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The Middle Kingdom at Meir 
Lise Manniche
A selection of private tombs of the Middle Kingdom in 
the necropolis of Meir is now accessible to tourists, 
and they are well worth a visit. The tombs rely on the 
pictorial programme of their Old Kingdom ancestors, 
but they are outstanding in their carving and, where 
preserved, in the vigour of their colour scheme.

Kahun 
Hans Vilhardt
The excavation reports by W. M. F. Petrie of the 
Middle Kingdom town of “Kahun” are often referred 
to in Egyptological literature. It is, however, worth 
while going back once more to the original papers of 
Petrie, now housed in the Petrie Museum, University 
College London to assess their interpretation.
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Jan Brix
The author assesses the position of the Roman emperor 
in Egypt and his motivations for adopting some, but 
not all pharaonic customs. He must have been instru-
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god and builder of monuments.
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The first translation into Danish of the gospel, which 
was presented to viewers worldwide in the spring of 
2006, including also the translator’s commentary.
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Jakob Flygare
By the end of the 19th century Assyriology and Egypto-
logy went hand in hand at the University of Copenha-
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the beginnings 80 years ago and to the present day.
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 Redaktionelt
Papyrus vil gerne være først med det sidste. I marts-april sendtes i TV en udsendelse om 
Judas-evangeliet, der her blev præsenteret for en undrende seerskare. Paul John Frandsen 
udvider denne service ved på basis af det materiale, der ligger på National Geographics 
hjemmeside, og med ganske kort tid til sin rådighed at give den første oversættelse til 
dansk af den omdiskuterede tekst. Vi er stolte af i vores blad at kunne videregive denne 
vigtige kilde, der utvivlsomt vil blive citeret vidt omkring. PJF har her begrænset fodno-
terne til det absolut minimale, men han påtænker at udgive en mere fyldig kommentar 
andetsteds.

I november 2005 var tyve medlemmer af DÆS på en tur til Ægypten, der bla. viste sig 
at kunne byde på et besøg i gravene i Meir i Mellemægypten. Det var en dybt fascine-
rende oplevelse, og både Kurt Hellemose og redaktøren havde travlt med digitalkame-
raerne. Resultatet foreligger her sammen med en kort gennemgang og vurdering af de 
vigtigste grave. Med artiklen om ruinerne af  byen Kahun forbliver vi i Mellemste Rige.  
“Kahun” er et begreb, der er en uundgåelig del af pensum hos alle, der indleder et stu-
dium af ægyptisk arkæologi, uanset om det er på Universitetet eller Folkeuniversitetet – 
et begreb, fordi navnet er en læsefejl for den lokalitet, den faktisk refererer til: Illahun. 
Den navnkundige W. M. F. Petrie gravede der i 1889 og 1890, og resultaterne fra hans 
publicerede udgravningsrapport citeres stadig over alt. Hans Vilhardt har studeret Petries 
originale notesbøger i Petrie Museum i London og præsenterer en kritisk vurdering af 
disse kilder.

Hvordan skal vi fortolke romernes møde med den ægyptiske kultur og den måde, de 
lod sig fremstille på der, som om selve Rom og byens ikonografiske tradition blot var en 
fodnote i historien? I Rom gør man som romerne, men i Ægypten gør man som ægyp-
terne. Jan Brix har undersøgt hele denne maskerade.

Inspireret af omtale af ægyptologiens pionerer i Papyrus satte Jakob Flygare sig for i 
forbindelse med fagets 80 års jubilæum at opridse assyriologiens historie i Danmark. 
Vejene krydsedes i oldtiden, ligesom de gjorde i fagenes barndom indtil i dag, hvor begge 
har til huse under samme tag i Snorresgade.
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Lise Manniche

Den del af Ægypten, som ægyptologerne betegner 
som “Mellemægypten”, breder sig fra lidt syd for 
Cairo og til nord for Abydos, en strækning, der 
ligger udenfor de større centre Cairo og Luxor, eller 
for at tale oldægyptisk: Memphis og Theben. Ihær-
dige turister har besøgt regionens større turistat-
traktioner såsom Beni Hasan og el-Amarna samt 
Fayum, som også kan medregnes. Myndighederne i 
Ægypten er interesserede i at åbne Mellemægypten 
for turister. At der her er en høj procentdel af 
kristne gør, at der undertiden blusser konflikter op, 
og beboerne er ikke så vant til turister. Et synligt 
tegn herpå er den militære eskorte, man skal ledsa-
ges af på disse steder, der stadig er langt fra alfarvej 
og slet ikke har nået den sædvanlige standard mht 
faciliteter, som turister forventer, men som på den 
anden side viser et mere ægte Ægypten.

Også i oldtiden var området i en vis afstand fra de 
royale centre, men det betød ikke at det skortede på 
kulturelle aktiviteter. Det lå i provinsguvernørernes 
regi at promovere regionen og sig selv. De mest 
frem trædende monumenter, der nu står tilbage, er 
disse embedsmænds grave, men de har i gamle dage 
haft deres modstykke i de fornemme templer i by-
erne. I denne artikel skal vi koncentrere os om den 

14. øvreægyptiske provins, der i Gamle og Mellem-
ste Rige var et bemærkelsesværdigt centrum for 
både Hathorkult og gravudsmykning. En del af 
gravene fra Mellemste Rige er for nylig gjort tilgæn-
gelige for alle, der kommer forbi med privat 
eskorte, og de er afgjort en omvej værd. Lokaliteten 
går nu under navnet Meir, og den ligger på vest-
bredden omkring 25 km syd for færgen til Tell el-
Amarna på den anden side af floden. Ægypterne i 
senromertiden kaldte den mr-wr [fig. 1].

Fem km sydvest for byen Meir ligger der en wadi 
(udtørret floddal), hvorigennem karavanevejen førte 
videre til Farafra-oasen i den vestlige ørken. Der var 
dermed en god grund til, at byen allerede fra Gamle 
Rige blev et vigtigt knudepunkt. De vigtigste grave 
stammer fra Gamle og Mellemste Rige. I Nye Rige 
blev beboerne tilsyneladende begravet længere mod 
øst i Quseir el-Amarna, hvor der allerede var anlagt 
klippegrave fra 6. dynasti, og hvor der i græsk-ro-
mersk tid igen er spor af aktiviteter i den vestlige ør-
ken. Terrænet i Meir hvælver sig efter en flad, vin-
domsust sandslette til de klippeformationer, hvor 
gravene er udhugget. De blev i det 19. århundrede 
udsat for intensiv plyndring, men ikke desto mindre 
har en del af gravudstyret overlevet. Gravenes væg-

 Mellemste Rige i Meir
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udsmykning blev kopieret og udgivet i 1914-53, og 
der har været sporadiske udgravninger siden, men 
en samlet oversigt over området mangler stadig.1

Fokus i området var Hathor-templet i Cusae provin-
sens nu forsvundne hovedby [fig. 2], og mange af 
gravene tilhører ansatte ved denne gudindes tempel, 
som vi udelukkende kender til fra præsternes titler. 
Efter 12. dynasti synes området at komme ind un-
der Hermopolis. Ved begyndelsen af 18. dynasti 
markerer byen grænsen mellem de territorier, som 
henh. Hyksoskongerne og de thebanske fyrster har 
indflydelse over. Hathor-templet modtager i 12. 
dynasti royale donationer, og Hatshepsuts skatme-
ster Djehuti, kendt fra grav TT 11 i Theben, er an-
svarlig for en udbygning af templet. Hathor æres 
stadig i Cusae i græsk tid, nu under navnet Aphro-
dite Urania, samtidig med at Zeus får et tempel i 
byen. Den grund, der rummede gudindens kult i 2½ 
årtusinde, ligger formodentlig under den moderne 
by el-Qusiya. Selv da Napoleons ekspedition nåede 
byen for lidt over 200 år siden, var der ikke noget 
bemærkelsesværdigt at se.

Gamle Rige

6. dynastis grave har numre, der begynder med A, 
D og E. Udsmykningen af gravkapellerne er udført i 
stregtegning, maleri og relief og synes også ifølge 
publikationen2 at være yderst interessant. Da A-
gravene ligger umiddelbart nord for de tilgængelige 
B-grave, kunne man på stedet forhøre sig om mulig-
hederne for at få adgang.

Mellemste Rige

I en af B-gravene findes der en fremstilling af grav-
ejerens forfædre, der foregiver at dokumentere fa-
milien gennem 59 generationer. Trods det er det 
ikke helt let at holde styr på familiemedlemmerne, 
for lige så fantasifulde de var i deres gravudsmyk-
ning, ligeså begrænsede var de i navngivningen af 
deres arvinger. De mest prominente medlemmer hed 
Ukhhotep eller Senbi. Ukh-hotep betyder noget i 
retning af “Ukh er tilfreds”. En ukh er egentlig et 
kultsymbol [fig. 3], der anvendtes i Hathorkulten på 
lige fod med sistrum og menat, men ligesom med en 
menat kan selve objektet ligestilles med gudinden, 
således at en ukh er en af hendes tilsynekomstfor-
mer. Anelistens ægthed bestrides dog af visse for-
skere.3 Kun to af listens guvernører fra før 12. dy-
nasti kan identificeres med gravejere i området.4

Fig. 1 Kort over 

området omkring 

Meir. Fra Lexikon 

der Ägyptologie IV, 

kol. 15-6.

Fig. 2 Cusae skrevet 

med hieroglyffer. Fra 

Meir II, pl. XVII.

Fig. 3 Ukh. Fra 

Meir I, fig. 1.
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senbi søn af ukhhotpe

Den første gravejer fra 12. dynasti var guvernør Senbi 
(I), søn af Ukhhotpe. Hans hustru hed Perhemutme-
res, ofte forkortet til Meres [forsiden]. Ud over at bære 
guvernørtitlen var han præsteinspektør og skatmester, 
men han havde samtidig adskillige andre “ben”. 
Hans grav består af et lille, ufærdigt rum med statue-
niche i vestvæggen, men adgangen til nichen er ele-
gant udhugget gennem et hævet podium. Vægud-
smykning er både motivmæssigt og stilistisk nært 
beslægtet med den, der ses i Gamle Rige, men vi fin-
der nye træk i afbildningen af dyr og mennesker, og 
der er også fornyelser i selve billedprogrammet. 
Blandt gengangerne fra Gamle Rige er den symmetri-
ske fremstilling af gravejerens fugle- og fiskefangst i 
papyrusbåd [fig. 7], som i den sidste ende er en sym-
bolsk fremstilling af ønsket om genfødelse samt af-
døde foran et offerbord og ensembler med musikere, 
der ikke adskiller sig væsentligt fra dem, man finder i 
Gamle Rige: harpe, fløjte og chironom (sanger/diri-
gent) (men uden den fra Gamle Rige kendte dobbelt-
klarinet). Yderligere er der slagtescener og offerbrin-
gere [fig. 4], forskellige aktiviteter ved flodbredden  
[fig. 5] og i jagt i ørkenen [fig. 6]. Dette sidste motiv 
gengiver som noget nyt det ujævne terræn i en stenet 
ørken i stedet for at vise dyrene på en lige, vandret 
linie, og der er mange fascinerende detaljer blandt 
dyrene og den måde de kombineres på både i kamp 
og i parring.

