men, og som endvidere
opdeler de to elementer, så-
ledes at den anden kartouche i alt
væsentligt fungerer som et “efterstillet tilnavn”,
dvs. et aspekt, der er ligestillet med det første.
Den parallelle status, som Sw nty m itn “Shu-
som-er-Aten” får,11 understreges yderligere af
det forudgående m rn.f m “i sit navn”, der også
forekommer i formen nty rn.f r med henvisning
til kolosserne, der hedder (Nb-mAat-ra) HqA hqAw,
hvor rn, “navn” næsten er synonymt med xprw,
“manifestation” (cf. Wb. II.427.6). Med andre
ord er Sw nty m itn for Ra-Harakhty, hvad itn
THnw er for Nebmaatra, og de to tilnavne har i
andre henseender lignende betydning og sigte.

Den tvedelte karakter, som kendetegner
det didaktiske navn i kartouchen, er ydermere
underforstået i den form, hvori det viser sig på
de senere grænsesteler og et par af de tidligere,
hvor skrivemåden for it, “faderen” foran de to
kartoucher får et dobbelt determinativ med en
siddende gud      og en siddende konge    :12 Ra-
Harakhty er således det guddommelige og Aten
det kongelige element. Teksten på grænsesteler-
ne udgør et manifest og kan vel være forfattet
af selveste Akhenaten, som andetsteds siges at
have været ansvarlig for at forfatte den store
hymne og, i anden sammenhæng, at have in-
strueret billedhuggeren Bak. Det er derfor så
meget desto mere slående, at der både på de tid-
ligere og de senere grænsesteler gentagne gange

henvises til pA itn pAy.i
it, “Aten, min fader”,
enten uden noget
determinativ eller med
den siddende gud/sid-
dende konge, tilsynela-

dende vilkårligt an-
vendt, og det er ikke uri-

meligt at formode, at dette skulle opfattes bog-
staveligt – på samme måde som formularen pA
Sri nfr n pA itn anx, “dynamisk/strålende barn af
den levende Aten”.13

Man kan bemærke en ting mere: Når som
helst Amenhotpe 3. og Akhenaten vises sammen
i el-Amarna, er Atens navn, hvis det forekom-
mer, i den senere form, der blev antaget om-
kring år 13,14 hvor hverken Ra-Harakhty eller
Shu-som-er-Aten nævnes. Deraf følger, at den
tidligere assimilering af Amenhotpe 3. med Aten
ikke længere var gyldig, og at han nu var gået
tilbage til at spille rollen som Akhenatens afdø-
de fader. På dette tidspunkt havde Akhenaten
selv antaget status af gud, hvilket underforstås i
tilnavnene mry “elsket af” Neferkheprura/
Waenra i kartoucherne med Ankhkheprura-
Nefernefruaten, den anden af Akhenatens to
medregenter, som tidligere var Nefernefruaten-
Nefertiti.

Hvis man således accepterer, at Aten var Amen-
hotpe 3. i Karnak og på grænsestelerne og indtil
år 13 i el-Amarna, melder to interessante
spørgsmål sig. Det første angår den nu mang-
lende kalot (genstand nr. 256tttt) fra Tutankh-
amons hoved, som ikke oprindelig nødvendigvis
har været lavet til Akhenaten, som jeg har fores-
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lået,15 men i en
eller anden sam-
menhæng til
Amenhotpe 3., idet et tegn, der formodentlig
oprindelig var Axt erstattede itn i Sw nty m itn.16

Det andet drejer sig om den længere, udvidede
form af Nefertitis navn, hvor Nefernefruaten i
modsætning til der, hvor Akhenaten erstatter
Amenhotpe, tydeligvis er en tilføjelse og ikke en
ændring. Hvem er så den Aten som sætningen
nfr-nfrw-itn går på?17 Er det (eller var det tidlige-
re) Amenhotpe 3. – og var i så fald Nefertiti
måske, når alt kommer til alt, Tadukhepa,
prinssessen fra Mitanni, som blev sendt som
“hustru” til Amenhotpe 3. henimod slutningen
af hans regeringstid, og senere blev “hustru” for
Amenhotpe 4.?

Betydningen af Nefernefruatens nomen
Akhtenhyes
Som en udløber af denne diskussion, der som
sin krumtap har den styrke, der ligger i ordet
Hnntyw, kunne det være på sin plads at komme
med en bemærkning om et parallelt tilfælde af
Akhtenhyes/Axt n h(A)y.s, Nefernefruatens
nomen, som for nylig er blevet fastslået,18 og
som kan oversættes som “hun, der er agtpågi-
vende mod sin mand”. Læsningen er uden
nogen tvivl korrekt: Den (tidligere) fejlagtige
gengivelse, mry Akhenaten, burde have vakt
mistanke fra begyndelsen, ikke mindst fordi det
element, der blev læst som mry, åbenbart var
fejlplaceret.19 Navnets form har tydeligt sit for-
billede i Akhenatens, hvor -aten ville have hen-
vist til hans fader, ligesom Amenhotpe 3. selv

beskrives som søn
Ax n it.f, “agtpågi-
vende mod sin

fader”, på en af Luxor-arkitraverne (1690.10).
Valget af ordet h(A)y til fordel for sn, som man
ville forvente i analogi med f. eks. de to eksem-
pler på mindesmærker nævnt andetsteds i dette
nummer, viet af Tiy til hendes “elskede hus-
bond” (sn.s) er på sin vis ligeså betydningsfuldt
som den finurlige brug af Hnntyw. Ordets potens
fremgår tydeligt af den måde, det anvendes på i
beskrivelsen af forvandlingen af guden Amon til
personen (Hm) tilhørende denne hAy (dvs. kon-
gen), inden han har samleje med dronningen i
fortællingen om den guddommelige fødsel
(1714.7 og cf. 219.11) såvel som i en meget
senere tekst, der handler om Isis og Osiris:20 I
begge tilfælde determineres ordet af en fallos,
og sammenhængen er af seksuel art. I betragt-
ning af de fysiske aspekter, der ligger i ordet
h(A)y, må Akhtenhyes have været en kvinde,
som havde et fuldbyrdet samkvem med sin
mand – hvilket snarere peger på Nefertiti (eller
teoretisk også Kyia) end Meritaten, som ikke på
det tidspunkt ville have været gammel nok til at
have fungeret som Akhenatens “hustru” i ordets
egentlige betydning. Dette bekræfter yderligere
oplysningerne fra de to skrin fundet under ryd-
ningen af Tutankhamuns grav (genstand nr. 1k
og 79+574), hvor Nefernefruaten nævnes som
“konge” sammen med Meritaten som “stor
kongelig gemalinde”, hvilket ikke kan betyde
andet end at de var to særskilte individer. 

Oversat fra engelsk af LM
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s. 72.
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1974, s. 140-41 og pl. 33.
4 For at begrænse antallet af fodnoter citeres henvisninger

til Urkunden IV (en udførlig publikation af historiske

tekster fra 18. dynasti i hieroglyffer) i teksten kun som

numre: side og linie.
5 P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê à Karnak, 1962, pl.

35(B) og s. 247 n. 2.
6 R. Saad og C. Traunecker, Kêmi 20, 1970, fig. 6 på s.

118 og s. 117, 171-2; R. W. Smith og D. B. Redford, The

Akhenaten Temple Project I, 1976, pl. 34(3) og s. 79.

Den tredje side er upubliceret.
7 På arkitraver i Luxor-templet beskrives Amenhotpe 3.

som THn xprw, “glitrende i manifestationer”, i et enkelt

tilfælde mi ir sw, “ligesom den der skabte ham”

(1702.10).
8 Udtrykket itn THnw er som det forekommer på mindeska-

rabæen om “søen” fra år 11 ikke et formelt tilnavn af

denne art, men beskrivende, “idet solskiven glitrede i

den” eller “idet den glitrende solskive var i den” – hvor m

Xnw naturligvis henviser til det kongelige skib.
9 Ang. dette koncept se D. Wildung, ZÄS 99, 1972, s. 39;

OLZ 68, 1973, kol. 549ff, især §§6, 6.4, 7.2.
10 Det er muligt, at den store, omstyrtede kolos, der nu lig-

ger i Ramessum, var en af dem.
11 For at oversætte “som er i” (som det ofte ses) ville man

snarere forvente imy – selvom de ejendommelige varianter

(se note 15 og 16 nedenfor) synes at skulle læses “i”.
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Torben Holm-Rasmussen

I efteråret 1822 kunne den danske forfatter
Malte-Brun, der i mange år havde levet som
landsforvist i Paris, som den første meddele den
videnskabelige verden, at Champollion havde
tydet hieroglyfferne. Brun, der stammede fra
Thisted og egentlig var døbt Malthe Conrad
Bruun, havde i sine unge år været noget af en
revolutionær. Han var blevet landsforvist og tog
til Paris, hvor han skabte sig et navn som litte-
rat, journalist og geografisk forfatter. Meddelel-
sen om tydningen skete i en notits i et af Malte-
Brun redigeret geografisk tidsskrift, der udkom i
Paris. 

Den første dansker der arbejdede med
Champollions nye, revolutionerende teorier var
orientalisten Christian Hermansen (1806-1882),
der fra 1845 var professor i Østerlandsk Filo-
logi ved Københavns Universitet, men det førte
dog ikke til nogen undervisning eller selvstæn-
dig forskning fra Hermansens side. Det var teo-
logen Valdemar Schmidt, som introducerede
dette studium i Danmark og som ved sin udad-
vendte virksomhed skulle blive den helt store
igangsætter. 

Johan Henrik Gamst Valdemar Schmidt
[forsiden og fig. 1-2], som hans fulde navn lød, var
født i 1836 som søn af sognepræsten Jens
Christian Schmidt i Hammel. Efter studenter-
eksamen fra Horsens Latinskole valgte han
faderens studium teologi og blev i 1859 teolo-
gisk kandidat fra Københavns Universitet, på
den tid landets eneste universitet. Under studiet
havde han fået interesse for Ægyptens og
Mesopotamiens oldtidskulturer, men da der

dengang ikke var mulighed for sådanne studier
ved universitetet, begav han sig ud på sin første
store udlandsrejse, der afbrudt af korte ophold
i Danmark kom til at vare i hele ni år. På første
del af rejsen, der gik til Grækenland, Ægypten,
Palæstina, Syrien, Cypern og Tyrkiet, var han
sammen med sin gode ven Henrik Scharling,
der også var teolog. Under rejsen i Ægypten,
der foregik ombord i en stor flodbåd, skrev
Scharling romanen Ved Nytårstid i Nøddebo
Præstegaard. Den blev senere omarbejdet til
teatret, og under navnet Jul i Nøddebo Præs-
tegaard er den blevet indbegrebet af gammel-
dags dansk jul.

Rejsen til Ægypten
Sommeren var våd og regnfuld i 1860, fortæller
Valdemar Schmidt, da de to forventningsfulde
unge teologer forlod Danmark. Fredag den 27.
august sejlede de fra København ombord på
hjuldamperen Hekla (dette skib deltog i begge
slesvigske krige) med kurs mod Stettin. Derfra
gik det med jernbane videre sydover mod
Grækenland og efter rundrejse dér sejlede man
til Alexandria. Valdemar Schmidt gjorde
omhyggeligt notater undervejs. De blev senere, i
1863, udgivet under navnet Reise i Græken-
land, Ægypten og det hellige Land. Denne bog
blev sammen med arkitekten H. C. Stillings
senere udkomne rejseskildring Reise i Ægypten
fra 1869 introduktionen til Ægypten som rejse-
land for velstillede danskere i slutningen af
1800-tallet.

Natten mellem 25. og 26. december 1860
nåede de så Ægypten, hvor de gik i land i
Alexandria. Schmidt fortæller (bogstaveringen
er moderniseret): “På landgangsbroen stod der
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en næsten utallig masse af sortbrune arabere,
der under hyl og brøl udstrakte begærlige
arme efter os og vort gods, allerede længe før
de var i stand til at nå os”. Det lykkedes dem
at komme i land og gennem pas- og toldkon-
trollen, hvor de gav bakshish til en embeds-
mand, det lettede forhandlingerne. De fik
deres hotel og skulle nu ud i byen. 

Den gængse måde for turisterne at komme
rundt på var at ride på et æsel. “Overalt, hvor
man lader sig se, bliver man straks overfaldet af
en skare æseldrenge, der føje dåd til råd, idet de
skubber deres æsel ind på én, således at man
ikke får lov til at gå i fred. Den bedste måde at
slippe på skal være at traktere drengene med
prygl – har man sagt os; men dette middel, som
jo syntes os noget barbarisk, vovede vi sjældent
at bringe i anvendelse, så meget desto mindre,
som drengene godt forstår at bruge æslet som
skjold, således at pryglene oftest ville komme til
at gå ud over de stakkels uskyldige dyr, mens
den pågældende hoverende undslipper.” Den
påtrængende optræden og sidenhen det stadige
tilråb om bakshish irriterede og trættede i den
grad Schmidt. Det lykkedes dog de to danskere
at undgå æseldriverne og til fods begav de sig
ud i Alexandria. De beså både den europæiske
del af byen og det arabiske kvarter med suk’en
eller basaren. Særligt interesserede var de rui-
nerne af det græsk-romerske Alexandria, hvor
Pompejus-søjlen udgjorde midtpunktet. I begyn-
delsen af januar 1861 forlod de Alexandria og
tog jernbanen til Cairo, hvor de indkvarterede
sig på et europæisk hotel ved Ezbekia-pladsen
midt i byen. 

Schmidt beskriver indgående byen og dens
indbyggere med deres karakteristiske klæde-

drag-
ter og
byens store
seværdigheder.
Hvad så man så den-
gang som turist? Man startede med Citadellet,
hvorfra der var en pragtfuld udsigt ud over hele
Cairo. På Citadellet lå Muhammed Alis moské,
der var blevet færdig kun tolv år tidligere. Så
var der det ægyptiske museum, som dengang lå
i bydelen Bulaq, hvor den franske arkæolog
Mariette var chef. Schmidt omtaler bl.a. den
berømte statue af Chefren, som Mariette netop
havde fundet i det foregående år. Af andre
seværdigheder nævner Schmidt Gammel Cairo,
hvor i oldtiden en by ved navn Babylon skulle
have ligget. I Gammel Cairo var der endvidere
et kloster for de dansende (eller rettere hylende)
derwisher, hvis sælsomme andagtsøvelser de to
danskere havde mulighed for at overvære. På
øen Roda i Nilen blev der udpeget et sted, hvor
ifølge traditionen faraos datter skulle have fun-
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det den lille Moses i sivbåden, men det stillede
Schmidt sig dog noget tvivlende overfor. På
Roda stod der også et berømt nilometer, en
ottekantet søjle, fra den tidlige arabiske periode.
Han omtaler også de såkaldte khalifgrave, hvor
Ægyptens uafhængige fyrster fra middelalderen
var bisat. Gravene var forfaldne og fellah’erne
havde allerede dengang taget ruinerne i besid-
delse. 

En populær udflugt gik til Heliopolis,
Bibelens On. Han beskriver den knejsende obe-
lisk, rejst af Usertesen 1. (= Sesostris 1.) og giver
en indgående beskrivelse af den. Schmidt fortæl-
ler også om kulten af solguden Ra og han skri-
ver, at “da den ægyptiske stamme indvandrede
fra Asien til Nillandene dyrkedes der kun én
gud”, og denne gud var solguden. Her refererer
Schmidt til datidens opfattelse af ægyptisk reli-
gion som værende en oprindelig monoteisme.

Et afsnit i rejsebeskrivelsen omhandler
kopterne, deres forhold og klædedragt. Til for-

skel fra muslimerne var de kendelige på deres
mørke, sædvanligvis sorte turban. Han fortæller
at kopterne i stor udstrækning gør tjeneste som
skrivere, men at de generelt har et dårligt ry.
Flere europæiske missionærer har forsøgt at
omvende dem til den sande kristendom, dog
uden større held. 

Interessant er omtalen af to danskere, der
havde etableret sig i Cairo. Den ene var en
sadelmager og vognfabrikant Høilund, som
havde udsalg og værksted i nederste etage af
“Hotel des Pyramides”. Få huse oppe i den
daværende hovedgade Muski lå “Café de
l’Europe”, hvis vært Henningsen var dansk. Det
gik dem begge rigtig godt, tilføjede Schmidt. 

Rejsen sydpå skulle foregå i en såkaldt
dahabiya eller nilbark (som Schmidt kalder ski-
bet). Den lejede han i Alexandria, da priserne i
Cairo var alt for ublu. Han fik en bark med 10
mands besætning for 40 pund sterling, og han
indkøbte adskilligt forråd af levnedsmidler.
Under rejsen skiftede han til orientalsk klæde-
dragt, idet en sådan ikke ville vække så stor
opsigt som en europæisk.

Inden man forlod Cairo besøgte Schmidt
flere gange museet i Bulaq, hvor det for resten
var forbudt at kopiere indskrifter, da direktøren,
Hr. Mariette, vil forbeholde sig retten til selv at
kopiere museets indskrifter. Naturligvis skulle
de to danskere også besøge pyramiderne ved
Giza. Tidligt om morgen tog de af sted til æsels.
De red først sydpå til Gammel Cairo og blev
dér efter en vis palaver om prisen sat over
Nilen. Videre gik det langs grønne marker mod
pyramiderne. Da de var kommet derud, blev de
omringet af lokale arabere, og sheikhen forsøgte
at forklare dem på gebrokkent engelsk, at det
slet ikke var tilladt at bestige pyramiden alene –
med mindre man da medbragte et brev fra sin
konsul, der tilkendegav, at man havde til hensigt
at bestige den på egen hånd. Han, sheikhen,
kunne risikere at miste livet, hvis de forsøgte og
faldt ned! Det endte med at de to danskere ene-
des med sheikhen om, at hans mænd skulle
have en vis bakshish. To arabere hev i hver sin
arm og en tredje skubbede bagpå og på den
måde nåede de hurtigt toppen. Efter nedstignin-
gen skulle de også ind i pyramiden. Schmidt
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giver en indgående beskrivelse af den og næv-
ner, at efter de græske historikere skulle den
være kong Cheops’ sidste hvilested. Det bekræf-
tes af, tilføjer Schmidt, at den engelske arkitekt
Perring har fundet indskrifter med rød okker på
blokke, som har været anvendt til opførelsen.
Indskrifter i gravene rundt om pyramiden næv-
ner også Cheops’ navn. Den indgående beskri-
velse af pyramiden og de omkringliggende grave
viser tydeligt, at Schmidt har solide kundskaber
om Ægypten.

Lørdag eftermiddag den 26. januar sejlede de da
afsted med en frisk nordenvind agterind. De
kom til Beni Suef, hvor de opholdt sig i tre
timer for at proviantere. Dér købte de også stof
og af dette syede de et stort Dannebrogsflag,
som de hejste over skibet. Det var vigtigt at få
proviant ombord for de var, som Schmidt skrev,
temmelig udspiste. 

Videre sydpå gik det til Assiut, der lå et
lille stykke fra floden prægtigt omgivet af akaci-
er og sykomorer. Han giver en beskrivelse af
Mellemste Rige-gravene ved Assiut. Under den
efterfølgende sejlads beskriver Schmidt malerisk,
hvordan landskabet ændrede sig og med det
vegetationen. Et stykke før Luxor løb de på en
sandbanke i floden, og det tog flere timer før de
kom fri og kunne fortsætte sejladsen. 

De nåede endelig Luxor, hvor de besøgte
det, som Schmidt kalder Amenophis-templet i
Luxor. Schmidt beskriver, hvordan byen er byg-
get henover templet, og det er endnu ikke helt
udgravet, skriver han. Den engelsk-amerikanske
konsul, en araber ved navn Mustafa Akhmed,
bor i en del af ruinerne. De vandrer rundt i tem-
plet, og Schmidt fortæller om de tre guddomme,
Amon, Mut og Khonsu, hvis indskrifter findes i
templet. Inde i kamrene mod syd finder man en
scene, som viser kongens fødsel. Andre indskrif-
ter omtaler kongens magt og storhed. En beskri-
velse er der også af den ene stående obelisk
foran pylonen og af de særegne ægyptiske tem-
pelsøjler, som har planteform.

Efter besøget i Luxor-templet fortsatte
man sydpå til Esna, hvor man igen skulle provi-
antere. Det foregik ved, at skipperen skulle bage
brød, og de havde derfor en hel dag til at
besøge tempelruinerne, der ligger midt i byen,
omgivet af store grusbjerge.

De kommer til sidst til Aswan, hvor de
besøger den liggende obelisk. De rider på æsel-

ryg ned til Nilen, det tager et par timer, og sejler
i en båd ud til Philæ-templet. Størstedelen af
templet står endnu, selvom dele af relieffer er
borthuggede. Tilbage i Aswan besøgte de
Elefantine-øen, som på ægyptisk hed Abu,
kunne Schmidt fortælle. I oldtiden havde det
flere prægtige templer, som nu på nær få rester
er forsvundne, slutter Schmidt beretningen om
opholdet i Aswan. 

Nu gik det mod nord. De kom til Kom Ombo,
dobbelttemplet, viet til Horus og Sobek. Videre
til Gebel Silsila, hvor Schmidt beser indskrifter i
et klippetempel, der beskrev en kong Horus’
(dvs. Horemhebs) sejre. Derfra til Edfu, hvis
velbevarede tempel Schmidt giver en indgående
beskrivelse af. Tilbage i Luxor besøges Karnaks
mægtige tempelruiner – omtalen af dem i
Schmidts rejseskildring omfatter ni sider. Ud-
flugten på vestbredden fører dem til det såkald-
te Memnonion, resterne af Ramses 2.s gravtem-
pel, den klingende statue (dvs. den ene af Mem-
non-støtterne), Medinet Habu og endelig flere
privatgrave. På en anden udflugt besøger de
Kongernes Dal, hvor de ser Ramses 1., Meren-
ptah, Ramses 3. og 6.s grave. Højdepunktet er
dog Sethos 1.s grav, som Belzoni opdagede i
1817. I denne grav er der en fin og interessant
fremstilling af de fire menneskeracer, skriver
Schmidt. 

I slutningen af marts sejlede de fra Luxor. På
vejen nordpå besøgte de Dendera med det vel-
bevarede Hathor-tempel, videre til Abydos. I
dette område lå byen This, hvorfra Menes,
Ægyptens Gorm den Gamle stammede, fortæl-
ler Schmidt. Han fortæller også om Osiris-dyr-
kelsen og giver en beskrivelse af Sethos 1.s tem-
pel. 

Den videre sejlads bringer dem til Beni
Hasan, hvor de ser de lokale grave fra Mel-
lemste Rige. Derfra videre til Memphis, hvor de
i Sakkara ser trinpyramiden og Serapeum, hvor-
af der gives en indgående beskrivelse. I selve
Memphis beser de den liggende Ramses-statue. 

Turen nærmede sig nu afslutningen, den 2.
april 1861 forlod de Alexandria. Lige til det sid-
ste irriteredes Schmidt af arabernes evindelige
råb om bakshish. “At stille dem tilfreds kunne
der aldrig være tale om, thi en araber kan aldrig
få nok!” 
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Schmidts rejse i Ægypten er her blevet nøje refe-
reret for at vise, hvor indgående hans kendskab
var til Ægyptens oldtidsmonumenter. Hans rej-
sebog er simpelthen en imponerende præstation,
hans ægyptologiske viden var helt på højde med
datidens bedste fagfolks. 

Studier i Berlin og Paris
På vejen hjemover fra den store orientrejse stop-
pede Valdemar Schmidt i Berlin, hvor han 1861-
62 læste hos den unge og energiske ægyptolog
Heinrich Brugsch (1827-1894), der som privat-
docent underviste på byens universitet. Hos
Brugsch, der allerede dengang havde skabt sig et
navn som tyder af den svære demotiske skrift,
fik Schmidt en grundig indføring i det ægypto-
logiske studium, som det da blev dyrket i Tysk-
land. Berlin var hovedstaden i det preussiske
kongerige, hvor Otto von Bismarck spillede en
afgørende politisk rolle. Preussen skulle være en
stormagt, ikke blot militært men også kulturelt
og akademisk. Berliner-universitetet var et af de
førende i Europa med de bedste lærerkræfter.
Schmidt trivedes i den store by, han mødte en
række betydende forskere og han knyttede kon-
takter. Det at knytte forbindelser og dermed at
skabe sig et kontaktnet var noget, der skulle
komme til at karakterisere Valdemar Schmidts
hele virke. Ved sit altid venlige og imødekom-
mende væsen skabte han sig kontakter i alle
kredse i de lande, han besøgte. 