Forbindelsen til gudinden Hathors tempel i Cusae 
viser sig ved, at der afbildes nogle af de ritualer, der 
foregår omkring det [fig. 7]. Vi ser præstinder, der 
kommer med sistrum og menat (hvilket bringer den 
thebanske Dalfest i erindring), styret af en mand med 
kastagnetter. Begivenheden byder også på bryde-
kampe og en mimet sekvens udført af mænd, der 
tilsyneladende knipser med fingere. Harpe spil leren, 

Fig. 6 B1 Hare 

Foto KH.

Fig. 5 B1 Flodhe-

ste. Foto LM.

Fig. 8 B1 Kalve-

fødsel. Foto KH.

Fig. 4 B1 Kød-

bærere. Foto KH.



der sidder direkte overfor gravejeren, hylder også 
gudinden: “Opløftet være Hathor, kærlighe dens 
gudinde, åh ihyu, åh ihyu, når hun er opløftet på 
fridagen.” Disse ihyu er mændene med kastag net-
terne. Fra den ægyptiske litteratur kender vi den 
oprindelige historie om Sinuhe, ægypteren, som er 
skrevet omkring dette tidspunkt, og her hører vi 
om, hvordan Sinuhe modtages ved det ægyptiske 
hof efter sin lange udlændighed af prinsesser, der 
rasler med menat og sistrum.

I forbindelse med frembringningen af kvæget 
møder vi også en fremstilling af en mager hyrde 
med håret strittende til alle sider. Dette udsædvan-
lige motiv bliver kopieret af hans efterfølgere (cf. 
fig. 13). I en af bådene med anonyme fiskere på den 
modstående væg sidder der også en sammenkrøben 
mand med ribbenene synlige. At vise en situation, 
hvor visse mennesker ikke automatisk er under ind-
flydelse af maat, det ideelle univers, er ikke alminde-
ligt, men kendes dog fra Unas’ processionsvej i 5. 
dynasti. I dette sidste tilfælde drejer det sig åbenbart 
om beduiner, ikke om udsultede ægyptere. 

I en af scenerne med kvægavl ses en ko, der er 
ved at føde en kalv. Denne vigtige begivenhed (en 
ko var sikkert endnu mere skattet end et lille barn) 

overvåges af en troldmand, der står parat til at frem-
sige en virksom formular, der skal få fødslen til at 
forløbe heldigt [fig. 8].6

Der er mange farver tilbage i denne grav [fig. 9]. 
Baggrunden er gråblå som i flere grave i Gamle 
Rige, undtagen i ørkenjagtscenen, der pas sende har 
lyserød baggrund. Graven i Giza og Sakkara fra 
Gamle Rige, som danner det direkte forlæg for gra-
vene i Mellemste Rige, er allerede mættede med den 
symbolik, som vi ser udfolde sig i gravene i Nye 
Rige. Den grå baggrundsfarve er ikke et tilfælde. Vi 
finder den igen i kongegrave fra først i 19. dynasti. 
Den gråblå farve, der ikke anvendes til at specifikke 
genstande (som holdes indenfor den sædvanlige 
polychrome palet med sort, hvid, rød, gul, blå, 
grøn) kan muligvis referere til det stadium af en 
livscyklus, hvor den afdøde netop befinder sig i gra-
ven: en mellemstation mellem livet på jorden og 
livet i det hinsides. Farven er beslægtet med den, der 
anvendes for hieroglyffen, som viser en efterbyrd 
(placenta), og som svinger mellem grålig, blålig eller 
grønlig. Det synes i overensstemmelse med ægyptisk 
logik at se graven som et moderskød, hvor den af-
døde afventer nyt liv i omgivelser af en passende 
farve.

Fig. 7 B1 Hathor-

ritual og jagt i 

papyruskrattet. 

Fra Meir I, pl. II.

Fig. 9 B1 Vase. 

Foto LM.
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 B27 
ukhhotpe (i) søn af senbi

Ejeren af grav B1 Senbi havde en søn ved navn Ukh-
hotpe (I). Hans hustru hed Djehutyhotpe [fig. 10]. 
Som sin far var han guvernør, skatmester, inspektør 
for Hathor-præsterne i Cusae og læsepræst. Han 
havde også en interessant titel, der følger umiddel-
bart efter hans guvernørtitel:  xw wa “ene-
stående personlighed(?)”, med tilføjelsen “uden 
lige”. Ordet skrevet med de tre placenta-hieroglyffer 
gengiver ifølge Blackman essensen af en person.8 
Hans grav har en søjlehal [fig. 11] og statueniche 
med karm i relief [fig. 12]. To 30-40 m dybe skakter 
(nu fyldt op) fører til de underjordiske gravkamre. 
En del af udsmykningen er ufærdig og viser et bredt 
udvalg af kvadratnet i forskellige dimensioner.9 

Østvæggen og den østlige del af nordvægen blev 
for 100 år siden ødelagt af stenbrydning og ild, hvil-
ket gør, at stenen skaller af. Kun i nichen er der 
farver tilbage. Ikke desto mindre er graven ganske 
bemærkelsesværdig. Når man ser de tidlige foto-
grafier af den, ligner den en sørgelig ruin. I dag er 
rummet beskyttet af et nyt tag, og væggene en åben-
baring i noget, der næsten er at sammenligne med 
kridhvid marengs. De står så friske, som da den 
først blev udtænkt for 4000 år siden, inden maleren 
kom med sin polychrome palet og forskøn nede bil-
ledhuggerens fænomenalt sikre hånd med sine kulø-
rer. Omridstegneren har naturligvis sin del af ansva-

Fig. 10 B2 Ukhhotpe og hans familie. Foto KH. Fig. 11 B2 Søjlehal. Foto LM.

Fig. 14 a og b B2 

Papyrussamlere.
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ret for layout og design, og det er i sig selv mester-
ligt. Men mejselhuggeren, der er fulgte i hans fod-
spor, har været usædvanligt talent fuld. Væggene 
står, som om han blot har taget sig en middags-
pause. Han har formået at fortolke omridstegnerens 
fortegning på mesterlig vis. Emnerne er i vid 
udstræk ning de samme som i faderens grav, ja nogle 
detaljer er endda direkte kopier, som f. eks. den 
magre hyrde [fig. 13], men det er måske på grund af 
manglen på farve, at vi er desto bedre i stand til at 
beundre stilen. I motivet, der angår livet langs flo-
den med indsamling af papyrus, ser vi muskuløse, 
nøgne mænd med usædvanlig kraftig hårvækst og 
påfaldende indivi duelle ansigtstræk. De river papy-
rus stilke op og bærer dem bort i knipper. En mejsel-
hugger skal ikke blot følge sit forlæg, der ligger som 
streg tegning på den hvide væg, han kan også med 
den vinkling, han har på sit instrument, tilføje sin 
særlige, personlige stil, og det er udnyttet til fulde i 
denne grav [figs. 14a og b].

Ligesom i grav B1 finder vi den blinde harpe-
spiller, der sidder for sig selv foran gravejer parrets 
offerbord. [fig. 15]. Ørkenscenen byder bla. på en 
hanløve, der er ved at bedække en løvinde [fig. 16] 
og en sammenkrøben marekat, der er ved at føde 
sin unge [fig. 17].

Fig. 12 B2 Niche. Foto LM. Fig. 13 B2 Hyrde. Foto KH. Fig. 15 B2 Den blinde harpespiller og 

en del af hans sang. Foto LM.

Fig. 16 B2 Løvepar. 

Foto LM.

Fig. 17 B2 Marekat. 

Foto LM.
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 B310

 

senbi (ii) søn af ukhhotpe (i)

Denne guvernørs grav var anlagt med søjlehal og inderrum 
med statueniche, men den fik ikke nogen vægudsmykning, 
bortset fra en lille skindør midt på sydvæggen. Dørkarmen til 
nichen har dog smukke, blå hieroglyffer. Her nævnes hans 
mor, Djehutyhotpe [fig. 18]. Senbi (II) havde en søster ved navn 
Mersi. Hun identificeres med hustruen til ejeren af B4, Ukh-
hotpe (II).11

 B412

 

ukhhotpe søn af ukhhotpe

Graven tilhører en Ukhhotpe (II), søn af endnu en 
Ukhhotpe (måske ejeren af grav A3) [fig. 19]. Hans 
hustru var muligvis den samme Mersi, som vi 
mødte i grav B3, men han havde også en, der hed 
Djehutyhotpe. Graven er dateret til Amenemhet IIs 
regering, idet denne konges kartoucher findes over 
nichen. Der findes også et bagrum i den nordlige del 
af bagvæggen. Denne gravs udsmykning er karakte-
riseret ved, at meget af den er hugget i gips lagt på 
væggene. Billedmæssigt ser vi i de fleste scener ikke 
den samme individualitet som i B2, men til gengæld 
kan vi beundre farvelægningen – eller hvad der er 
tilbage af den. Pigmenterne er usædvanligt klare, 
især i den blå og grønne ende af farveskalaen [fig. 20; 

fig. 21]. Den er ganske ødelagt, men hvor den reste-
rer, står den nærmest som lysende emaljeindlæg. 
Som netop fuldendt må graven have været usæd-
vanlig smuk og farverig. Den viser også nogle uven-
tede detaljer, som f. eks. over statuenichen et sjæl-
dent spiralmønster [fig. 22] Ved indgangen til nichen 
er loftet blåt med gule stjerner, men ellers er det 
malet granitlyserødt. 

På den sydlige del af bagvæggen sidder der for-
delt i seks dobbelte registre adskillige rækker af 

Fig. 18 B3 Niche. Foto LM.

Fig. 19 B4 Ukh-

hotpes navn. Foto 

KH.

Fig. 20 B4 Kvinder 

med lotus. Foto LM.
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Fig. 23 B4 

Madlavning. 

Fra Meir III, 

pl. XXIII.

Fig. 21 Skilpadde. 

Foto LM.

Fig. 22 B4 Spiral-

mønster. Fra Meir 

III, pl. XXVIII.
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mænd og kvinder. Det er gravejerens forgængere i 
embedet, i alt 59 mænd, med deres hustruer neden-
under. “Jeg lavede dette for at deres navne kan leve 
for evigt, og for at der kan være et påkaldelsesoffer 
med det daglige offer hørende til hver dag af succes-
sive læsepræster og præster i Hathors grottekapel 
(Hrt)” fortæller gravejeren. Hvis det er en historisk 
liste over alle dette nomes nomarcher, og hvis hver 
gives en periode på 15 år, bringer det os 885 år til-
bage i tiden, til 4. dynasti. Nogle af navnene ville 
passe til personer, der levede i Gamle Rige, men ikke 
alle. Som ovenfor nævnt er der dog sået tvivl om, 
hvorvidt der er tale om en ægte eller en fingeret liste.

 I bagrummet er der en usædvanlig scene, hvor 
der i stor stil tilberedes mad til en fest [fig. 23]. Der 
står fjerkræ på menuen, for i nederste register gøres 
en gås eller and klar: “Gør festen klar til guvernør 
Ukhhotpes ka. Jeg giver dig en fugl at tilberede.” 
Ovenover siger den person, der er ansvarlig for spid-
stegningen af fjerkræet: “Jeg har siddet ved ilden 
siden tidernes morgen!” Til højre spidsteges en hel 
kalv: “Drej spiddet(?) at du kan få det klar til Ukh-
hotpes ka”. Der manglede ikke noget på bordet hos 
præsterne i Cusae.

 C1
Denne grav, der ligger lidt syd for B-gravene, til-
hørte endnu en Ukhhotpe, søn af en Ukhhotpe, og 
han var muligvis nevø af Ukhhotpe fra grav B4.13 
Den har malet vægudsmykning med mange farver 
bevaret. Den bliver ikke umiddelbart inkluderet i 
rundgangen blandt gravene, men den vil bestemt 
være værd at undersøge nærmere.
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 Gravudstyret
Gravene i Meir blev i slutningen af 1800-tallet ud-
sat for meget voldsomme plyndringer, og kister og 
mumier endte på bålet. I 1910 blev der iværksat 
systematiske udgravninger af ægypterne selv, og det 
lykkedes at finde nogle resterende kister og andre 
effekter. Disse blev senere købt af Metropolitan 
Museum of Art i New York, hvor man i dag kan få 
et lille indtryk af, hvad der var standard udstyr i 
disse 4000 år gamle grave. En af trækisterne rum-
mer en mumie af husforvalteren Khnumhotpe [fig. 

24].14 Den er fornemt udført med øjne indlagt i ala-
bast og poleret obsidian i ibenholtsfatning. Forval-
teren bærer også en gylden uræus og et kongeligt 
skæg, for det var den status han aspirerede til i sit 
nye liv. Hapy-ankhtify [fig. 25] blev lagt i tre kister, 
hvoraf den inderste mumieformede adskiller sig fra 
de føromtalte.15 Trækisten blev dækket med linned-
klæde, hvorover der blev lagt et tykt lag sort tjære/
beg. Paryk og skæg er stribet i guld og sort, men de 
sorte striber på parykken har yderligere udsmyk-
ning af pastilformede indlæg af sort fajance med 
stribede linjer i relief, med det resultat at parykken 
ser fyldig og lokket ud. Halskraven er modelleret i 
stuk med bemaling og guldfolie. Øjnenes iris er 
indlagt i røgfarvet bjergkrystal. En navnebroder til 
de ovenfor nævnte guvernører ved navn Ukhhotpe 
[fig. 26] lå også i en kiste, der på ydersiden er ganske 
enkel med blot nogle linier hieroglyfisk tekst, men 
som indeni er rigt udsmykket med sarkofagtekster, 
offerlister og friser, som det var skik og brug på 
dette tidspunkt, især blandt de ambitiøse guvernø-
rer i Mellemægypten.16 Hans mumie blev viklet i 
linnedsstrimler og dækket af et helt klæde, hvorefter 
en mumiemaske blev anbragt over hans hoved. Den 
er skåret i træ. Huden er dækket af rødlig guldfolie, 
og øjnene er ligesom Khnumhotpes indlagt i poleret 
obsidian og gennemsigtig alabast, indfattet i iben-
holt. En datter af Ukhhotpe ved navn Nebethat 
ligger nu i sin mumiekartonnage foran sin firkan-
tede trækiste med sin fornemme mumiemaske uden 
royale insignier, men med en enkel perlehalskæde og 
bred halskrave [fig. s. 2].17 Hendes ansigt er dog for-
gyldt for at vise den ideelle hudfarve, som tilhører 
guderne, og øjnene er indlagt i alabast og obsidian. 
Kisten bag hende viser de for Mellemste Rige så 
karakteristiske øjne over et “paladsfacademønster” 
og bærer yderligere indskrifter, der nævner bla. gu-
derne Imset og Shu. På en enkelt af de firkantede 
kister, der tilhører en vis Khnumnakht [fig. 27], ser vi 

Fig. 24  

Khnumhotpe 

i MMA. Foto 

LM.

Fig. 26  

Ukhhotpe i 

MMA. Foto 

LM.
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for første gang en gudinde med løftede arme på 
ydersiden nærmest hovedet.18 Teksterne omkring 
gudinden nævner Isis, Neith og den store nigude-
kreds. Dette motiv findes sjældent inden 13. dyna-
sti. Resten af kisten er på ydersiden udsmykket med 
paladsfacade og øjne og korte tekster skrevet med 
fornemt udførte, kolorerede hieroglyffer. Det er et 
sjældent perfekt stykke håndværk, der til fulde vise 
den langt fra provinsielle standard, der herskede i 
Meir.

Figs. 4, 6, 8, 10, 13, 19 skyldes Kurt Hellemose, de resterende 

Lise Manniche, hvis ikke andet er nævnt..

Fig. 25 Hapy-

ankhtify i 

MMA. Foto 

LM.

Fig. 27  

Khnum-

nakhts kiste i 

MMA. Foto 

LM.

Noter

1 For en kort præsentation se  

D. Kessler ‘Meir’ i Lexikon der 

Ägyptologie IV, kol. 14-19.

2 A. W. Blackman, The Rock Tombs 

of Meir, vols. IV, V.

3 L. Borchardt, Die Mittel zur 

zeitlichen Festlegung von Punkten 

der ägyptischen Geschichte und ihre 

Anwendung, Cairo 1935,  112-114.

4 Kessler, op. cit. s. 16.

5 Se Papyrus 2005/01, s. 15 og fig. 3.

6 Journal of Egyptian Archaeology 3, 

1916, 241.

7 Se G. Robins, Proportion and Style 

in Ancient Egyptian Art, 1994, 

indholdsfortegnelse under ‘Meir’.

8 Således Kessler. Blackman benævner 

graven som ‘the tomb chapel of 

Ukhhotep, son of Ukhhotep and 

Mersi’.

9 Blackman, Meir VI, s. 8-38. 

10 W. C. Hayes, The Scepter of Egypt 

I, 1953/1978, s. 310.

11 Hayes, Scepter I, s. 312.

12 Hayes, Scepter I, s. 316-7; 

glimrende farvefoto i The Metropo-

litan Museum of Art. Egypt and the 

Ancient Near East, 1987, s. 36-7.

13 Hayes, Scepter I, s. 311-12.

14 The Metropolitan Museum of Art, 

s. 34-5.
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Fig. 2  Petries kort over Kahun pub-

liceret i 1891 (fra Kemp, fig. 53). 

Cirklerne angiver bygninger tilføjet 

af Kemp. De gråtonede områder vi-

ser strukturer, som ikke umiddelbart 

kan genfindes i Petries notesbøger.
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Hans Vilhardt

I slutningen af november 1888 var den britiske ar-
kæolog William Flinders Petrie (1853-1942) optaget 
af udgravningen af Senwosret II.s pyramide ved el-
Lahun i Fayum-området, godt 100 km syd for 
Memphis [fig. 1]. Omkring en kilometer øst for pyra-
miden fandt han i ørkensandet potteskår, som han 
kunne datere til samme periode som pyramiden, 
nemlig 12. dynasti i Mellemste Rige (19. årh. f.Kr.). 
Petrie benævnte dette sted Kahun.* I løbet af to 
sæsoner i 1889 udgravede han området, som viste 
sig at dæk ke over en såkaldt pyramideby, dvs en 
velafgrænset, planlagt bebyggelse [fig. 2] opført til at 
huse de personer af alle kategorier, som var beskæf-
tiget med pyramidebyggeriet med tilhørende admini-
stration, infrastruktur og kult. I oldtiden var byens 
navn Hetep Senwosret (Senwosret er tilfreds).

Byen blev kun delvist afdækket, da området syd-
øst for det udgravede område på Petries tid var un-
der opdyrkning. Petrie mente, at byen formentligt 
oprindeligt havde været rektangulær i sit omfang og 
omgivet af en bymur, hvis sydlige del ikke var beva-
ret og med den eneste bevarede byport i det nordøst-
lige hjørne. Byplanen er præget af geome trisk regel-
mæssighed med husene grupperet som rækkehuse i 
rektangulære blokke. Byen deles i to segmenter af en 
ubrudt nord-sydgående mur, hvor det større område 
mod øst er domineret af store huse nord og syd for 
gaden fra den østlige byport. Et højere beliggende 
område i det nordvestlige hjørne af denne bydel 
kaldte Petrie for Akropolis [fig. 3]. Den vestlige sek-
tor består af ensartede, sammenbyggede, små huse. 
Udstrækningen af den udgravede del af byen kan 
beregnes til ca. 35.000 m2, og dens indbyggertal 
skønnes ifølge den engelske arkæolog Barry Kemp 
at have været ca. 3.000. Et canadisk team fra Royal 
Ontario Museum under ledelse af Nicholas B. Millet 

foretog i 1990erne mindre udgravninger omkring 
den østlige byport og Akropolis, men intet videnska-
beligt er publiceret derfra endnu og bliver det næppe 
heller i nærmeste fremtid, da Millet døde i 2004. 
Området har derudover ikke været rørt siden Petries 
tid, og i dag er det fuldstændigt tilsandet.