Året efter, 1863, finder vi Schmidt i Napoleon
3.s livsglade Paris. Han var taget til Paris for at
studere koptisk hos datidens store franske
ægyptolog, grev Emmanuel de Rougé (1811-
1872). Schmidt undgik bevidst det udsvævende
liv på cafeer og restauranter, og han koncentre-
rede sig i stedet om studierne og museerne. Han
undgik også kvinderne – selvom han så rigtig
godt ud, var charmerende og udadvendt, så blev
han aldrig gift. 

Efter studietiden i Paris fortsatte han med
at rejse rundt i Europa, hvor han deltog i viden-
skabelige kongresser, og han udbyggede hele
tiden sit kontaktnet. Schmidt kom således tilba-
ge til Paris i 1867, da der var verdensudstilling,
og han blev sekretær for den danske afdeling på

verdensudstillingen. I Paris mødte han den unge
brygger og vordende kunstsamler, Carl Jacobsen
(1842-1914). Schmidt viste Jacobsen rundt i de
ægyptiske samlinger, og der opstod et venskab
mellem de to, hvilket siden medførte at Valde-
mar Schmidt blev Carl Jacobsens rådgiver og
indkøber af ægyptiske oldsager til den kunst-
samling, som Jacobsen skabte sig. Dette møde
blev et vendepunkt i Valdemar Schmidts liv. 

Forskning og undervisning i København
I 1869 var der forhistorisk arkæologisk kongres
i København, og Valdemar Schmidt blev kon-
gressens generalsekretær. Han var strålende til
at organisere, bl.a. arrangerede han udflugt til
køkkenmøddinger i Sølager ved Roskilde fjord,
hvor Schmidt havde fået søofficeren Alexander
Wilde til at klare søtransporten. Alt klappede
perfekt og som tak blev Schmidt udnævnt til
titulær professor. 

Til trods for det omflakkende rejseliv og de
mange kongresser fandt Schmidt dog også tid til
at dyrke sin passion for Ægyptens og Mesopo-
tamiens oldtidskulturer. Den mesopotamiske
kultur havde nemlig også hans store interesse. I
perioden 1869-1873 arbejdede han således
ihærdigt på det, der skulle blive hans storværk,
Assyriens og Ægyptens gamle Historie (I, 1872
og II, 1877). Det var et storstilet forsøg på at
skildre disse to landes historie i oldtiden med
udgangspunkt i originale tekster og indskrifter.
Desværre udkom dette værk kun på dansk, og
det begrænsede i høj grad dets udbredelse. Det
er med rette blevet sagt, at hvis dette værk var
blevet publiceret på et af de store europæiske
sprog som fransk, engelsk eller tysk, så ville det
have givet forfatteren international berømmelse
i datidens videnskab. 

Hans studier resulterede også i disputatsen
Indledning til Syriens Historie i Oldtiden efter
ikke-bibelske Kilder, som han forsvarede i feb-
ruar 1873. Igen var det nye, at han inddrog hie-
roglyf- og kileskrifttekster i studiet af Syriens
historie, og disputatsen blev godt modtaget.
Han havde nu vist sin videnskabelige duelighed,
og året efter begyndte han som privatdocent at
undervise i oldægyptisk. Ni år efter blev han
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udnævnt til “midlertidig
docent i Østerlandsk Filo-
logi”. Betegnelsen østerlandsk
filologi dækkede det, som i
dag omfatter ægyptologi og
assyriologi. Videnskabelig set
er det et kolossalt område og
det var selvfølgelig umuligt for
en enkelt person at beherske
det hele. 

Schmidts hovedinteresse
var og blev Ægypten, men han
kunne dog indføre studerende
i assyriologiens grundbegreber.
For datiden var Schmidt som
universitetslærer ganske ene-
stående ved sin imødekom-
menhed og venlighed. Aldrig
sagde han nej, når en student
kom for at få råd og vejled-
ning. Introduktionsskrivelser
gav han sine studerende til
udenlandske professorer. På
den måde kom den unge
ægyptolog H.O. Lange til
Berlin, hvor Adolf Erman
havde opbygget et fremragen-
de institut, der simpelthen
repræsenterede det ypperste
inden for ægyptologien. I
Berlin kunne Lange så selv
skaffe sig kontakter. Som
lærer var Valdemar Schmidt
den store igangsætter.

Han vedblev i stillingen
som midlertidig docent lige til
1916, hvor den blev omdannet
til et fast docentur. Han var
dengang 80 år gammel, men
stadig utrolig åndsfrisk og vir-
kelysten. Han blev afskediget i
1922, da han var 85 år! Hans afgang blev mar-
keret med en afskedsforelæsning, som blev
omtalt i aviserne. 

Bryggeren
Venskabet med brygger Carl Jacobsen medførte
bl.a., at Schmidt blev inviteret med på en stor

Grækenlandsrejse, der fandt sted i 1887. Med
på turen var udover Carl og hans kone Ottilia
kunsthistorikeren Julius Lange, endvidere
arkæologen Sophus Müller, arkitekterne Hans J.
Holm og Hack Kampmann samt numismatike-
ren Christian Jørgensen. Schmidt blev, da han
tidligere havde rejst i Grækenland og iøvrigt
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Fig. 3 Kvartsit-

hovede ÆIN 660.

(Fra Manniche,

Ægyptisk kunst i

Danmark, fig.

25).
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talte nygræsk, på bryggerens forslag valgt til
kassemester. I Athen blev de modtaget af kong
Georg, der som bekendt var søn Christian 9., og
beværtet på det bedste. Rejsen på Peloponnes,
som foregik på hesteryg, var temmelig anstren-
gende og deltagerne kom under strabadserne
tæt på hverandre. Carl Jacobsen lærte Schmidt
at kende som et overmåde elskeligt og beske-
dent menneske og som en person han ubetinget
kunne stole på. Flere i denne rejsegruppe kom
senere til at bidrage til etableringen af samlin-
gen af oldtidskunst i bryggerens museum. 

Ideen til en ægyptisk samling i Glyptoteket
stammer fra 1890, og det var en auktion i Paris
som gav stødet. Bryggeren var bekendt med, at
en samling af meget fine statuer, der havde til-
hørt Raymond Sabatier, tidligere franske konsul
i Luxor, var sat til salg. Sophus Müller, der
arbejdede på Nationalmuseet, tog til Paris med
den hensigt at købe oldsager til Antiksamlingen
på museet. Bryggeren var da så fri at spørge
ham, om han ikke også kunne noget købe til
Glyptoteket. Müller svarede beredvilligt ja, og
han kom hjem med tre større ægyptiske statuer
til bryggerens museum. Den mest kendte er dio-
ritstatuen af den siddende Anubis, der engang
har stået i Luxor templet. Statuen er fra Amen-
hotpe 3.s tid (1391-1353 f.Kr.), og den er særlig
interessant ved, at elementet Imn i kongens navn
Imn-Htp er kradset bort. 

Med disse tre ægyptiske statuer i sin samling
havde bryggeren så at sige fået blod på tanden.
To år efter, i 1892, fik Valdemar Schmidt tildelt
rollen som indkøber af ægyptisk kunst. Han var
fra sine tidligere rejser i Ægypten rigtig godt
kendt med antikvitetsmarkedet og havde forbin-
delse til forskellige handlende. Han startede i
Cairo hos Paul Philip, en tidligere fransk sned-
kersvend, som var gået over til at sælge ægypti-
ske antikviteter. Det var der langt flere penge i
end at stå og lave møbler. Ikke længe før
Schmidts ankomst havde Philip fået fingre i et
lille mandshoved af en rødlig sten. Øjnene var
af bjergkrystal og der var indsat et lille stykke
metal, hvis glans bevirkede at øjnene var særligt
livagtige. Det lykkedes at købe dette enestående

kunstværk [fig. 3] og yderligere to træstatuer fra
Gamle Rige. 

En anden antikvitetshandler var en græker
ved navn Kytikas, i hvis lille butik arkæologer
og embedsmænd fra museet i Cairo samledes.
Dér udvekslede de om aftenen nyheder om nye
fund og opdagelser rundt i landet. De mange
ægyptiske handlende, der forsøgte at sælge old-
sager, nævner Schmidt også. De holdt til i en
landsby ude ved de store pyramider i Giza, og
derude falbød de efter mørkets frembrud deres
stjålne oldsager. Af frygt for at blive opdaget
flyttede de ved nattetide oldsagerne fra skjule-
sted til skjulested. 

I alt foretog Valdemar Schmidt 34 rejser til
Ægypten – han bare “svippede af sted”, som
bryggeren sagde. På mange af rejserne gjorde
han indkøb til Glyptoteket. Nok det allermest
berømte køb er det såkaldte sorte kongehoved
som blev erhvervet i Cairo i 1904. I en efter-
skrift til Valdemar Schmidts erindringer har
Maria Mogensen, dengang inspektør ved Glyp-
totekets ægyptiske samling, skrevet om dette
køb: 

Da Schmidt i 1904 kom på sin årlige tur til
Ægypten, mødte han en dag en kendt antikvitets-
handler på gaden i Cairo. Manden spurgte, om
Schmidt ikke vilde gå med ham ind i hans butik,
og Schmidt sagde jo. Butikken viste sig at bestå af
tre afdelinger. I den forreste fandtes der lutter
“dejlige” ting, statuer og statuetter, alle med
hoveder, arme og ben. – lutter forfalskninger! I
den næste afdeling ondt og godt blandet mellem
hinanden, “også disse ting gik vi hurtigt forbi”,
forklarede Schmidt. “Endelig kom vi da ind i det
inderste rum, og hvem skildrer min salige følelse,
da jeg under sofaen øjner et stykke af sjælden
værdi. Det er udført i sort basalt og forestiller en
ægyptisk konge. Det var et kunstværk af rang! Jeg
måtte for enhver pris bringe det til Danmark.” Det
lykkedes og nu står det i Glyptoteket, beundret og
værdsat af kunstkendere som den største perle i
den ægyptiske samling [forsiden].

Valdemar Schmidt var en foregangsmand som
formidler af Glyptotekets og Antiksamlingens
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samling af ægyptisk kunst, idet han holdt
omvisninger og foredrag og samtidig fik udgivet
kataloger. Til det store Salmonsens Leksikon
bidrog han med artikler om ægyptologiske og
assyriologiske emner. Han var aktiv lige til sin
død, og noget af det sidste han arbejdede med
var et stort anlagt værk om den ægyptiske
mumiekiste og sarkofags udvikling, lige fra de
ældste tider til romersk tid. Værket var planlagt
til at blive publiceret på fransk, men Den første
Verdenskrig umuliggjorde dette (trykkeriet lå i
Belgien). Derfor udsendte Valdemar uddrag af
det på dansk, Levende og Døde i det gamle
Ægypten, I-II, 1919, og Sarkofager, Mumie-
kister og Mumiehylstre i det gamle Ægypten.
Typologisk Atlas med Indledning, samme år. 

Som tiden gik blev Valdemar Schmidt en kendt
skikkelse i det københavnske gadeliv, hvor han
vandrede rundt iført sort diplomatfrakke og
med sammenfoldet paraply anvendt som stok.
Han boede i mange år i Ny Kongensgade 14,
der lå nær ved Glyptoteket og Nationalmuseet.

Hele sit liv forblev han ugift, og to ældre frøke-
ner Sildorf passede hans lejlighed og sørgede for
hans fornødenheder. Han opnåede den ære at
blive karikeret af selveste Storm P. – i datiden
kunne man ikke nå højere! [fig. 4]. Han døde i
1925 i en alder af 89 år. Et par dage før sin død
havde han netop afsluttet sine erindringer. 

Et formaliseret ægyptologistudium fik Schmidt
dog ikke opbygget ved universitetet. I hans tid
blev der aldrig oprettet en studieordning, og det
var således ikke muligt at tage nogen eksamen i
faget. Det var først hans efterfølger, H.O. Lange
(1863-1943), der fik etableret ægyptologien
som et egentligt eksamensfag med en studieord-
ning. Det skete i 1924, året før Schmidts død. 

Valdemar Schmidt tilhørte den ægyptologi-
ske pionergeneration: den frie, omrejsende for-
sker. Det var ved sit omfattende rejseliv at han
øvede sin største indsats, skabelsen af den
ægyptiske samling for Carl Jacobsens Ny Carls-
berg Glyptotek.
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Fig. 4 Den gamle Valdemar Schmidt blev

sindbilledet på den distræte professor, der

helt var opslugt af sin videnskab. Storm P.

har her karikeret ham i Berlingske

Tidendes Søndagstillæg. Schmidt tidsfæster

Ramses 1. til 9. dynasti – det er naturligvis

en fejl (eller morsomhed?) fra Storm P.s

side. Gengivet med tilladelse fra Storm P.-

museet.
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Erik Christiansen

Det er vel de færreste, der under en tur til
Ægypten gør sig klart, at mange af de bedst
bevarede templer er bygget eller renoveret i
romersk tid. Her finder man bl.a. relieffer af
romerske kejsere afbildet som faraoner [fig. 1-2],
og kun hieroglyfferne afslører, at pågældende

farao udover at være “elsket af Isis og Ptah”
bærer romerske navne og de velkendte kejsertit-
ler. Sådan fremstilles kejseren aldrig på de møn-
ter, de romerske myndigheder lod præge til brug
for Ægypten som romersk provins. Her er hans
eller kejserindens kontrafej let genkendelig og er
omgivet af navne og titler på græsk [fig. 3].