Petries kort over Kahun

Udgravningen af Kahun strakte sig over ca. 200 
dage i 1889. Petrie skriver, at hans ægyptiske ar-
bejdssjak i perioden udgravede mere end 2000 rum, 
dvs gennemsnitligt 10 rum om dagen eller mindst ét 
rum i timen. En formidabel arbejdsindsats, når man 
tager i betragtning, at alle de løse fund samtidigt 
skulle sorteres, katalogiseres og eventuelt tegnes.

Petries opmåling af byen blev foretaget rum for 
rum, efterhånden som man arbejdede sig frem, og 
resultaterne nedfældede han i sine i alt fire notesbø-
ger, som opbevares på Petrie Museum, University 
College London. Samtlige notesbøger er af museet 
udgivet på CD-ROM. På grundlag af sine opmålin-
ger nedtegnet i notesbøgerne publicerede Petrie i 
1891 bogen Illahun, Kahun og Gurob 1889-1890, 
som indeholdt et oversigtskort over den udgravede 
by [fig. 2]. Ved omhyggelig gennemgang af samtlige 
tegninger i Petries notesbøger og sammenligning af 
disse med det publicerede kort, kan man bla. kon-
statere følgende forhold:

Fig. 1 Sesostris 

IIs lerstens-

pyramide i 

Illahun, som 

oprindeligt 

var dækket 

med kalksten. 

Foto Tine 

Bagh.

 *  Grundet en op-

rindelig fejllæsning 

af det arabiske ll 

som k (LM).
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1. Bymuren, som iflg. det publicerede kort [Fig.2] samt 
Petries ledsagende tekst begrænser det udgravede 
areal, findes i notesbøgerne kun tydeligt optegnet med 
et par meter nord og syd for den østlige byport, men er 
i øvrigt ikke at finde i nogen af de øvrige tegninger fra 
byens kortlægning. Spørgsmålet er, om Petrie, indenfor 
rammen af de 200 dage udgravningen varede, anvendte 
tid på at frilægge bymuren i hele dens længde, eller om 
han ekstrapolerede dens totale udstrækning og tykkelse 
ud fra fundene ved byporten. Han afslører ingen 
nærmere detaljer om bymuren i publikationen fra 1891.

2. Det publicerede kort fra 1891 er tegnet i størrelsesfor-
holdet 1:1.500. Udmåling af 16 forskellige afstande 
anført på tegningerne i notesbøgerne viser imidlertid, 
at lokale stør rel  sesforhold i det publicerede kort 
varierer mellem 1:1.004 og 1:2.189. Dette indebærer, 
at nogle afstande ved tegningen af det ende lige kort 
har måttet reduceres, andre forøges, for at udgravnin-
gen kunne rummes inden for kortets bymur i et 
størrelsesforhold på 1:1.500.

3. Bredden af gaderne i byen fremgår kun sporadisk af 
optegnelserne i notesbøgerne. Den østlige byport, som 
åbner op til den store øst-vestgående vej, er angivet 

som værende 216 cm bred. Selve vejens bredde er kun 
noteret et par enkelte steder i notesbøgerne, hvoraf det 
kan beregnes, at den varierer mellem 424 og 498 cm. 
Alle gaderne mellem husblokkene i den vestlige bydel 
er i det publicerede kort tegnet som værende nøjagtigt 
lige brede. Et par enkelte steder i notesbøgerne er 
af standen mellem husblokkene angivet. Disse afstande 
varierer imidlertid mellem 165 og 251 inches (419 og 
638 cm). Andre steder i notesbøgerne er det vanskeli-
gere at afgøre vejbredden. Fig. 4 viser notesbogtegnin-
gerne af vejen mellem de to nordligste husblokke J og 
K i den vestlige bydel sammenholdt med det tilsvarende 
udsnit af det publicerede kort.

4. I den vestlige bysektor er der på Petries kort indtegnet 
to huse samt nogle mindre områder, som ikke er at 
genfinde i notesbøgerne. Disse udgør i alt ca. 350 m2 
og er markeret her på fig.2 med gråtonede områder. 
Samtidig er der i notesbøgerne tegninger af huse eller 
dele af bebyggelser, i alt ca. 200 m2, som ikke findes 
tegnet ind i det publicerede kort fra 1891.

Fig. 3 Trappen 

op til Akro-

polis i Kahun 

blev udgravet 

igen af det ca-

nadiske team 

i 1990erne. 

Foto Tine 

Bagh.
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senere fortolkninger af Petries kort

Man kender efterhånden flere byer, eller rettere dele 
af byer, fra Mellemste Rige, bla. i Abydos, Tell el-
Dab’a/Avaris og på Elefantine. Petries detaljerede 
beskrivelse af en nærmest komplet by som Kahun er 
dog fortsat en af vore vigtigste kilder vedrørende by-
mæssig bebyggelse og boligers arkitektur fra perio-
den, og som følge heraf gengives hans kort fra 1891 
eller dele deraf stadig hyppigt i lærebøger og special-
litteratur. Det er således Barry Kemps reproduktion 
af Petries kort fra 1891, som her er gengivet som 
Fig.1, hvor han har tilføjet Petries oprindelige kort 
et par yderligere detaljer, der er indrammet af cirk-
ler. Tilføjelsen af en bygning midt i kortet har sin 
oprindelse i en supplerende udgravning, som Petrie 
foretog i Kahun i begyndelsen af 1920erne og udgav 
i 1923. Petrie angiver i denne publikation, at byg-
ningen var placeret på østsiden af den gade, som 
løber mod syd fra Akropolis, men han beskriver 
ikke dens nøjagtige beliggenhed. Som vist på figuren 
har Kemp valgt at anbringe den på sydsiden af et 
eksisterende bygningskompleks i dette område, men 
han redegør ikke på hvilket grundlag. De øvrige om-
cirklede bygningsværker er ligeledes afbildede i Pe-

tries publikation fra 1923, men uden angivelse af 
deres nøjagtige beliggenhed.

Akropolis

Petrie påpegede, at det højere beliggende område, 
Akropolis, havde samme omfang som de store huse 
nedenfor Akropolis, og oppe på selve Akropolis 
fandt han meget ødelagte murrester, der kunne 
stamme fra et lignende stort hus. Han udgravede 
desuden resterne af en større og to mindre trapper 
op til Akropolis. Petrie mente, at bygningen på 
Akropolis kunne have været til kongen, når han 
lejlighedsvis inspicerede pyramidebyggeriets frem-
gang i Lahun. Denne opfattelse er hængt ved hos 
bla. Herbert Ricke, som i 1932 anførte, at bygnin-
gen sandsynligvis var kongens palads. En tilsvarende 
opfattelse fra vore dage er at finde i Baines & 
Máleks Cultural Atlas of Ancient Egypt fra 1980/ 
2000. Akropolis’ beliggenhed højere end de øvrige 
bygninger i Kahun har Petrie sandsynligvis tillagt 
særlig betydning, men det er ikke helt klart, hvad 
der i øvrigt foranledigede Petrie til at udnævne 
Akropolis til sæde for en kongelig residens. De tal-
rige efterladte papyri i byen afslører intet om konge-

Fig. 4 Gengivelse 

af de to nordlig-

ste husrækker 

(mærket J og K) 

i den vestlige by-

del. Øverst  Pe-

tries  notebook 

0048, siderne 2 

og 3, og nederst 

samme husræk-

ker vist som 

udsnit af Petries 

publicerede kort 

fra 1891.
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lige besøg, og der foreligger ingen fund, som kan 
hjælpe os til at fastslå områdets funktion.

sengenicher? 

I tre af de store huse langs byens nordmur finder 
man i notesbøgerne et rum med en bred niche i væg-
gen [fig. 5].  Petrie kommenterer ikke dette, men et 
par af dem genfindes på det publicerede kort fra 
1891. Ricke benævner i sin analyse af Petries tegnin-
ger fra 1932 disse strukturer som sengenicher, men 
man kan undre sig over, at der i en by som Kahun, 
bestående af mere end 2000 rum, kun skulle fore-
komme tre sengenicher, hvis dette var den alminde-
lige skik. I så fald må det sandsynligvis have været 
en eksklusiv facilitet. En lignende arkitektonisk ind-
retning er at finde i grundplanen af et hus i Abydos 
fra 11. dynasti, som Petrie offentliggjorde allerede i 
1903, og det var faktisk Petrie og ikke Ricke, som 

var ophavsmand til sengeniche-teorien. I 1891-1892 
fandt han under udgravningen af huse fra Nye Rige 
i Amarna rum med sådanne nicher, og han tolkede 
dem her som sengesteder. En gennemgang af Bor-
chardt og Rickes meget akkurate tegninger af talrige 
Amarna-huse fra 1980 afslører tilsvarende struktu-
rer i flere bygninger. Desuden forekommer nicherne 
bla. i paladsanlæg i Tell el-Dab’a fra det tidlige 13. 
dynasti, Amenhotpe III.s palads Malkata, Merne-
ptahs palads i Memfis samt i den første version af 
paladset tilknyttet Ramesses III.s dødetempel i 
Medinet Habu. Fortolkning af nichernes funktion 
som sengested er videregivet af flere senere ægypto-
loger bla. A. Badawy, B. Kemp, M. Bietak og D. 
Arnold, men konkret bevis for disse vægnichers 
funktion eksisterer strengt taget ikke.



Rumfunktioner

Mange forskere har beskæftiget sig med de ægypti-
ske huses opdeling i rum og rummenes funktioner, og 
et eksempel på dette findes hos Ricke. Fig. 6 viser et af 
de store huse i Kahun, beliggende syd for den øst-
vestgående hovedgade. Husenes grundareal er ca. 
2.500 m2. Til sammenligning er arealet af Christian 
VII.s på Amalienborg 2.275 m2. Figuren viser dels 
huset som gengivet på Petries kort (A), som er en 
relativt tro gengivelse af tegningerne i notesbøgerne, 
og dels Rickes fortolkning (B) af Petries tegning. På 
Petries kort mangler den nordvestlige fjerdedel af 
huset. Petrie skriver her på den tilsvarende tegning i 
sin notesbog, at der kun er gulve tilbage, og væggene 
er sunket i grus. Der var altså ingen murrester, som 
kunne afsløre, hvorledes rummene var disponerede i 
denne del af bygningen. Ricke har udfyldt dette tom-

rum med en række rum samt en åben gård med otte 
søjler, idet han med egne ord forsøger at rekonstru-
ere huset ud fra indretningen af et af de andre store 
huse i byen, nemlig genbohuset over gaden mod 
nord. Men husene nord og syd for vejen er som  Pe-
trie siger meget anderledes arrangeret. Det er derfor 
tænkeligt, at Ricke i sin rekonstruktion også har 
hentet inspiration i de øvrige huse syd for vejen, da 
ligheden med disse er betydeligt større. Man kan i 
øvrigt sætte spørgsmålstegn ved den videnskabelige 
gevinst ved at forsøge at rekonstruere et hus med en 
grundplan, som i forvejen findes veldokumenteret på 
den anden side af gaden. Nøjere sammenligning mel-
lem Petries kort og Rickes reproduktion afslører der-
udover, at Ricke andre steder i huset har tilføjet og 
fjernet mure, udeladt og isat døråbninger samt an-
bragt søjler.

indgange og adgange

På sin husplan angiver Ricke desuden med et spørgs-
målstegn muligheden for en ekstra gadedør i den 
vestlige ende af den nordlige husmur, skønt flertallet 
af de store huse i bydelen tilsyneladende kun var 
udstyret med én dør til gaden.

I 1966 anvender A. Badawy Rickes tegning af hu-
set i sit værk A History of Egyptian Architecture, 
men nu er spørgsmålstegnet ved indgangen borte. På 
Badawys reproduktion er det dog stadig kun den 
østre indgang, der er forsynet med en pil og signa-
turen ‘in’. Hos Bietak finder vi i 1996 atter samme 
tegning [fig. 6C], men nu er begge indgange til huset 
fremstillet som ligeværdige gadedøre med hver sin pil 
og begge udnævnt til ‘Eingang’. På Petries kort [fig. 

6A] ser det ud til, at der i syd findes en bagdør, som 
åbner direkte ind til det bagvedliggende hus. Ricke, 
Badawy og Bietak har valgt at sløjfe denne dør på 
deres tegninger. Det skal dog påpeges at Petrie gør 
opmærksom på, at netop de sydlige store huse havde 
været udsat en del ombygning, herunder indsættelse 
af nye døråbninger i eksisterende mure, hvilket har 
gjort det vanskeligt at gennemskue den oprindelige 
plan.

Fig. 5 Badawys rekonstruktion (1957) 

af et soveværelse i Kahun. I publikatio-

nen fra 1891 skrev Petrie, at gulvet i en 

soveniche var hævet, men han angav 

ikke hvor meget.
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Petrie selv er i sin publikation fra 1891 tilbage-
holdende hvad angår bud på rummenes funktion i 
de store huse. Han udskiller dog områder for hus-
herren og dennes familie, en afdeling for kvinderne, 
et portnerrum ved gadedøren samt kornmagasiner. 
Denne inddeling af husets funktioner synes ikke 
baseret på fingerpeg fra de talrige, løse fund i rum-
mene, men udtrykker snarere en opfattelse af hvad 
Petrie anså som en hensigtsmæssig indretning af et 
stort hus.

badeværelser, påklædningsværelser mm.

Senere forfattere er gået betydeligt videre i deres 
fortolkning af husenes indretning. Ricke har således 
fundet funktioner for de fleste rum som vist i [fig. 

6b]. Disse omfatter nu yderligere bla. soveværelser, 
her af to med sengeniche, hustrudomicil, gårdsplads, 
modtagelseshal og haremsafdeling. Desuden er huset 
blevet udstyret med to badeværelser, der dog ikke 
besidder de karakteristika, som fem hundrede år 
senere er at finde i Amarna-huse, hvor der er ståsten 
og delvis stenbeklædning af væggene samt en eller 
anden form for afløb. Der er ingen arkæologiske 
fund fra Petries udgravning, som indikerer en sådan 
funktion for disse rum. 

Bietak, som bygger videre på Rickes grundplan, 
har inddelt huset i syv selvstændige boligområder 

[Fig. 6C, I-VII], heraf to med soverum med sengeni-
cher (I og II). Han har desuden nu tilføjet hele tre 
badeværelser samt et lignende antal påklædningsvæ-
relser i forbindelse dermed. Disse faciliteter er angi-
vet beliggende langs husets sydmur og dermed ikke i 
direkte forbindelse med husherrens boligområde i 
den centrale del af huset (I). Senest har Laila Skak 
Hecquet i sin specialeafhandling ved CNI fra 2003 
anvendt Bietaks tegning af huset som en del af 
grundlaget for sine konklusioner vedrørende sam-
fundsstrukturen i Mellemste Rige. Hun benævner i 
øvrigt med rette de store huse eliteresidenser. Bietak 
har placeret husherrens boligområde centralt i byg-
ningen [fig. 6C, I] og ældstesønnens lejlighed i hu-
sets sydøstlige hjørne [fig. 6C, II]. Skak Hecquet 
anfægter i sin diskussion denne nære placering af 
faderen og sønnens boligområder, eftersom der er en 
dør imellem dem, hvilket hun mener ville have kom-
promitteret sønnens privatsfære. Den diskussion 
kan synes overflødig, da denne dør ikke eksisterer 
på Petries kort [fig.6A] eller på tegningen i hans 
notesbog, hvor der er en ubrudt mur mellem de to 
områder af huset. Den findes derimod hos Ricke 
med et spørgsmålstegn på samme måde som den 
ekstra indgang til huset nævnt tidligere.
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gratis hentes fra Internettet: http://www.lib.uchicago.
edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=DT73.I3P5_cop2

Konklusion

Med udgangspunkt i de kartografiske optegnelser i 
Petries notesbøger er her fremlagt eksempler på, 
hvorledes oprindelige iagttagelser og optegnelser 
kan processeres og føre til konklusioner og resulta-
ter, som har fjernet sig fra de originale data. Der 
synes at være en tendens til, at hvad der oprindeligt 
er fremlagt som antagelser og forslag til fortolkning, 
med tiden præsenteres som fakta. En af årsagerne til 
dette kan være, at senere forfattere ikke søger til de 
oprindelige kilder, men i stedet refererer til de sene-
ste publikationer indenfor området. På denne måde 
kan der opstå en sneboldeffekt, hvor en oprindelig 
fortolkning gennem kædecitering vinder mere og 
mere frem for til sidst at fremstå som et faktum.

Arkæologiens opgave er bla. at forsøge at gen-
skabe for os aspekter af fortiden ud fra fortolkning 
af fund fra fortiden. I denne proces trækkes der 
både på viden, erfaring og fantasi. Men resultaterne 
af fantasiens bearbejdelse af fortidens fund må 
stedse kunne holdes op mod udgangsmaterialet 
uden at troværdigheden kompromitteres. I denne 
artikel er fremdraget eksempler, som kan tydes som 
fantasirig omgang med den viden, som fund fra 
fortiden har overladt os. 

Det ville næppe være muligt nøjagtigt at reprodu-
cere Petries kort over Kahun alene baseret på hans 
optegnelser i notesbøgerne. Petrie arbejdede i en 
tidsalder, hvor der ikke fandtes nogen systematisk 
arkæologisk tradition, og hans fremlægning af ud-
gravningsresultaterne fra Kahun i 1891 var derfor 
banebrydende med hensyn til metode og til at skil-
dre fundene så nøgternt og fuldstændigt som mu-
ligt. Dertil kommer, at Petrie måtte arbejde under 
tidspres, dels af finansielle årsager, og dels fordi han 
ønskede at fuldføre udgravningen inden udgangen 
af 1889 for at forhindre, at Kahun blev overladt til 
plyndringsmænd. De her nævnte uregelmæssigheder 
ændrer ikke på afgørende vis vort generelle indtryk 
vedrørende opbygningen og indretningen af en py-
ramideby fra Mellemste Rige.

Fig. 6 Kort over et af de store huse syd for den øst-vestgående vej. 

A: Fra Petries kort, cf. Fig. 2 (1891), den tilgrænsende del af det 

sydlige nabohus er vist skraveret, 

B: Rickes gengivelse af samme hus (1932), og 

C: Bietaks reproduktion (1996) af huset, her gengivet uden farver (I = 

husherrens domæne, II = ældstesønnens lejlighed, A = påklædnings-

rum, B =  badeværelse, S = soveværelse).



Jan Brix

Augustus og erobringen af Ægypten 

Det græsk-makedonske herskerdynasti i Ægypten, 
ptolemæerne, havde siden 168 f.Kr. mere eller min-
dre været et romersk protektorat. Men det var først 
i midten af det 1. århundrede f.Kr., at Ægypten blev 
et alvorligt samtaleemne i det romerske senat. Der 
herskede blandt de romerske senatorer stor frygt for 
at gøre landet til en romersk provins, selv efter Cæ-
sars erobring af landet i 48 f.Kr. Sueton beretter 
følgende omkring situationen: “Efter sejren overlod 
han herredømmet over Ægypten til Kleopatra og 
hendes yngre broder; han turde ikke gøre landet til 
en provins af frygt for, at det skulle blive basis for 
oprør, dersom det engang fik en uregerlig prokon-
sul” (Divus Julius 35,1). Kleopatra herskede alene 
over Ægypten i perioden fra 47 til 30 f.Kr. Sammen 
med Julius Cæsar fik hun sønnen Ptolemæus XV 
Cæsar, bedre kendt under alexandrinernes kælenavn 
Cæsarion, der betyder søn af Cæsar.

I Rom fejrede Cæsar sine sejre med triumftog, 
hvor hovedattraktionen var Kleopatras søster Arsi-
noe. Det skabte dog en højst uventet reaktion hos 
det ellers hårde romerske publikum, da de så den 
13-årige pige ført i lænker gennem byen. Dio Cas-
sius skrev følgende omkring begivenheden: ”Det 
pinte romerne frygteligt og det vakte stor medliden-
hed, og med det som undskyldning begræd de deres 
egen ulykke” (XXXXIII. 19,3-4).