Et egentligt møntvæsen kom til Ægypten
med ptolemæerne, der som de øvrige hellenisti-
ske herskere lod præge mønter af høj lødighed i
guld, sølv og kobber. På forsiden var som oftest
en buste af Zeus Amon eller kongen selv og på
bagsiden en ørn. I de sidste årtier før den
romerske erobring af landet i 30 f.Kr. mistede
mønterne meget af deres lødighed – til dels også
i vægt; men til det sidste opretholdt man et luk-
ket møntsystem, således at ptolemæerkongens
mønter ikke måtte udføres fra hans rige, hvor
kun hans mønter var gangbare.

Romerne overtog delvis og gradvis dette
møntvæsen. Under Augustus (30 f. Kr..-14 e.
Kr.) blev der kun præget bronzemønter, mens de
ptolemæiske sølvtetradrachmer fortsat var i cir-
kulation. Under hans efterfølger, Tiberius, gen-
optoges udmøntningen af sølvmønter. De havde
omtrent samme størrelse, vægt og lødighed som
i senptolemæisk tid; men under Claudius (41-54
e. Kr.) blev mønten forringet. Ud af en gennem-
snitsvægt på ca. 13 gram var kun ca. 3 gram
sølv, og dog synes det at være på denne tid, at
dens officielle værdi blev gjort lig med den
romerske rigsdenar. Da denaren på denne tid
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Mønter i det romerske Ægypten

Fig. 1 Romersk

kejser kaster

røgelse (ikke

mønter!) på

røgelsesbrænde-

ren foran en

ægyptisk gud i

Esna-templet.

(Foto LM).
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vejede godt 3,5 gram (med 98 % sølv), var
dette i høj grad et kunstigt forhold, som imid-
lertid blev muliggjort af, at romerne videreførte
det lukkede møntsystem med sølvtetradrachmen
som hovedmønt, og sådan forblev det indtil kej-
ser Diocletians nyordninger i 290’erne.
Romerne videreførte også og konsekvent at
datere mønterne efter herskernes ægyptiske
regeringsår, som tilfældet efterhånden var blevet
for de ptolemaiske sølvmønter. 

Det, som imidlertid især skabte eftertidens
interesse for mønterne fra det romerske
Ægypten, var de store bronzemønter (antageligt
drachmer), der blev præget i første halvdel af
100-tallet, og som på bagsiden ofte har ægypti-
ske eller rettere sagt ægyptiserende typer som
Nilus, Sarapis, Isis, sfinks, pyloner
o.lign. I sit pionerværk fra 1787
kaldte Zoëga dem derfor for “kej-
sertidsmønter fra Ægypten” (numi
Aegyptii imperatorii), og efterføl-
gende blev de døbt de “alexan-
drinske mønter” af den moderne

numismatiks fader Joseph Eckhel ud fra den
opfattelse, at de antageligt var blevet præget i
Alexandria som hovedsædet for det romerske
herredømme over den ægyptiske provins [fig. 4

og 5].
Vi må imidlertid erindre os, at sådanne

motiver også kendtes i kejsertidens Rom og
Italien (omend ikke på mønter), hvor de næppe
har været opfattet som mere eller mindre ægyp-
tiske end, tilfældet senere var for f.eks. Mozarts
opera Tryllefløjten. I Ægypten er det næsten
kun de såkaldte nome-mønter, der direkte af-
spejler de faraoniske traditioner. Også de bærer
kejserens billede på forsiden; men på bagsiden
har vi et navn på et af de ægyptiske forvalt-
ningsnomer og et eller flere religiøse symboler
for pågældende nome (provins). Eckhel antog
dem derfor for at være præget i og for pågæl-
dende nome; nyere stempelstudier har imidlertid
vist, at de må have været præget sammen med
de andre mønter i Alexandria, og der er intet i
fundmaterialet, der tyder på en særlig lokal an-
vendelse. De må derfor kaldes
nome-typer i stedet for, og
en nærmere tolkning
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Fig. 2 Det er ikke til at se det, hvis man

ikke lige ved det; men kan man tyde

hieroglyfferne på Kalabsha-templet

(dog ikke de her viste), og kan man

overse “stavefejlene”, vil man kunne

læse, at denne farao hedder autokrator

kaisaros (= imperator cæsar) og altså er

kejser Augustus. (Forfatterens eget

foto).

4

318

976

Fig. 3 Hvis man ken-

der bare lidt til

romerske kejserpor-

trætter, vil man let

genkende Augustus,

Nero og Hadrian

(SNGCop 41, nos. 4,

110 og 318). Neros

strålekrans skal for-

mentlig ikke kun til-

kendegive ham som

Helios, men også

markere, at det drejer

sig om en ny mønt,

der skulle anvendes i

stedet for de gamle.

Fra ca. 260 e.Kr. for-

mindskes tetradra-

chmernes diameter

mere og mere, og

dog tager man ikke

fejl af Diocletian

(SNGCop 41, no.

976).

110
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kræver ægyptologisk specialviden. De er sjæld-
ne, blev kun præget under nogle få kejsere og
det endda kun sporadisk og uden påviselige
særlige anledninger.

Der er håbløse mangler i fundmaterialet
fra Ægyptens romertid, og paradoksalt nok er
især Alexandria dårligt kendt. Hvad vi imidler-
tid har, viser klart nok, at de alexandrinske
mønter har været i almindeligt omløb på land
såvel som i by. Det underbygges af de samtidige
papyrusskrifter, der imidlertid også vidner om et
udbredt kreditsystem, hvor det aftalte eller op-
gjorte beløb på anfordring blev indløst kontant.
Ikke kun veluddannede alexandrinske borgere,
men også den almindelige ægyptiske fellah må
have kendt til kejserens mønt og ikke kun til
betaling af personskatter. Hvor meget han har
lagt i eller forstået af kejserens navne og titler
eller bagsidernes motiver må stå hen i det uvisse
bortset vel fra, at mønterne lige så klart har
symboliseret det romerske herredømme som de
– i øvrigt ret få – romerske soldater i landet.

Vi ved ikke, hvem der valgte, hvad der
skulle sættes på mønterne; men det er rimeligt
at antage, at det var den romerske præfekt
(Ægyptens “vicekonge” og kejserens personlige
stedfortræder) eller en af hans embedsmænd. Vi
kan overveje, hvor omhyggeligt valget var, når
vi betænker, at det tilsyneladende tog næsten et
år, førend den afdøde kejser Trajans portræt på
forsiden blev udskiftet med efterfølgeren Hadri-
an, eller at sølvtetradrachmer med Nero på for-
siden forblev i cirkulation i næsten 200 år efter
hans død.

Kejserne eller medlemmer af kejserfamilien
figurerer også ofte på bagsiden. I enkelte tilfæl-
de refereres der klart til en konkret begivenhed,
som når kejseren står sammen med Alexandria
på sølv- og bronzemønter fra Hadrians 15.
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Fig. 5 “Koptites” = Sobek-Geb/Kronos

(SNGCop 41, no. 1093);

“Hermopolites” = Thot/Hermes

(SNGCop 41, no. 1102); 

“Arsinoïtes” = Amenemhet 3.

(SNGCop 41, no. 1083).

1093

1102

1083

Fig. 4 På dette repræsentative udvalg

af bagsider på de alexandrinske dra-

chmer finder vi Nilus, Sarapis, Isis,

sfinks og et ægyptisk tempel.

(SNGCop 41, nos. 345 (Hadrian),

445 (Antoninus Pius), 376 (Hadrian),

428 (Antoninus Pius) og 402

(Hadrian)).

345 445 376 428 402
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ægyptiske regeringsår, dvs. da han var på besøg
i 130/131. Når en kejser derimod vises i en tri-
umfvogn, trukket af elefanter, markerer det sna-
rere en evigt sejrende kejser end en konkret sejr.

Bortset fra forsiderne viser det særligt
romerske i de alexandrinske mønter sig i en
uendelighed af typer og varianter, men sjældent
i selve valget af typerne. De mest markante
eksempler er – karakteristisk nok! – fra augus-
tæisk tid (f.eks. Mars Ultor templet) og ellers
fra tiden efter ca. 260, hvor mønternes diameter
vedvarende formindskes og tilsyneladende kun
levner plads til en uendelig og monoton genta-
gelse af Roma, ørn og nærmest besværgende
personifikationer af sejr, fred og fordragelighed
[fig. 6].

Dog er der en stigende erkendelse af, at det
romerske Ægyptens mønter – som i andre pro-
vinser – er en del af romaniseringen, og at
Ægyptens afsondrethed og lukkede møntvæsen
er en del af Romerrigets økonomi. I det hele
taget spørges det mere og mere, om det særegne
ved det romerske Ægypten slet og ret er, at vi
kender det så godt fra det langt større kildema-
teriale, vi trods alt har. Sagt med andre ord, hvis
vi havde lige så mange papyrusskrifter fra de
galliske provinser, ville vi så også lære deres
særkende bedre at kende?

Overalt hvor romerne herskede, var deres
interesser rådende; men de søgte at bygge på de
stedlige traditioner mere end på rå magt eller
rene romerske institutioner. Resultatet blev ofte

lokale kulturer med et klart romersk
præg, og da må vi afsluttende spørge:
Er de alexandrinske mønter et godt
udtryk herfor, mens kejserne som faraoner
i templerne blot er et isoleret fænomen, der
oprindeligt skulle tilfredsstille præsterne – og
guderne! – men efterhånden udviklede sig til en
ren tradition?
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Fig. 6 Mars Ultor tem-

plet på bagsiden af

Augustus-mønt (SNGCop

41, no. 3), Romulus og Remus på mønt

fra Antoninus Pius (SNGCop 41, no.

495) og Roma, siddende på trone, med

Victoria og scepter på Diocletian-mønt

(SNGCop 41, no. 976). 

På de to næste Hadrian-bagsider ser vi

kejseren møde Alexandria (SNGCop

41, no. 362) og køre triumf i elefantfir-

spand (SNGCop 41, no. 296).
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Tutankhamon vedbliver med at fascinere.
Tidligere på året fik vi at vide, at de nyeste
undersøgelser af mumien ingen tegn viste på, at
barnekongen skulle være kommet af dage på
mistænkelig vis. En CT- scan (financieret af
Siemens) danner nu basis for rekonstruktioner
af kongens fysiognomi. Franske og ægyptiske
forskere var åbenbart bekendte med deres mate-
riales identitet, mens de amerikanske forskere
tilsyneladende var uvidende. Kun den franske

og den amerikanske rekonstruktion er blevet
offentliggjort. Den franske ligner i påfaldende
grad de kendte afbildninger af kongen, som f.
eks. guldmasken og lotushovedet, hvorimod den
amerikanske viser en kraftigere, mere sat mand
med små øjne.

Udover den påfaldende medieinteresse har
sagen lidt mere vidtrækkende konsekvenser. Det
er stort set det eneste tilfælde hvor vi har en
mumie, hvis identitet der ikke er grund til at
betvivle, sammen med en række afbildninger,
hvoraf de fleste indbyrdes ligner hinanden. Det
frembyder derfor en enestående mulighed for at
studere, om der er tale om portrætlighed eller
ej. Holder man sig til den franske rekonstrukti-
on, er der ikke megen tvivl, når det drejer sig
om kongen set forfra. Men i profil viser begge
rekonstruktioner en hage, der i forhold til
afbildningerne er særdeles vigende. Mumien har,
i hvert fald i sin nuværende tilstand, det samme
svage hageparti. I retsmedicinske rekonstruktio-
ner er de usikre punkter bløddelene såsom
næsetip og øreflipper. Her er der ingen mulig-
hed for støtte i en CT-scan.

Såfremt man kan fæste lid til uvildigheden
af de nye rekonstruktioner af Tutankhamons
ansigt, må man acceptere, at der i visse tilfælde
var tale om en reel lighed mellem model og
afbildning. Det er påfaldende, at så mange af
afbildningerne af Tutankhamon viser fælles
træk: guldmasken, lotuskongen, Amon-statuen i
Karnak med den nyfundne næsetip samt diverse
statuer fra kongens grav. Det viser sig også i
todimensionale afbildninger som f. eks. det ind-
lagte elfensbensskrin, det gyldne skrin og relief-
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Tutankhamons rigtige ansigt.

(Foto fra tv-skærmen af LM).

Granit. Elfenben. Kalksten.

ansigter 

T u t a n k h a m o n s
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klusion synes at være, at der både i gravudstyret
(hvoraf noget ikke var fremstillet til Tutankh-
amon og andet stammer fra tiden inden hans
død) og i tempelskulpturen fandtes forskellige
bud på en gengivelse af kongen, men at det ene
ligger forholdsvis tæt op ad dels selve mumien
og dels de nyeste rekonstruktioner af kongens
ansigt.
LM

ferne i Opet-festen i Luxor. Der er dog andre
gengivelser af kongen, der ikke følger denne
model, og det drejer sig primært om skulptur,
der ikke stammer fra kongens gravudstyr, som f.
eks. flere statuer fundet i Karnak-templet. Nogle
af disse er senere taget under kærlig behandling
af Horemheb, der tilføjede sit navn ovenpå
Tutankhamons. Der er endvidere flere af ushab-
ti-figurerne fra kongens grav, der heller ikke føl-
ger modellen fra guldmasken. En foreløbig kon-
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Ansigtet rekonstrueret af en

amerikaner ...

Kilder til museumsgenstandene

Granit. Fra Tutankhamun. The

Golden Beyond, 2004, s. 243. 

Elfenben. Fra I. E. S. Edwards,

Tutankhamun. His Tombs and Its

Treasures, 1977, s. 244. 

Kalksten. Fra Tutankhamun. The

Golden Beyond, 2004, s. 279. 

Granit. Fra Toutankhamon et son

temps, 1967, frontispiece. 

Træ. Fra D. Silverman, Masterpieces

of Tutankhamun, 1978, s. 127. 

Alabast. Fra Tutankhamun. The

Golden Beyond, 2004, s. 249.

Link til National Geographic

www.nationalgeographic.com/ngm/

0506/feature1/index.html

Granit. Træ. Det amerikanske forsøg. Det franske forsøg. Alabast.

... og en franskmand.

(Foto fra tv-skærmen af LM).
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Louise Alkjær og 
Ivar Herlev Sørensen

Turen går til Egypten

Politikens Forlag 2005
156 s., talrige ill. 150 kr.

I Papyrus 2000/2 anmeldte jeg,
sammen med to andre Ægypten-
guider fra Politikens Forlag, Mette
Vikings version af Turen går til
Egypten. Som det fremgik var jeg
en varm tilhænger af Tur-bøgernes
koncept og deres rejsevenlige for-
mat, og det er jeg stadig. De giver
simpelthen de vigtigste oplysnin-
ger, man har brug for som almin-
delig rejsende med overskuelige

kort og planer. Den nye udgave
læner sig med rette kraftigt op ad
den forrige i sin beskrivelse af de
forskellige lokaliteter og monu-
menter, ja ofte er der ingen æn-
dringer overhovedet. I ny og næ er
der henholdsvis tilføjelser og ude-
ladelser, men uden at have læst det
hele med lup kan jeg sige, at der
heller ikke var nogen akut brug
for ændringer her. Undtagelsen er
dog i dykkerland ved Rødehavet,
hvor der i takt med den stadig sti-
gende turisme åbenbart har været
et behov for supplement. De prak-
tiske oplysninger er naturligvis op-
dateret, og der er indført nyttige
“bokse” om forskellige emner
såsom pyramidestatistik, fugleliv
og krokodiller.

Den største fornyelse består
dels i de mange nye fotografier,
dels i organiseringen af de indle-
dende sider, som synes at dække
stort set de samme emner, men i
en anden rækkefølge, samt i
mange nyttige web-adresser. Begge
forfatterne er erfarne rejseledere,
den ene ægyptolog, den anden ara-
bist, og det viser sig i prioriterin-
gen af stoffet ved, at der er noget
mere om det moderne Ægyptens
historie og folkeliv (altså fra
omkring Middelalderen…) En
“modernisering” af visse konge-
navne (Keops og Kefren i stedet
for Kheops og Khefren) er ikke en
forbedring, men det dejligt at se en
ny generation af Turen går til
Egypten. Der kommer sikkert
mange andre i fremtiden.
LM

Erik Christiansen

Coinage in Roman Egypt. The
Hoard Evidence
Aarhus University Press, Aarhus
2004. 208 ss., 18 fig., 9 tavler, 
3 plancher. 248 kr.

Dette er ikke et numismatisk
opslagsværk om mønter fra det
romerske Ægypten. Tvært imod er
der, som forfatteren udtrykkeligt
gør opmærksom på i forordet, tale
om en undersøgelse af romerske
mønter som penge. Forfatterens
primære ærinde er at bidrage til en
forskningsdiskussion blandt øko-
nomiske historikere om, hvorfor
man udstedte mønter i oldtiden (s.
11), her specielt: hvorfor udstedte
romerne mønter (s. 23)? Til dette
formål har forfatteren valgt at
fokusere på det forholdsvis righol-
dige, men ikke helt uproblemati-
ske, materiale af “skattefund” fra
det romerske Ægypten i perioden
indtil Diokletians reformer. Et
valg, der udmunder af hans egen
mangeårige forskning i alexandrin-
ske mønter (s. 11). Ved et skatte-
fund forstår forfatteren “mindst to
mønter (eller mindst én mønt og
en anden værdigenstand), der tilsy-
neladende er begravet samlet med
forsæt, eller tabt – og helst fundet
sammen” (s. 14). Og ved mønter
forstås “små prægede stykker
metal, der har en alment accepte-
ret værdi indenfor en “herskers”
eller “stats” territorium, hvis rege-

Boganmeldelser
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ring har ansvaret for produktionen
af dem (mønterne) og hvis autori-
tet garanterer deres værdi” (s. 14).

For at kunne granske den
valgte problemstilling er forfatte-
ren nødt til at gøre den antagelse,
at skattefund under bestemte for-
udsætninger giver et repræsentativt
billede af den oprindelige mønt-
produktion og af hvilke mønter,
der cirkulerede og følgelig kunne
ende med at blive gemt væk på
den måde (s. 22, 30). Denne anta-
gelse er på ingen måde grebet ud
af luften, men følger derimod af en
række metodiske og teoretiske
overvejelser, som både advarer
mod ukritiske fortolkninger af
skattefundene og specificerer de
“bestemte” forudsætninger (s. 30).
Herunder også en diskussion af,
hvad der kunne få mennesker til at
samle mønter og andre værdigen-
stande og gemme dem væk som
“skatte” (s. 15ff).

For at få svar på det centrale og en
række heraf afledte spørgsmål, op-
deler forfatteren materialet i fire
kronologisk afgrænsede grupper

(s. 85, kap. 5-8). Han underkaster
det en multivariat, kvantitativ og
kvalitativ analyse og fortolker
resultaterne på en baggrund, der
både omfatter information hentet
fra papyrustekster og et bredere
kildemateriale. Det billede, der teg-
ner sig som følge af denne frem-
gangsmåde, viser både gennem-
gående mønstre og betydelige ud-
sving i produktion og cirkulation
af mønter; ikke blot fra den ene
kejser til den anden, men også
mellem regeringsår under den en-
kelte kejser. Bogens konklusioner
skal ikke opremses her. Men enkel-
te bemærkelsesværdige observatio-
ner og fortolkninger skal dog
fremhæves.

Det lykkes f.eks. efter anmel-
derens mening forfatteren at tegne
et nuanceret billede af skiftende
kejseres motiver for at udstede nye
mønter i Ægypten. Udgangspunk-
tet er en argumentation for, at der,
sideløbende med et udbredt kredit-
system, i det romerske Ægypten
har været en stærkt monetariseret
økonomi (s. 53); og at den romer-
ske mønt i Ægypten cirkulerede i
et lukket system (s. 40ff), der efter
alt at dømme indebar tvungen vek-
sling ved ind- og udrejse. (s. 43).
Der var mønter af både guld, sølv
og kobber (med tiden endog bly),
som alle diskuteres. Men fokus er
på den grundlæggende møntenhed,
som var den alexandrinske “tetra-
drakme”, en “sølvmønt” som alle-
rede fra tidlig kejsertid, eller senest
fra Vespasians tid, holdt en kurs,
der svarede til den kejserlige denar.
Og det til trods for, at den fra og
med Claudius’ regeringstid havde
lavere vægt og sølvindhold end
denaren (fig. 1, s. 44f). Altså en
kunstigt opretholdt kurs! Med
dette udgangspunkt kan forfatte-
ren holde udsvingene i produktio-
nen og cirkulationen af mønter i
Ægypten op mod en bredere histo-
risk baggrund og følgelig give et

bud på motivationen bag udstedel-
sen af nye mønter. Dette gør han i
kapitlerne 5-8 samt det afsluttende
kapitel 9, hvori bogens pointer
sammenfattes. 

Blandt de mest interessante
udsving er en høj prægningsaktivi-
tet hen mod slutningen af Neros
regeringstid. De tetradrakmer, der
blev udstedt i denne periode, har
en mindre vægt og et lavere sølv-
indhold end tidligere. Den neroni-
anske standard blev derefter fulgt
indtil Markus Aurelius’ regerings-
tid, hvor der blev udstedt nye te-
tradrakmer med yderligere forrin-
get vægt og sølvindhold. Midtvejs
mellem Nero og Markus Aurelius
udstedte Hadrian gennem hele sin
regeringstid, så godt som hvert år,
et antal tetradrakmer med neroni-
ansk standard. Alle tre tilfælde bli-
ver i bogen fortolket på baggrund
af, hvad vi ved om de pågældende
kejseres aktiviteter og samtid i
øvrigt. Neros forringede tetradrak-
me ses således som udtryk for, at
denne kejser havde brug for sølv
til den slunkne kasse i Rom (s. 97).
Hadrians jævnlige udstedelse af
tetradrakmer efter neroniansk
standard ses som udtryk for hans
generelle velvilje overfor de østlige
provinser, herunder Ægypten
(s.102), samt for en generel for-
bedring af imperiets finansielle re-
server under denne kejser (s. 139).
Endelig havde Markus Aurelius
brug for at skaffe sølv til dækning
for udgifterne til sine mange pro-
jekter, ikke mindst hans omfatten-
de militære forehavender (s. 106).
Andre udsving giver anledning til
en yderligere nuancering af bille-
det, men bidrager også til det
generelle indtryk, at det romerske
Ægypten med et citat, forfatteren
har lånt fra Kenneth Harl, kan
betegnes som “et laboratorium,
hvor [kejseren] kunne eksperimen-
tere frit med at manipulere og
undergrave mønter”, uden at dette
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dog behøver at have været det
oprindelige formål (s. 46). 

Med disse og mange flere
interessante observationer og for-
tolkninger kommer bogen rundt
om mange aspekter af det økono-
miske system i det romerske
Ægypten. Og dermed placerer den
sig som et vægtigt indlæg i forsk-
ningsdiskussionen omkring romer-
rigets, og dermed oldtidens, øko-
nomiske historie. Som sådan er
bogen først og fremmest et viden-
skabeligt værk. Men den kan ikke
desto mindre anbefales til de af
Papyrus’ læsere, der interesserer
sig for oldtidens økonomiske
historie.
Bo Dahl Hermansen

Ulf Haxen

Det lille mirakel

Gyldendal 2003
Indb., 368 s. 349 kr.

Fhv. førstebibliotekar og senior-
forsker ved Det Kongelige Biblio-
tek Ulf Haxen har begået en fasci-

nerende og læseværdig bog om
jødisk bogkunst og historie. De
jødiske bøger har gennem histori-
en været genstand for en særlig
interesse både i forhold til den
måde, som den jødiske religiøse og
intellektuelle tradition forholder
sig til Bogen på og i forhold til
den måde, som kristne gennem
historien har forholdt sig til de
jødiske bøger. De jødiske bøgers
historie er i den grad studier vær-
dig antikvarisk, men også kultur-
og socialhistorisk betragtet.

Bogen Det lille mirakel er
blevet til efter en udstilling om den
hebraiske bog på Det Kongelige
Bibliotek i 1989, og den fremviser
da også mange eksempler på KBs
store og betydningsfulde samling
af jødiske bøger. Haxen er om
nogen manden, der kan navigere i
samlingerne, og han har bidraget
væsentligt til både judaistisk sam-
lings tyngde og til udforskningen
af dokumenterne. 