Efter mordet på Cæsar i år 44 f.Kr. gjorde Kleo-
patra sin søn til medregent, men han blev først offi-
cielt anerkendt som medregent af senatet i 42 f.Kr., 

Augustus     – farao i Ægypten og kejser i Rom

Da romerne i 30 f.Kr. erobrede Ægypten og 
gjorde landet til en romersk provins, måtte 
Augustus ligesom de ptolemæiske konger lade 
sig inddrage i landets tusindårige traditioner. 
Dette betød imidlertid, at han selv skulle frem-
stå og tituleres som farao. Ifølge den romerske 
historiker Dio Cassius afskyede Augustus den 
ægyptiske kultur, men hvorfor så fremstå som 
farao?
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og dermed havde hun sikret arvefølgen. I det efter-
følgende årti dannedes en ny ægyptisk-romersk 
alliance mellem Kleopatra og den romerske hærfø-
rer Marcus Antonius, hvilket i 36 f.Kr. resulterede i 
ægteskab. Sammen prøvede de to at oprette et helle-
nistisk-orientalsk imperium, hvor Alexandria skulle 
være det nye Rom. Marcus Antonius proklamerede, 
at Kleopatra fremover skulle bære titlen ”Konger-
nes dronning”, mens Cæsarion fik titlen ”Konger-
nes konge”. 

Det lykkedes Octavian, der senere fik titlen 
Augustus, at få senatet til at erklære Kleopatra krig, 
mens Marcus Antonius blev erklæret som stats-
fjende [fig. 1]. Augustus besejrede dem i slaget ved 
Actium i 31 f.Kr., og året efter erobrede han Ægyp-
ten. Omtrent et halvt århundrede efter erobringen 
kunne han i sit efterskrift berette følgende: ”Jeg 
føjede Ægypten til romerfolkets magtområde” (Res 
Gestae 27,1).

Augustus og herskerkulten i Ægypten

Da romerne annekterede Ægypten, overtog de et 
land med en flere tusind år gammel historie – et 
land der i cirka tre hundrede år havde været under-
lagt et fremmed herredømme i form af det græsk-
makedonske ptolemæer-dynasti. For at Augustus 
kunne bevare sin magt i landet, måtte han, ligesom 
sine forgængere, træde ind i Ægyptens tusindårige 
traditioner, hvilket nødvendiggjorde at han frem-
stod som farao. Augustus blev dog på intet tids-
punkt kronet til farao, da det sandsynligvis ville 
have vakt harme i det romerske senat. Enhver her-
sker over Ægypten, uanset hvordan denne havde 
opnået magten, var gud. Fremmede erobrere blev 
præsenteret som konger af Ægypten, men det var 

ægypterne, der havde patent på de rette titler. De to 
persiske konger Kambyses og Dareios var kendt 
under den ægyptiske titel HqA aA n kmt  aA n xAswt nbwt, 
dvs. ”Mægtige hersker over Ægypten og mægtige 
fyrste over fremmedlande”.

Efter den romerske erobring fremstod Augustus 
teoretisk set kun som princeps civitatis, dvs. første-
borger, i Rom. Men i Ægypten blev han betragtet 
som gud og underkastet den traditionelle tilbedelse, 
som fulgte med faraoembedet. I 1912 formulerede 
U. Wilcken kejserkulten i Ægypten således: ”Der 
Kult der vergötterten Kaiser war auch in Aegypten 
wie sonst in den östlichen Provinzen nicht ein römi-
scher, sondern ein hellenisticher“.1 Kejser Augustus 
gjorde grundlæggende meget ud af, at han i Rom 
ikke accepterede nogen form for guddommelige 
æresbevisninger. Han kunne dog stolt smykke sig 
med titlen Divi Julii Filius – søn af den guddomme-
liggjorte Julius Cæsar, der ved sin død havde opnået 
denne status. Herved fik den da kun 18-årige Augus-
tus del i Cæsars guddommelighed. Han accepterede 
dog titlen Augustus, dvs. den ophøjede, hvilket 
havde guddommelige associationer; men i de romer-
ske provinser tilnærmede man sig af politiske årsa-
ger en guddommeliggjort status for Augustus sam-
men med gudinden Roma.

I Ægypten var der ingen templer dedikeret til 
gudinden Roma, men Augustus blev af den græske 
befolkning identificeret med Zeus og var blandt 
andet kendt under edsformularen Zeus Eleutherios 
Sebastos.2 Udover de ægyptiske undersåtters tilbe-
delse og Augustus’ identifikation med Zeus blev den 
levende kejser tilbedt eller beskrevet som en gud-
dom. Kejserens statuer, som var placeret i de ægyp-
tiske templer, omtales på græsk som andriantes og 

Augustus     – farao i Ægypten og kejser i Rom

Fig. 1 Kolossal-

hovede af 

Augustus   

(79 cm, marmor). 

Fra Alexandria 

Graeco-Roman 

Museum 2002, s. 

31.
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ikke som agalmata, som ellers var det udtryk, græ-
kerne benyttede om gudernes statuer og billeder.3

De kejsere, som blev guddommeliggjort efter  
deres død, blev naturligvis tilbedt som guder. Men 
romerne skelnede imellem de to latinske betegnelser 
divus og deus, som betyder henholdsvis guddomme-
lig og gud. Det var som divus og ikke som deus, at 
selv de mest ærværdige af kejserne blev føjet til det 
romerske pantheon. Græsk, som var det administra-
tive sprog i Ægypten, har ikke denne distinktion, og 
guddommeliggjorte kejsere blev altid refereret til 
med det græske ord theos, som betyder gud. Den 
romerske herskerkult i Ægypten blev altid udført i 
specielle templer, der blev betegnet enten som Kaisa-
reia eller Sebasteia, og i de almindelige ægyptiske 
templer var kejserne sunnaoi theoi, dvs. guder, der 
deles om templet. Kejserkulten var normalt kollek-
tiv, men der er eksempler på templer opført indivi-
duelt til en enkelt kejser eller kejserinde.4

Der hersker ikke nogen tvivl blandt forskerne 
om, at den almindelige ægypter øjeblikkeligt betrag-
tede Augustus som deres hersker, der dermed alle-
rede fra begyndelsen påtog sig faraos rolle. Allerede 
i 30/29 f.Kr. blev embedsmænd svoret i ed af 
Augustus Cæsar under den græske formular theon 
ek theou, dvs. gud, søn af en gud.5 Wilcken betrag-
tede det ægyptiske monarki i den romerske periode 
som et kontinuerligt fænomen fra faraonisk tid: 

”Das ägyptische Volk aber hat, unbeirrt durch stats-
rechtliche Finessen, den Oktavian…von vornherein 
als neuen Landesherrn, als Pharao anerkannt, dem 
dieselben göttlichen und weltlichen Ehren wie aller 
vorgängern zustanden. Oktavian hat diese Ehren 
und diese Anschauungen sich gern gefallen lassen.“6 
Hvis dette har været tilfældet, har det også været 
naturligt for de ægyptiske præster at afbilde Augus-
tus som farao med de tilhørende faraoniske klæder 
og attributter. Kejserens navne blev skrevet med 
hieroglyffer og indsat i en kartouche, og han fik 
tildelt ægyptiske standardtitler som f.eks. ”søn af 
Ra” samt ”elsket af Ptah og Isis”. Kejser Decius 
(249-251 e.Kr.) var den sidste romerske kejser, som 
blev afbildet i den traditionelle faraoniske herske-
rattitude.7

Det store spørgsmål er, hvorfor Augustus lod sig 
afbilde som ægyptisk farao? Det har længe været 
den almindelige opfattelse blandt antikhistorikere, 
at Augustus ikke blandede sig synderligt i de ægyp-
tiske forhold. Den franske forsker F. Dunand har 
argumenteret for, at de romerske kejsere stort set 
var ligeglade med den ægyptiske befolkning, og at 
romerne afviste den traditionelle ægyptiske kult om-
kring faraoen.8 Den romerske historiker Sueton (ca. 
55-130 e.Kr.) beskriver Augustus som en person 
med stor respekt for visse fremmede religioner. Men 

Fig. 2 Tiberius 

ofrer to konge-

kroner til Horus. 

Kom Ombo. Foto 

LM.
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noget kunne tyde på, at han ikke nærede den samme 
respekt for de ægyptiske guder, idet Augustus på sin 
rejse i Ægypten undlod at ”gøre en ringe omvej for 
at se Apis” (Divus Augustus 93). Dio Cassius (ca. 
155-235 e.Kr.) fortæller endvidere om samme situa-
tion, at Augustus efter sigende skulle have sagt, at 
”han plejede at tilbede guder ikke okser” (LI, 16.5).

Ægyptiske templer i romersk tid

Den romerske erobring af Ægypten foranledigede 
ikke nogen umiddelbare forandringer indenfor det 
religiøse liv i landet – heriblandt opførelsen af de 
traditionelle ægyptiske templer. De romerske kej-
sere, især Augustus, fortsatte med at opføre og de-
korere ægyptiske templer i den traditionelle stil 
igennem den romerske periode.

I et historisk aspekt var templerne utroligt vigtige 
i det politiske liv. Farao var ypperstepræst, og til 
tider havde han en næsten guddommelig status. 
Farao var central i templets relieffer, og templet var 
en af de vigtigste statsinstitutioner [fig. 2]. Ægyptens 
historie i perioden efter Alexander den Store er i 
litteraturen blevet repræsenteret som en kamp mel-
lem græske og ægyptiske elementer. Templerne er 
blevet set som en slags ”nationalistisk” modstands-
bevægelse, hvilket dog i dag anses for at være en 
meget simpel fortolkning.9 I kildematerialet er der 
intet bevis for, at ptolemæerne anså templerne og 
præsterne som en trussel mod deres politiske autori-
teter, tværtimod. Den ptolemæiske herskerkult delte 
templet med mange af de ægyptiske guder, og med 
dens ankomst introduceredes det græske element i 
den traditionelle ikonografi.10 Det arkæologiske 
materiale antyder faktisk, at templerne oplevede en 
fornyet blomstringsperiode under ptolemæerne.

Ægyptens indlemmelse i det romerske imperium i 
30 f.Kr. forandrede forholdet mellem de traditio-
nelle ægyptiske templer og centraladministratioen. 
De augustæiske digtere havde stærke ægyptiske 
antipatier med fokus på de ægyptiske guder, og 
Augustus selv bliver beskrevet som et ekko af deres 
opfattelser.11 Vergil gav en sammenligning af de 
ægyptiske guder med de romerske: ”Alle slags gude-
dyr og Anubis med glammende gøen rejser sig mod 
Neptunus og Venus og slås med Minerva” (Ænæi-
den 7.698-699).