Det lille mirakel er en smuk
bog i coffee table format og ud-
smykning, rigt illustreret med bil-
leder af jødiske bøger, skrift og
bogmalerier, så det er en fryd for
øjet. Bogen forsøger at dække en
mange århundreder lang historie,
eller rettere historier, om jødisk
bogkunst over emnerne KBs hånd-
skrevne hebraiske bibel fra 1400-
tallet, Cairo-genizaen, bogmaleri
og farvelære, bogbrændinger og
borgerliggørelsen i moderne tid.
Bogens titel er primært inspireret
af Skrivernes Traktat i Talmud
men også af Holberg, som Haxen
citerer for, at jødernes overlevelse
beror på et mirakel, samt den fan-
tastiske overlevelse af Mosaisk
Troessamfunds og KBs jødiske
bøger under besættelsen. Uden
skrivekunstens lille mirakel ingen
jødedom.

KBs hebraiske bibel har en
fascinerende historie. Josef ben
Yehuda ben Hanin flygtede i

1400-tallet fra den spanske inkvisi-
tion med sin kone, søn og sin bibel
til Nordafrika, hvor forholdene for
jøder var mere tolerable. Langt
senere i 1761 erhvervede Carsten
Niebuhr ekspeditionen i Konstan-
tinopel eller Cairo Josef ben Yehu-
das bibel og bragte den til Dan-
mark, hvortil den ankom i 1766.
Haxen præsenterer indsigtsfuldt
detaljerede forhold omkring KBs
bibel og andre uvurderlige jødiske
dokumenter samt om de jødiske
bogkunstneres håndværk inkl. geo-
grafiske og periodekendetegn i
udførelsen af værkerne. 

Fordrivelsen af jøderne fra
Spanien i 1492 forårsagede en
enorm folkevandring af jøder til
både den østlige Middelhavsregion
og Nordeuropa. Denne vandring
lagde i al sin grusomhed på mange
måder grunden til de senere store
jødiske kulturer rundt om i
Europa. Haxens afsnit om van-
dringerne, bogtrykkerkunstens
begyndelse og det store jødiske
forlag Soncino er blandt bogens
bedste. I 1500-tallet var Italien et
produktivt område udi bogtrykke-
riet, og et stort antal jødiske bøger
blev trykt for kun at bukke under i
1553, hvor kirken udsendte en
bekendtgørelse, som førte til
afbrændingen af et enormt antal
jødiske bøger. Gennem store dele
af historien har især den kristne
forfølgelse af jøder været årsag til
et kolossalt tab af bøger, og kirken
har i perioder med ekstrem nid-
kærhed forfulgt den jødiske bog,
hvilket i sig selv var en symbolsk
uddrivelse. Man mere end aner en
gennemgående trodsighed i bogen.
På trods af forfølgelser, fordrivel-
ser, bogbrændinger og mord har
de jødiske bøger og jødedommen
overlevet. Desværre er motivets
anden side ikke udfoldet synderligt
i bogen, nemlig hvordan omstæn-
dighederne har påvirket den jødi-
ske tekstkultur. Haxen får det

Papyrus_1_05  30/06/05  16:11  Side 42



undertiden til at virke, som om
bogkulturen er givet (af Bogen) og
ikke af mennesker og omstændig-
heder. 

Gennemgangen af dansk-
jødisk historie og historien om
KBs erhvervelse af David Simon-
sens kolossale bibliotek er bevæ-
gende og understreger Danmarks
lille, men undertiden betydnings-
fulde plads i jødisk historie. Præ-
sentationen har dog mest karakter
af en mindeskrivelse over store
jødiske personligheder i dansk
historie, hvor der er fokus på deres
indsats for fællesskabet og landet.
Kritik kan også rettes mod, at
bogen ikke er forsynet med henvis-
ninger, hvilket er meget ærgerligt
for den interesserede læser. End-
videre skæmmer det både bogen
og det uhyre interessante emne, at
Haxen fortæller både en populær
og en videnskabelig historie på
samme tid. Legender bliver blandet
med videnskabelig historie med
udgangspunkt i en mere eller min-
dre zionistisk antagelse om den
jødiske nations organiske sammen-
hængskraft gennem 3000 år. Det
kræver indimellem sin læser at
navigere i, hvad vi ved, og hvad
der er fortolkning, og her kunne et
noteapparat have vist sin duelig-
hed. 

Ovennævnte kritik skal dog
ikke ændre på, at Ulf Haxen har
skrevet en uhyre vidende og vel-
skrevet bog, der fortjener at blive
læst af alle med interesse for jøde-
dommen, dansk-jødisk historie og
bøger generelt. 
Jakob Feldt

Nekrolog

Jens Rosman 1930-2004

Jens Rosman blev medlem af DÆS i begyndelsen af
1990’erne, kom ind i repræsentantskabet i 2001, og i
bestyrelsen i 2003. Som nybagt cand.jur. blev Jens i 1958
ansat i Finansministeriets Skattedepartement, og skat for-
blev det område, hvor han kom til at lægge en væsentlig
del af sit livsværk. Jens var en af hovedarkitekterne bag
kildeskatten, det skattesystem, vi har i dag, men som fak-
tisk først blev indført i 1970. Jens var både interesseret i
teori og praksis og fik en imponerende karriere ud af skat-
ten. Han blev departementschef i 1980 og chef for Told og
Skat i 1989. Jens blev fascineret af den ægyptiske kultur.
Interessen udmøntede sig i mange rejser til Ægypten, læs-
ning, og flittig deltagelse i foredrag og temadage. Gennem
Åbent Universitet skaffede han sig også et basalt kendskab
til at Middelægyptisk og hieroglyffer. 

Jens kom til at spille en meget stor rolle i DÆS. Han
var manden bag selskabets vedtægter; bag fundatsen til
Forskningsfonden, bag reglerne for “Venneforeningen”.
Og så var han naturligvis optaget af DÆS’s økonomi, hvil-
ket i praksis også betød at lære bestyrelsens medlemmer
noget basalt om økonomistyring. 

Jens var et dejligt menneske, på en gang kontant og
ihærdig, men samtidigt varm og rund. Hans betydning for
DÆS kan ikke overvurderes. 

T. Holm-Rasmussen og P. J. Frandsen
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udlånt fra Ashmolean Museum i Oxford.
Druerne er bundet sammen med bronzetråd
omkring en kerne af træ.

Glasblæserne, hvis varer forhandles i Khan el-
Khalili i Cairo, har næppe kendskab til disse
drueklaser, men der er en påfaldende lighed med
dem, der kan købes i dag. Nu er druerne bundet
omkring et net, der er hult, således at der er
mulighed for at indsætte en elektrisk pære. For
en del år siden fandtes en mat, lysegrøn variati-
on med ovale glaselementer, der til forveksling
ligner rigtige druer. Nu produceres kun den
blanke, runde version men til gengæld i flere
farver: mørkegrøn, olivengrøn, turkis, lyserød,
blåsort og glasklar. Undertiden kombineres flere
af farverne i en og samme drueklase. Man kan
således udsmykke sit rum eller sin terrasse lige-
som Akhenaten og Nefertiti for 3500 år siden.
Klaserne koster bare mellem 15 og 25 kr styk-
ket (bagsiden).
LM

Paladserne i Akhenatens by i el-Amarna er de
bedste eksempler på boligindretning i det gamle
Ægypten. De fleste huse er reduceret til funda-
menterne, evt. vægudsmykning er stort set
forsvundet og alt løsøret med. I afbildninger og
modeller af folks huse er der heller ikke meget
hjælp at hente, og vi må som regel klare os med
møbler og andre genstande løsrevet fra deres
sammenhæng. I el-Amarna er situationen noget
bedre, da byen blev totalt forladt indenfor et
kort tidsrum. Rester af væg- og gulvudsmykning
er fundet under udgravninger i årenes løb, og de
mange billeder af paladsinteriør på vægge i tem-
pler og grave giver yderligere ideer om den tids
boligstil.

Væggene kunne udover at være bemalede også
udsmykkes med kakler og indlæg med blomster-
motiver, og fra lofterne hang livagtige druekla-
ser udført i glas eller fajance. En klase blå druer
og en anden med druer i blå og turkis nuancer
var med på den store udstilling “Pharaohs of
the Sun” for nogle år siden. Den sidste var

Druer 
før og nu

Drueklase fra

el-Amarna. H

18 cm. Fra

Pharaohs of the

Sun, kat. nr. 74.

Drueklase ind-

købt i 2005. H

12 cm. (Foto

LM).
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Ægyptisk oldtidsmindelov
The Supreme Council of
Antiquities (SCA – tidl. Egyptian
Antiquities Organisation) har ved-
taget en lov, der fordrer, at en
inspektør fra Antikvitetstjenesten
skal være tilstede, hver gang der
skal bygges i områder, hvor der
vides at være arkæologiske levn.
Således har Zahi Hawass & co.
under et hus i Ain Shams fundet
en grav fra 26. dynasti med en stor
antropoid granitsarkofag tilhøren-
de Khonsuankh, skatmester i kon-
gens palads og chef for kongens
palads. Rundt om sarkofagen lå
400 ushabti’er og fire intakte kan-
opekrukker med de fire Horusbørn
som låg. Mumien i sarkofagen
havde adskillige guldamuletter.
Graven er nu blevet flyttet til Ain
Shams Open Air Museum.
Digging Diary, Egyptian
Archaeology 26, 2005, s. 28.

The Egyptian Mummy Project
(EMP)
Nu skal alle kendte mumier i
Ægypten registreres, hvorefter i
første omgang et repræsentativt
udvalg skal CT-scannes med hen-
blik på undersøgelse af helbred,
dødsårsag, alder etc. Ideen til dette
projekt opstod efter fundet af
arbejdergravene i Giza,og fundet
af de mange mumier i Bahriya
gjorde udslaget: en fabelagtig
mulighed for at undersøge en sam-
menhængende population.

Planen er, at alle mumier i
Ægypten skal undersøges – med
tiden også dyremumier – lige fra
sen prædynastisk tid til slutningen
af den romerske periode. Det ene-
ste mumiekatalog, der findes, er
det ene bind i Catalogue Général
fra Cairo-museet. Som et led i regi-
streringen forsynes anonyme
mumier med en mikrochip, så at
de umiddelbart kan identificeres.
Herefter følger så CT-scanning af
mumierne. Scanneren er mobil, så
at den kan komme til mumierne
og ikke omvendt, og den er i stand
til at “pakke mumien ud” så at
sige lag for lag. Det er meningen,
at den skal give os generelle oplys-
ninger om køn og alder, højde, hel-
bred, sygdomme (gigt, slidte tæn-
der, knoglebrud, amputationer,
tuberkulose, medfødte deformite-
ter som f.eks. ganespalte eller seks
tæer etc. etc.), samt levealder og
dødsårsager for specifikke befolk-
ningsgrupper: Er der forskelle på
de kongelige, eliten og resten af
befolkningen? og meget mere. CT-
scanning vil også gøre det muligt
at rekonstruere visse mumiers
ansigtstræk.

Den første mumie, der skal
scannes, er (selvfølgelig) den fra
KV 62… (se andetsteds i dette
nummer).
Zahi Hawass, The EMP Egyptian
Mummy Project, Kmt 15/4, 2004,
s. 29-38.

Luxor
Ægyptologer fra Oriental Institute
of Chicago er for tiden ved at
bygge en ny mur i Amehotpes 3.s
søjlegang i Luxor-templet. Under
udgravninger ved sfinx-alléen
foran templet i 1950’erne blev der
fundet mange blokke, der efter at
taget på søjlehallen kollapsede i
det 1. århundrede f. Kr. senere i
middelalderen var blevet genan-
vendt i omkringliggende bygninger.
42 blokke er ved at blive indsat i
en mur bygget af mursten og be-
klædt med sandsten. De vil bl. a.
vise en stor del af Khonsus båd og
ledsagende fartøjer. Murene, der
blev udsmykket af Tutankhamon,
var oprindelig lige så høje som de
fornemme, papyrusformede søjler.
(LM fra planche i templet maj
2005).
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Hierakonpolis HK 43 (Naqada IIB-
C – ca. 3600-3400 f.Kr.)
Udgravningerne i Hierakonpolis
HK43, der afsluttedes i sæsonen
2004, og som var en mere eller
mindre “nødudgravning”, har
været yderst givtige. De 91 indivi-
der fra 87 begravelser (25 mænd,
36 kvinder, 30 udefinerbare)
udgravet i 2004 bringer tallet af
udgravede individer op på mere
end 500 fordelt i 469 grave.
Mange meget interessante detaljer
kom for dagens lys, bl.a.:

• En grav tilhørende en 12-årig
var blevet genåbnet til begravelse
af et lille barn. Barnet var place-
ret i skødet på den 12-årige,
hvilket lader udgraverne formo-
de, at det drejer sig om en lille-
bror m/k (begravelserne B383 og
B384).

• I en anden begravelse (B395) lå
afdøde – som så mange andre – i
en måtte. Men han var ikke pak-
ket ind i måtten, for denne måtte
var forsynet med afstivere, der
ligesom dannede en kurv.

• I nabograven (B394) var måtten
ikke som normalt lavet af Juncus
(en art siv) men af papyrus der
er let genkendelig på sit trekan-
tede tværsnit. Her har vi undta-
gelsen, der bekræfter regelen.
Desuden var denne begravelse
interessant ved at fedtvæv (adi-
pocire) stadig var synlig i det
indtørrede kød på ribbenene.
Det er – for at citere forfatteren:
“… a grim indicator that even
after 6000 years of dieting some
pounds will simply not go
away.”

• Også rester af madvarer blev
fundet: Et brød på et potteskår
var anbragt lige foran ansigtet
på et lille barn (B401). En kurv
fuld af frugterne af Cordia myxa
(“ægyptisk blomme”) og Zizy-
phus spina-Christi (Christ thorn

[ikke at forveksle med krist-
tjørn]) lå dybt i bunden af en
stort set ellers udraderet begra-
velse (B391).

Renée Friedman, Nekhen News
16, 2004, s. 4-5. Se også Papyrus
2004/1, s. 49.

I sæsonen 2003 fandt arkæologer-
ne et tilfælde af skalpering
(Nekhen News 15, 2003, s. 26).
De anså det for et enkeltstående
tilfælde. I sæsonen 2004 (i områ-
det HK43) fandt de imidlertid
yderligere fire kranier med tegn på
skalpering. De fire kranier lå i en
temmelig rodet kontekst med res-
ter af adskillige individer. Imidler-
tid viste 8 halshvirvler med alvorli-
ge hugmærker tilhørende mindst
tre forskellige individer, at skalpe-
ring ikke var det eneste ubehageli-
ge, der var overgået disse menne-
sker. F.eks. havde den ene af to
halshvirvler tilhørende samme
mand et voldsomt hug skråt opad,
der gennemskar 2/3 af den neder-
ste del af hvirvlen (anden halshvir-
vel). Desuden havde denne hvirvel
yderligere mere end ti hugmærker.
Manden var kort sagt blevet hals-
hugget. De fire kranier er fra
mænd mellem 18 og 30 år og
bærer fra 53 til over 193 kniv-
mærker.

En “normal” skalpering er en
ret simpel affære: Man lægger et
snit hele vejen rundt ca. langs hår-
grænsen. Herefter stikker man
fingrene ind ved pandesnittet, og
så kan man trække skalpen af “as
one would remove the rind of an
orange” [grrrrrh!]. Det kan også
gøres hurtigere. Herodot siger, at
skyterne efter at have lagt snittet
simpelthen tager fat i håret og ryk-
ker til (Bog 4.64) Lignende er
beskrevet hos Nordamerikas india-
nere.

Skalperingerne her er imidler-
tid anderledes. Det er snarere fore-

gået som når man fjerner en gens-
tridig sene eller hinde fra okseste-
gen: med små snit fra panden
(flest) og hen over issen (færre). 

Var det straf eller tortur? Var
det menneskeofring? Hvad var
disse mænds stilling i samfundet?
Høj eller lav? Var skalperingen
foregået før eller efter døden? Det
er nogle af de spørgsmål udgraver-
ne frustreret stiller sandet i
Nekhen…
Sean P. Dougherty, Nekhen News
16, 2004, s. 11-12

Abydos 
S. Harvey fortsætter sit arbejde i
dronning Tetisheris monument i
Abydos. Et af de mere bemærkel-
sesværdige fund var en stor ufor-
styrret hundegravplads, formentlig
fra romertiden, i et hjørne af tem-
plet.
Nile Currents, Kmt 16/1, 2005, s.
4. Se også Papyrus 2004/1, s. 48.

I Shunet el-Zebib har M. Adams
udgravet adskillige koptiske boste-
der, der sandsynligvis har tilhørt
eneboere.
Nile Currents, Kmt 16/1, 2005, s.
4.

Naqlun (Fayum) 
W. Godlewski & co. har arbejdet i
ærkeengelen Gabriels Kloster i
Naqlun, Deir el-Malak [Malak =
engel]. Her fandt de mere end 60
grave spændende fra 5. til 13. årh.
Blandt fundene var trækister, ligk-
læder, måtter, kurve, hørkjortler
med silkebroderier samt diverse
småting såsom glas- og keramikva-
rer. Nogle af begravelserne befandt
sig inde i selve klosteret, og et af
rummene med begravelser inde-
holdt også en samling håndskrifter
på papyrus og pergament (30 i alt)
fra 10. til 11. årh. på både koptisk
og arabisk og bestående af breve,
kontrakter og fordelingslister.
Derudover fandt man yderligere en
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gravplads fra 6.-7. årh., hvoraf
fem grave blev undersøgt.
Nile Currents, Kmt 16/1, 2005, s.
5-6.

Kharga-oasen
Den sidste af fire surveys i
Nordkharga under ledelse af S.
Ikram og C. Rossi viste sig at skul-
le blive en redningsaktion. I løbet
af sommeren 2004 har en bulld-
ozer hensynsløst ødelagt en stor
del af det arkæologiske område:

• Lerstenstemplet fra 2. årh e.Kr.,
bevaret i op til 6 meters højde,
pudsbeklædt og dekoreret med
hieroglyf-inskriptioner og gude-
scener, var stort set jævnet med
jorden. 

• Et tårn, oprindelig to stokværk
højt, var forvandlet til murbrok-
ker.

• Tre grave i gravplads F var også
raseret, så stumper af mumier og
smadrede krukker lå spredt ud
over området.

• Dele af den “befæstede bebyggel-
se” og den “østlige bebyggelse”
var ligeledes ødelagt.

Dette er formentlig skattejægeres
værk i søgen efter guld, og ikke
almindelige gravrøveres, eftersom
de havde efterladt adskillige hele,
malede krukker liggende frit.
Nile Records, Kmt 16/1, 2005, s.
6.

Flere hundebegravelser
F. Dunand & co. har arbejdet i det
romerske fort el-Deir i Kharga og
har i denne sæson afsluttet arbej-
det i den romerske gravplads.
Blandt de romerske klippegrave
fandt de en stor samling af hunde-
begravelser. De er formentlig fra 2.
årh. e.Kr., men endnu er en C-14
undersøgelse ikke udført.
Nile Records, Kmt 16/1, 2005, s.
6.

Klimaændringer gennem 
130.000 år
For at forstå klimaet i det nordlige
Afrika for 130.000 siden har for-
skere fra St. Louis University i
Washington studeret sneglefossiler.
Ved hjælp af bl.a. stabile isotoper
fra fossiler af ferskvands-sneglen
Melanoides tuberculata og karbo-
natholdige aflejringer fra en lille,
nu udtørret, sø i Kharga-oasen
rekonstruerer Jennifer Smith og
hendes assistent Johanna Kienie-
wicz klimaet i den vestlige ørken,
da søen var sø. Sneglefossilerne
kan give oplysninger om klima og
miljø og muligvis også om, hvilken
rolle vejret spillede i menneskets
udbredelse fra Afrika. Denne nye
forskning understøtter den anta-
gelse, at Ægyptens vestlige ørken
for 130.000 år siden var en blom-
strende savanne med mennesker og
dyr – ikke tør og gold som i dag.
Notes and News, Egyptian
Archaeology, 26, 2005, s. 7.

Saïs
EES/Durham University’s hold har
i Saïs gjort et interessant fund fra
saitisk tid (26. dynasti): en brønd.
Almindeligvis er ægyptiske brønde
beklædt med sten indvendig eller
hugget ud i klippegrunden. Denne
er imidlertid beklædt indvendig
med ringe af brændt ler. Hver ring
er 35 cm høj og 186 cm i diameter,
og de er ganske enkelt stablet oven
på hinanden for at danne brønds-
kakten. Mellemrummene mellem
ringene var tætnet med mudder, og
der var fodfæster ned langs inder-
siden i brønden. Der var mindst 13
af disse ringe ned til en dybde på
ca. 3 m; videre udgravning bes-
værliggjordes af indsivende grund-
vand. Brønden var fyldt med kera-
mik fra sen saitisk tid, formentlig
samtidig med den persiske invasi-
on: både fønikiske og græske,
importerede amforer og lokal
ægyptisk keramik. Halvvejs nede i

brønden lå et tykt lag af en sort
olieagtig, ulækker substans. Olien
kan bevidst være hældt i brønden
og derefter antændt – der var et
sodlag på indersiden af brønden -
for at gøre vandet ubrugeligt for
en invaderende fjende.
Penny Wilson, Egyptian Archae-
ology, 26, 2005, s. 34-35.

Tell Basta
Det tysk-ægyptiske hold, der arbej-
der i Tell Basta (Bubastis), har fun-
det en kopi af det såkaldte
Kanopos-dekret med resterne af en
tosproget ægyptisk-græsk tekst i
tre skrifttyper (ligesom på Rosette-
stenen og Kanopos-dekretet selv).
Teksten, der er delvis bevaret på
græsk og demotisk og med rester
af hieroglyf-versionen, daterer sig
til 238 f.Kr. under Ptolemæos 3.
Euergetes. 
Notes and News, Egyptian
Archaeology 25, 2004, s. 20.

Alexandria
Det polsk-ægyptiske hold, der
arbejder i Kom el-Dikka,
Alexandria (nær det velbevarede
romerske teater), har udgravet et
kompleks af velbevarede fore-
læsningssale fra sen romersk tid
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(5. -7. årh. e.Kr.). De 13 ens rum
indeholder rækker af bænke opstil-
let i hesteskoform og med en for-
højning til forelæseren i den runde
ende (sic!). 
Nile Currents, Kmt 16/1, 2005, s.
4. 

En Tut er vel en Tut … ?
Har vi nu snart den hele Tut??
Sidst var det hans næsetip (se
Papyrus 2004/1, s. 50) … nu er
det hans ***

Spøg til side. Vi har alle altid
vidst, at Tuts penis var forsvundet,
stjålet? fra hans mumie. Men nu
viser det sig, at det er den nok alli-
gevel ikke… Carter omtaler i sin
rapport bemeldte legemsdel [den
ses også tydeligt på fotografiet af
den udpakkede mumie i Reeves,
The Complete Tutankhamun, s.
117], men den synedes ikke på
røngtenbillederne fra 1968, så man
mente, at den var forsvundet. Nu
er den imidlertid genfundet –
måske. Efter en CT-scanning (se
ovenfor om EMP) mener forskerne
at kunne genkende bemeldte
legemsdel liggende løst på sandet i
den bakke, mumien hviler på. 
Gert C. Nielsen, Berlingske
Tidende 10.03.05, 1.sektion, s. 11.
se www.guardians.net/hawass for
yderligere detaljer fra CT-scannin-
gen af Tut.

Og nu vi er dernede…
Dette her har ikke ret meget med
ægyptologi at gøre, men jeg synes
det skal med alligevel, med direkte
citat fra Information: “En stenal-
der-lerfigur, der forestiller en mand
og en kvinde, der dyrker sex, er
fundet i Tyskland. Det er det æld-
ste fund af pornografi nogensinde
og udfordrer den opfattelse, at sex
var tabu for 7.200 år siden.
Arkæologerne er i ekstase – rent
fagligt.” 
Anita Brask Rasmussen, Folk,
Information, 05.04.05.