De romerske kejseres direkte modvilje mod de 
ægyptiske guder står i dramatisk kontrast til tidli-
gere tiders fremmedherredømme i Ægypten, dog 
lige med undtagelse af Kambyses (525-521 f.Kr.) i 
den første persiske periode. Augustus’ nej til at be-
søge Apis-kulten signalerede en divergens mellem 
den romerske centraladministrations interesser og 
de traditionelle templer - en divergens der er blevet 
tolket som en forøget kontrol med de ægyptiske 
templer, der sandsynligvis har haft det formål at 
fravriste præsterne deres politiske autoritet.12 
Augustus’ afvisning af de ægyptiske guddomme 
skyldtes sandsynligvis, at han ikke, som Marcus An-
tonius, ville lade sig påvirke af Ægypten.13 Augustus 
spillede klart på denne afvisning for at fremstille sig 
selv som en opretholder af de traditionelle romerske 
værdier.14

Augustus og den ægyptiske kongetitulatur

Det er ifølge den amerikanske historiker G. S. Dun-
das tvivlsomt, hvorvidt Augustus var så antiægyp-
tisk, som det kommer til udtryk hos Sueton og Dio 
Cassius. Han mener, at fordommene omkring ægyp-
terne nok mere skal tillægges forfatternes egne hold-
ninger og ikke så meget Augustus’.15

Da Augustus kom til Ægypten, nægtede han at 
blive kronet som ægyptisk farao, hvilket imidlertid 
ikke var noget problem for de ægyptiske præster. I 
tidligere krisetider havde de ægyptiske præster så-
mænd bare konstrueret forskellige kongetitler, når 
fremmede konger ikke formelt set var blevet kronet 
til konge. Da Ægypten blev underlagt assyrisk, per-
sisk, ptolemæisk og især romersk herredømme, kom 
der et øget behov for distinktioner indenfor de fara-
oniske titler. De egentlige herskeres politiske interes-
ser koncentreredes ikke længere omkring Ægypten, 
og man fjernede sig mere og mere fra de ægyptiske 
traditioner. Der kom blandt andet et øget brug af 
kartouchen med den simple titel “farao” [fig. 3] – til 
tider var der tale om en helt tom kartouche, der 
skulle repræsentere kongedømmets evige natur uden 
henvisning til dets individuelle inkarnation. Ifølge 
den ægyptiske opfattelse af kongeembedet var kon-
gen kun den aktuelle, forgængelige udøver af den 
evige opgave i en lang række af forgængere og efter-
følgere.16

Fig. 3 Kartouche 

med ordet “farao“. 

Philæ. Foto LM.
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Der skete i romersk tid en ændring i brugen af 
kejsernes faraoniske navne. Dette tyder ifølge den 
franske forsker J.-C. Grenier på, at romerne begyn-
dende med Augustus etablerede et nyt sæt regler for 
den ægyptiske kongetitulatur.17 Grenier har foreta-
get en lang række fremragende studier af de romer-
ske kejseres ægyptiske titler. Han nåede frem til den 
konklusion, at det faraoniske system i den augustæ-
iske periode blev underkastet enorme interne foran-
dringer. Man har blandt andet en fragmentarisk 
inskription fra en basaltstatue, som belyser mødet 
mellem præsten Pakhom, ejeren af statuen, og 
Augustus, kort efter Kleopatras død. Allerede på 
dette tidspunkt ser det ud til, at Augustus’ titulatur 
var blevet etableret. Augustus bliver her omtalt som 
Awtkrtr pA nTr nfr nswt nTrw iaw n Hq3 HqAw, dvs. “auto-
krator, den gode gud, gudernes konge, arvingen 
efter kongernes konge”.18 Frasen “gudernes konge” 
refererer sandsynligvis til den ægyptiske gud Amon, 
der indgik i en synkretisme med den græske gud 
Zeus. Og Augustus blev, som omtalt ovenfor, kendt 
som Zeus Eleutherios. Men mere bemærkelsesvær-
dig er den efterfølgende titel, som faktisk gør 
Augustus til arvingen efter “kongernes konge”. 
Denne titel blev, som tidligere nævnt, tildelt Ptole-
mæus XV Cæsar i 34 f.Kr. af Marcus Antonius og 
refererer sandsynligvis til ham. Selvom Augustus 
brød med sine ringeagtede forgængere, forblev 
”kongernes konge” mærkeværdigt nok en del af de 
efterfølgende kejseres standardtitler i Ægypten, men 
ordet arving blev hurtigt strøget, da det som sagt 
havde associationer til ptolemæerne.19 Ptolemæerne 
kaldte enhver efterfølger ”arving efter [sin forgæn-
ger]”. For eksempel fik Ptolemæus Epiphanes titlen 
iwaw n nTrwi mry it, dvs. “arving efter guderne Philo-
patores”.

Faraonernes traditionelle titler bestod af fem 
navne, som allerede fra begyndelsen af Augustus’ 
regeringsperiode undergik dramatiske forandringer. 
De første tre navne blev under Augustus reduceret 
til kun at bestå af Horus-navnet. Augustus’ Horus-
navn var ofte kort, og bestod i flere tilfælde kun af 
den simple titel “Autokrator”, men kunne til tider 
være ekstrem langt – endda længere end nogen tidli-
gere faraos Horus-navn. Allerede kort efter 30 f.Kr. 
ser vi på templerne i Kalabsha og Denderah det 
romerske element i Augustus’ Horus-navn, der duk-
ker op i form af Hrmys. Dette navn blev oprindeligt 
tolket som en translitteration af navnet for den græ-
ske gud Hermes, men er siden hen blevet korrigeret 
til at være den ægyptiske form af det græske “ro-
maios”, dvs. romer. På Kalabsha-døren ser vi i 
mindst to tilfælde kartoucher, der læses  kysrs pA nTr, 
dvs. “Guden Cæsar” og et andet eksempel, hvor der 
står kysrs pA ntr sA nTr, dvs. “Guden Cæsar, søn af en 
gud”. 20 De forskellige titler blev etableret under 
Augustus og var signifikant anderledes end tidligere 
tiders ægyptiske praksis. Der er adskillige bemær-
kelsesværdige eksempler, og mange af titlerne slut-
tede med denne utrolige frase “hvis magt er uforlig-
nelig i byen, som han elsker, Rom”. Denne erklæ-
ring af den ægyptiske konges kærlighed til en by 
udenfor Ægypten er i sig selv forunderlig.21 En lig-
nende udvikling ses indenfor Augustus’ tronnavn og 
fødselsnavn, der ligeledes var anderledes end hans 
forgængeres. Fødselsnavnet bestod i princippet af 
herskerens fødselsnavn, men dette var ikke tilfældet 
i den romerske periode. Augustus’ fødselsnavn var 
Cæsar, som i den ægyptiske translitteration bliver til 
kysrs, hvilket bliver til Kaisar på græsk. Et andet 
eksempel er Imperator, der på henholdsvis ægyptisk 
og græsk bliver til 3wtkrtr og ”autokrator” [fig. 4]. 
De senere kejseres tron- og fødselsnavne fortsatte 
den augustæiske titulaturprotokol, men på den an-
den side blev adskillige forskellige navne benyttet 
om den samme kejser. På de ægyptiske templer ser 
vi talrige eksempler på navne som ”Autokrator”, 
”Kaisar”, ”Autokrator Kaisar”, ”Gaios Kaisar” og 
”Neron Klaudios” [fig. 5].22 Den vel nok mest mar-
kante forandring i den romerske periode er brugen 
af udtrykket farao, som faktisk forsvinder fra be-
gyndelsen af Augustus’ regeringsperiode.

Fig. 4 “Autokrator” og 

“kaisaris” i kartoucher. 

Kom Ombo. Foto LM.
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Konklusion

Vi er dermed tilbage ved artiklens udgangspunkt: 
hvorfor lod Augustus sig afbilde som ægyptisk fa-
rao? Den umiddelbare konklusion kunne være, at 
de ægyptiske præster ønskede at opretholde den 
kosmiske orden, som farao var garant for. De fort-
satte altså med at afbilde kejseren som farao, 
selvom det faktisk ikke længere havde nogen større 
betydning. Historikere som J.-C. Grenier og G. S. 
Dundas har imidlertid gjort os opmærksomme på, 
at der er noget, som kunne tyde på, at Augustus 
ikke har været så passiv med hensyn til Ægypten, 
som han er blevet gjort til. Det er især bemærkelses-
værdigt, at kongetitlerne pludselig gennemgår så 
signifikante forandringer, når man samtidig gør sig 
den betragtning, at det kun har været de ægyptiske 
præster, som har været i stand til at læse ægyptisk. 
Hvis det ene og alene havde været op til de ægypti-
ske præsters beslutning, havde de egentlig ikke be-
høvet at ændre på de kongelige titler, med mindre 
det var blevet befalet af kongen selv, som i dette 
tilfælde var verdensherskeren Augustus.
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Jakob Flygare
 
I det forrige nummer af Papyrus kunne vi læse Tor-
ben Holm-Rasmussens spændende artikel “Valde-
mar Schmidt, Danmarks første ægyptolog”.1 Valde-
mar Schmidt grundlagde ægyptologien ved Køben-
havns Universitet i 1883, da han blev udnævnt til 
midlertidig docent. Samtidig grundlagde han ægyp-
tologiens søsterdisciplin, assyriologi. Valdemar 
 Schmidt er således også ”Danmarks første assyrio-
log”. I denne lille artikel vil jeg tegne et billede af 
assyriologiens historie i Danmark, med fokus på 
den tidlige periode frem til 1960erne.2 Men først vil 

Assyriologiens historie i Danmark
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jeg kort skitsere, hvad assyriologi er for et fag, og 
hvordan assyriologi er opstået.

Assyriologi er ligesom ægyptologi en såkaldt 
 historisk-filologisk disciplin. Det vil sige, at det er 
på baggrund af det filologiske arbejde med skriftlige 
kilder, at vi primært studerer Vestasiens oldtidshi-
storie. Ægyptologernes fokus er som bekendt høj-
kulturen langs Nilen i det gamle Ægypten og hiero-
glyffer; for assyriologernes vedkommende er det 
højkulturen mellem Tigris og Eufrat i det gamle 
Irak3 og kileskrift.



Præludium til assyriologi

I modsætning til den gamle ægyptiske civilisation, 
der aldrig var gledet ud af den europæiske kultur-
historie, var den gamle irakiske civilisation længe så 
godt som ukendt i Europa. 