Tyvekoster galore
Trods ihærdig indsats fra Supreme
Council of Antiquities’ (SCA) side
fortsætter stjålne oldsager med at
strømme ud af Ægypten. Senest
har 10 ægyptere, heriblandt
arkæologer, været for retten for
tyveri og smugling af oldsager for-
trinsvis fra Aswan-området. De
fleste af et anslået tal på i alt
57.000 stjålne genstande stammer
fra magasiner snarere end fra
plyndring af udgravningsområder,
og mange er siden havnet i udlan-
det. Tyvene blev pågrebet, efter at
toldmyndighederne i Cairo
Lufthavn opdagede en container
pakket med oldsager fra faraonisk,
græsk og romersk tid og adresseret
til en privat forhandler,
Mohammed al-Shaaer, i Spanien,
der kunne fremvise et brev fra
SCA, der dokumenterede, at gen-
standene var moderne kopier fra
basaren i Cairo. Dette gjorde SCA
og politiet ekstra vagtsomme.
Maximumstraffen for at modtage
bestikkelse vedrørende illegale old-
sager er 15 år i arbejdslejr, mens
smugling af oldsager giver 5 år.
Trods den øgede vagtsomhed
synes også magasiner fra de
prædynastiske udgravninger i

Maadi for nylig at være udsat for
indbrud og genstandene solgt på
det internationale marked.
Nile Currents, Kmt, 16/1, s.7.

Nye adgangsforhold 
Den ægyptiske rigsantikvar havde
for nogen tid siden varslet nye til-
tag, der gik ud på at retablere de
oprindelige adgangsforhold til en
række ægyptiske templer. Dette er
nu lykkedes på beundringsværdig
vis i templet i Edfu. Næsten alle de
omkringliggende huse, der lå i
niveau, med templets tag, er nu
revet ned. Hestevognsturen fra
krydstogtskibene er nu blevet for-
længet med en stor bue, således at
man kommer ind til templet skråt
forfra, i stedet for at luske ind ad
bagdøren. 

I Kom Ombo ankommer man
nu ad en imponerende trappe lige
foran templet i stedet for at gå ind
sydfra. Det er nok de færreste, der
værdsætter dette, da templet for
krydstogtsgæster, som alle kanali-
seres ind i templet lige netop på
samme tid, er fyldt til bristepunk-
tet, der bringer de gamle Rexona-
reklamer i erindring. 
(LM) 

(Foto LM).
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Ægyptens sidste dronning død
Onsdag d. 16. februar i år døde
“et vigtigt symbol på en turbulent
æra”, nemlig dronning Nariman,
enke efter kong Farouk, 72 år
gammel. Nariman fødtes ind i en
ikke særligt velstillet borgerlig
familie i 1934 [her er der uover-
ensstemmelse mellem angivelsen af
alder og fødselsår] og blev forlovet
med en læge som 16-årig, i øvrigt
samme år som Farouk blev konge.
I sit første ægteskab fik kongen tre
døtre på stribe og lod sig derfor
skille i 1948. Uhørt i datidens
Ægypten! Værre skulle det blive,
da det rygtedes, at han ønskede, at
gifte sig med en ung borgerlig
kvinde!! Værre endnu blev det, da
det viste sig, at hun allerede var
gravid (med en søn skulle det vise
sig) inden det diskrete bryllup i
maj 1951!!! Nariman fulgte
Farouk i eksil efter obersternes
kup 14 måneder efter brylluppet.
Da Farouk døde i Italien i 1967,
havde Nariman for længst ladet
sig skille. Derefter var hun gift
endnu to gange. Sine sidste mange
år levede hun tilbagetrukket i
Heliopolis.
Hans Henrik Fafner, Information,
23.02.05. 

Gadefejere og byforskønnelse 
I de seneste måneder har myndig-
hederne i Ægypten sat kraftigt ind
for at holde monumenter og gader
langs turisternes vej i orden. En
hær af gadefejere synes udkom-
manderet i anlæggene fra Sakkara
til Philæ, alle forsynet med unifor-
mer, kost og i visse tilfælde ergo-
nomisk fejeblad med langt skaft.
Måske de følger Akhnatens gode
eksempel… Selv i Edfu by, der tid-
ligere var den tristeste strækning,
turisten skulle tilbagelægge, er
gadefejerne i gang (og ja, selv
mange af hestene i Edfu har fået et
lidt af et lift, selv om der er langt
igen til at de når den nu fornemme

standard i Luxor. 
I 1970’erne eta-
bleredes en afde-
ling af Brooke’s
Hospital for Ani-
mals i Luxor med
vandingstrug og
gratis dyrlægebe-
handling, hvilket har gjort en him-
melvid forskel i hestenes velfærd.
De er endda blevet forsynet med
en sejldugsbakke, der opsamler
deres efterladenskaber.

Et andet fænomen, der springer i
øjnene for tiden, er den smukke
beplantning, der dukker op over-
alt, hvor turisterne færdes. Midter-
rabatten fra lufthavnen og den
lange strækning mod Cairo er nu
vokset til og giver en enestående
introduktion til byen. Omkring
citadellet er der plantet en pas-
sende ørkenflora, og også nede i

Aswan er der gang i nye, små
grønne oaser i området omkring
den gamle dæmning. 
(LM) 

Dr Wafaa el-Saddik,
direktør for Cairo-Museet 
– et mikroportræt 
Dr. Wafaa el Saddik, der nu har
bestredet sit embede i godt et års
tid, har sin PhD fra Wiens Univer-
sitet på en afhandling om Giza i
det 26. dynasti, og en del af hen-
des nuværende forskning fokuserer
ligeledes på denne periode. Det
fremgik allerede af denne klumme
i forrige nummer af Papyrus. Men
før hun kom til Cairo, var hun i
Køln, hvor hun beskæftigede sig
meget med museumsarbejde, muse-
umsuddannelse og hvordan man
får museer, fortid og historie gjort
interessante for børn. For eksem-
pel grundlagde hun en forening
“KinderMuseen für Ägypten”, og
de erfaringer, man fik her, var sær-
deles brugbare, og mange kan
overføres til Ægypten.

MUSEER

Dr. Wafaa el-Saddik begyndte
sin karriere som journaliststude-
rende. Under et besøg i Luxor
fandt hun sig selv stående midt i
Karnak-templet og var solgt. Dette
her måtte hun vide mere om. Så
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(Foto LM).
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hun opgav journalistikken til for-
del for ægyptologien.

Udover projekterne for Mu-
seet (se nedenfor) har Dr. Wafaa
el-Saddik et projekt kørende sam-
men med sin teenagesøn, som
begyndte, da de var i Tyskland: De
genfortæller myten om Horus og
Seth, og sønnen og hans venner
illustrerer den. “Det er ikke main-
stream ægyptologi, men det er
skægt. Og jeg kan være sammen
med min søn!” 

Et af Dr. Wafaa el Saddik’s kæreste
tiltag er et katalog for blinde. Det
skal ikke bare være i braille men
også med højt prægede billeder,
som de blinde så kan “se” med
deres fingre. Desuden skal der med
tiden skabes et galleri med afs-
tøbninger, som de blinde kan føle
på og således “se”.

Kælderetagen skal renoveres
(ligeledes kort nævnt i seneste Pap-
yrus) med rullende reoler, lys og
klimakontrol. De opmagasinerede
genstande skal klassificeres efter
materiale og art, så at de er nem-
mere at finde. Dertil skal der etab-
leres studierum, så at forskere kan
studere genstandene der. Indtil nu
er lidt over 1/3 af kælderens ind-
hold registreret og katalogiseret.

Amarna-rummet skal omar-
rangeres, så genstandene kommer
bedre til deres ret. Endvidere er Dr
Wafaa el-Saddik begyndt at tage
volontører ind, fordi “det er godt
at have ‘almindelige mennesker’
involveret i Museet”.
Interview med Dr Wafaa el-
Saddik, Kmt 15/4, 2004, s. 6-7.

Cairo-Museet generelt
Der er gang i den i Cairo: 
Databasen over samtlige genstande
i museet skrider hastigt fremad
[omtalt i forrige Papyrus]. Det vil
lette overførslen af genstande til de
nye Great Egyptian Museum i
Giza, når det engang står færdigt.

• Amarna-rummene omorganiseres
og har foreløbig fået lyserøde
vægge.

• Egyptian Mummy Project (se
ovenfor) fortsætter som planlagt.
I januar rejste CT-scanneren til
Luxor, hvor Tutankhamon blev
scannet (se andetsteds i dette
nummer) sammen med hin
meget omdiskuterede “Trio fra
KV 35”.

Victoria & Albert Museum/Petrie
Museum
I et magasin i V&A fandt man for
nylig en kasse fyldt med uaccessio-
nerede ægyptiske oldsager, der
viste sig at stamme fra Petries
udgravninger i 1888. Petrie lod
ofte sine fund opbevare i V&A.
Kassen indeholdt kartonnage- og
træfragmenter fra sentid til romer-
tid heriblandt et portræt af en ung
skægget mand og et kistelåg med
billedet af en kvinde med sorte
slangekrøller. Oldsagerne er over-
ført til Petrie Museum of Archae-
ology.
For the Record, Kmt 15/4, 2004,
s. 10.

Ramessidisk dronning
I Papyrus 2002/1 omtalte vi af-
støbningsamlingens ægyptiske gen-
stande. En af dem var ikke identi-
ficeret, men det problem er nu løst
takket være et tip fra prof. J. R.
Harris i Skotland. Relieffet af en
ramessidisk dronning stammer fra
den kolossale statue af Ramses 2.,
der blev fundet i Memphis i 1882
og rejst på pladsen for hovedbane-
gården i Cairo i 1955. Der står
den ikke mere. Da redaktøren
ønskede at fotografere den på ny
til dette nummer af Papyrus, var
det evident, at statuen ikke mere
stod på sin plads. Det gjorde til
gengæld en stor kran. Statuen har
dog ikke blot fået en ny sokkel,
den er på vej til en helt ny place-

ring. Ifølge Al-Ahram Weekly, 10-
16 marts 2005, skal den opstilles i
området i Giza, hvor det nye, store
ægyptiske museum skal bygges.
Kvinden er Bintanat, datter af
Ramses 2. (LM)

(Foto

ERN).
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www
INTERESSANTE NETADRESSER

The Griffith Institute
www.ashmol.ox.ac.uk/gri/

Her finder man Tutankhamon:
Anatomy of an excavation – en
database over samtlige 5.398 gen-
stande fra graven. Dertil transkrip-
tion af Carters dagbøger fra alle ni
udgravnings-sæsoner - med alt fra
de daglige fremskridt til personlige
relationer og de komplekse arkæo-
logiske og politiske forhold, Carter
måtte arbejde under.
www.ashmolean.museum/gri/4tut.
html

Her kan man se Harry Burtons
fotografier fra KV62.
www.ashmol.ox.ac.uk/gri/carter/
gallery/

Chariot to Heaven– en historie for
børn og unge, skrevet af Mary
Anne Bradley og Jaromir Málek.
Den foregår i Memphis i de sidste
dage af Tutankhamons regering.
www.ashmolean.museum/gri/
9chario0.html

Udstillinger
En prægtig udstilling omfat-
tende 50 genstande fra Tut-
ankhamons grav samt 70
genstande fra andre kongeli-
ge og private grave fra det
18. dynasti vil være at finde
på følgende lokaliteter:

16/6 – 15/11 2005 
Los Angeles City Museum
of Art

Fra december 2005 
Museum of Art, Fort
Lauderdale

Fra maj 2006 
Field Museum, Chicago

Fra februar 2007 
Franklin Institute, Phila-
delphia

LM fra www.touregypt.net

og 1 måned blev det rapporteret,
at en anden dansk sildemåge forsy-
net med en radiosender, som kun-
ne spores fra satellit, nåede at
dække hele Nilens løb fra Middel-
havet til Victoriasøen på 3? døgn.
Det er en strækning på 3.600 km!
(LM fra Politiken 24.12.04)

Nyttige ting at holde øje med
National Geographic sender i
foråret 2005 en serie kaldet Tales
of the Tomb (i Amerika – hvornår
og om den vises i DK vides ej – så
hold udkig). En af udsendelserne
“Blood Sacrifice” handler netop
om de skalperede fra Nekhen
omtalt ovenfor.

1 Tekst i kantede klammer er mine
personlige kommentarer 
AL

DET SÆRE HJØRNE

Tutankhamun: The Musical
Det måtte jo komme…!
Musical’en er løseligt baseret på
Tuts korte regering og Ays påståe-
de mord på ham – med den lille
drejning at Ay, der tidligere skulle
have myrdet kongeparrets lille dat-
ter, selv bliver myrdet af enken.
Musik: Paul Whittle. Tekst:
Michael King, Gregory Cooper
(Who killed King Tut?) og Bob
Brier (The Murder of Tutankh-
amen) [Får vi den mon at se i
DK?? - og skal det så være på Det
Kongelige eller Folketeateret??] 
For the Record, Kmt 15/4, 2004,
s. 9 (omtale af anmeldelse i
Ancient Egypt 8-9, 2004).

Fugleflugtslinie
I anledning af Danmarks ældste
sildemåges død i en alder af 31 år
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