I det 12. årh., hvor vi finder den første europæi-
ske rejsebeskrivelse af de oldirakiske byhøje, var 
disse engang så myldrende metropoler for længst 
forvandlet til tavse, øde ruinhøje. De stak op i land-
skabet som gravstene over en død civilisation, der 
indtil midten af det 19. årh. kun var kendt i Europa 
fra enkelte antikke forfattere og beretningerne i 
Bibelen.4 Da franskmanden Paul Émile Botta og 
englænderen Austen Henry Layard på det tidspunkt 
påbegyndte omfattende udgravninger af de gamle 
byhøje i oldtidens Assyrien, var det derfor en ufatte-
ligt gammel verden, der efter årtusinders glemsel 
vældede op af jorden og blev udstillet for et begej-
stret europæisk publikum på Louvre og British Mu-
seum.5 

Oldtidens Assyrien kom på dette tidspunkt til at 
give navn til den nye videnskab assyriologi. Assyrio-
logien opstod, da man efter et omfattende tydnings-
arbejde6 begyndte at kunne læse de enorme mæng-
der af kileskrifttekster fra dette område. De var 
blandt andet fremkommet ved den sensationelle 
opdagelse af assyrerkongen Assurbanipals kæmpe-
mæssige bibliotek i den assyriske hovedstad Nineve, 
hvor der var samlet i titusindvis af kileskrifttekster 
fra en periode på flere årtusinder af Iraks oldtid. 
Teksterne var hovedsagligt skrevet på tavler af ler, 
som holder sig langt bedre i den fugtige jord end f.
eks. papyrus. Denne lykkelige omstændighed har 
betydet, at vi i dag har en sand skatkiste af skriftlige 
kilder til Iraks oldtidshistorie. 

Med over en halv million tekster er Irak faktisk 
det bedst dokumenterede område i oldtiden. Det er 
på grundlag af dette umådeligt righoldige materiale, 
der er blevet bevaret for eftertiden, at assyriologerne 
har en enestående mulighed for at studere dette æld-
gamle kulturområdes historie.

Den danske assyriologiske tradition

  “Assyriology in its early stages owed much to 
Denmark”.7 Disse pæne ord stammer fra en bog fra 
1925 med titlen The Rise and Progress of Assyri-
ology.  Den blev forfattet af Sir Ernest A. Wallis 
Budge, der dengang var leder af British Museums 

enorme samlinger fra det gamle Ægypten og det 
gamle Irak. Den danske tradition for assyriologi har 
rødder langt tilbage til den tidligste pionertid, og 
Budge sigter til de danske sprogforskere Rasmus 
Rask, Christian Lassen og Niels Ludwig Wester-
gaard. 

I samme åndedrag må man også nævne Carsten 
Niebuhr, der var den eneste overlevende fra Frederik 
Vs videnskabelige ekspedition til Det Lykkelige Ara-
bien sidst i 1700-tallet. Under sit ophold i Persepolis 
tegnede Niebuhr med stor omhu nøjagtige kopier af 
kileindskrifterne i skarp sol, hvilket nær var ved at 
koste ham synet [fig. 1]. Det viste sig dog at være alle 
anstrengelserne værd. Efter udgivelsen af Niebuhrs 
store værk, Reisebeschreibung nach Arabien und 
anderen umliegenden Ländern 1774-78,8 fik kopi-
erne af Persepolis-indskrifterne afgørende betydning 
for de europæiske forskeres arbejde med tydningen 
af kileskriften og for assyriologiens selvstændiggø-
relse blandt de orientalistiske fag.

Assyriologiens grundlæggelse i Danmark

Assyriologien og ægyptologien blev grundlagt i 
Danmark i 1883, da den danske orientalist Valde-
mar Schmidt (1836-1925) blev udnævnt til midlerti-
dig docent ved Københavns Universitet.9 Det var vel 
at mærke på et tidspunkt, da man stadig mente, at 
de to områder stort set var det samme, og at én per-
son sagtens kunne undervise og forske i både assyri-
ologi og ægyptologi, selvom det allerede på det tids-
punkt var blevet en umulig opgave. Schmidt huskes 
først og fremmest som den, der skabte Ny Carlsberg 
Glyptoteks prægtige ægyptiske samling for brygger 
Carl Jacobsen, og hans hovedinteresse var og blev 
det gamle Ægypten. Ikke desto mindre kunne han 
indføre tilhørere såsom Niels Rasmussen og Gert 
Howardy i assyriologien. Den, der fik slået assyrio-
logien fast i Danmark som et selvstændigt universi-
tetsstudium, var Otto Emil Ravn (1881-1952)  
[fig. 2] 10 Sin første indførelse i assyriologi fik han af 
Schmidt, og i 1905 tog han embedseksamen i teo-
logi. Ravns store interesse for assyriologien førte 
ham i årene 1906-09 ud på en lang studierejse, der 
gav ham mulighed for at studere hos tidens helt 
store assyriologer i Tyskland, Frankrig og England. 
Resultatet blev hans doktorarbejde fra 1909, Om 
Nominernes Bøjning i Babylonisk-Assyrisk, hvor 
han lagde særlig vægt på variationer i nominalbøj-
ningerne med hensyn til dialekt, periode og stil. Fra 

Fig. 1 Kileskrift 

fra Persepolis. 

Fra C. Niebuhr, 

Rejsebeskrivelse 

fra Arabien og 

andre omkring-

liggende lande II, 

s. 169.
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1910-23 var han gymnasielærer i engelsk i Helle-
rup, samtidig med at han underviste som privatdo-
cent i assyriologi ved universitetet.11

Assyriologien som universitetsfag i Danmark

Efter Schmidts afskedigelse i 1922 i en alder af 85 
år blev ægyptologi og assyriologi adskilt fra hinan-
den og etableret som selvstændige universitetsfag, 
der kunne tages eksamen i, med hver deres studie-
ordning. Ægyptologien kom først: i 1924 blev 
ægyptologien indført ved universitetet af H. O . 
Lange (1863-1943), og to år senere, i 1926, blev 
assyriologien indført ved universitetet af  Ravn. 

Året 2006 markerer derfor, blandt så meget andet, 
80-års jubilæet for oprettelsen af faget assyriologi i 
Danmark.

Ravn blev ansat som ekstraordinær docent i as-
syriologi ved universitetet i 192312 og fik dermed 
mulighed for helt at hellige sig assyriologien. Hans 
første arbejde blev udarbejdelsen af fagets studie-
ordning, hvor hans pædagogiske erfaring blev en 
klar fordel. Studieordningen, der kom til at hedde 
“Magisterkonferens i semitisk Filologi med Assy-
risk-Babylonisk som Hovedfag”,13 var indrettet i 
1924 og blev vedtaget af fakultetet i 1926. Den 
kom bla. til at danne forbillede for kravene til   

ph.d.-graden i assyriologi ved Oriental Institute på 
Chicagos universitet.

Den første danske magister i assyriologi var Thor-
kild Jacobsen (1904-93),14 der blev mag. art. i 
1927.15 Efterfølgende rejste han til USA, hvor han 
senere kom til at virke som professor ved først Ori-
ental Institute i Chicago og siden Harvard University. 
I 1939 forsvarede Jacobsen sin berømte doktoraf-
handling The Sumerian King List i Danmark, hvor 
han i øvrigt havde et lille sommerhus ved Tisvilde-
leje, som han ofte besøgte nogle måneder hver som-
mer i de tidlige år. Jacobsen bidrog bla. til dansk 
assyriologi med en pragtudgivelse af kileskrifter på 
Nationalmuseets Antiksamling og Mesopotamiske 
Urtidssagn (1978), der er baseret på tre forelæsnin-
ger, som Jacobsen holdt herhjemme. Jacobsen skal 
huskes som en af sin tids største inden for studiet af 
sumerisk sprog og religion.

Efter at Ravn havde afsluttet tilrettelægningen af 
studieordningen i assyriologi, fulgte i vinteren 1927-
28 en orientrejse i Irak, hvor Ravn på første hånd fik 
lejlighed at stifte bekendtskab med udgravningstek-
nikker på de dengang aktuelle fundpladser Kish og 
Ur,16 foruden at han fik et uforglemmeligt indtryk af 
Babylons ruinområde.17 Han stiftede dermed person-
ligt bekendtskab med bla. den berømte engelske ar-
kæolog Leonard Woolley, der ledte de sensationelle 
udgravninger i Ur [fig. 3]. På Ravns initiativ holdt 
Woolley gæsteforelæsning ved universitetet i septem-
ber 1927, da han efter fem udgravningskampagner 
endnu stod på tærsklen til et vendepunkt i udgrav-
ningerne: opdagelsen af ufatteligt prægtige konge-
grave fra ca. 2600 f.Kr. I kongegravene var der et 
kammer, som Woolley kaldte “den store dødegrube”. 
På et område, der ikke målte mere end 8 gange 7 
meter ved grunden, var ikke færre end 74 mennesker 
blevet ofret for at ledsage deres herre i døden sam-
men med det øvrige gravgods.18 

    En anden af udgravningens store sensationer var, 
da Woolley i 1929 sendte et telegram til London med 
ordene “Vi har fundet syndfloden.” Det bragte ud-
gravningen på forsiden af alverdens aviser. Woolley 
havde under kongegravene fundet vandaflejret ler i 
arkæologiske lag, der markerede et klart brud i Urs 
civilisation. Det fik ham til at kaste sig ud i den dri-
stige konklusion, at dette var vidnesbyrd om, at Bib-
len havde ret – at han i Ur havde fundet et historisk 
vidnesbyrd om beretningen om Noah og syndfloden. 

Fig. 2 O. E. Ravn 

(fotografi på 

Carsten Niebuhr 

Afdelingen).
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Ravn blev fra 1937 tildelt et ekstraor-
dinært professorat i assyriologi,19 som 
han beklædte indtil han som 70-årig 
trådte tilbage i 1951. I 1948, godt 20 år 
senere end Jacobsens konferens, blev 
Jørgen Læssøe (1924-93)20 Ravns anden 
magister i assyriologi.21 Læssøe formåede 
trods afbrydelser forårsaget af den tyske 
besættelse og modstandsarbejde at fuld-
føre sine studier på normeret tid. Han rej-
ste derefter til USA, hvor han assisterede 
ved det store akkadiske ordbogsprojekt, 
The Chicago Assyrian Dictionary. Læs-
søe vendte hjem som adjunkt i assyriologi 
ved universitetet i 1951, da Ravn gik på 
pension, og assyriologien blev dermed 
bevaret ved universitetet. 

Læssøe, der i 1953 blev udnævnt til 
lektor i assyriologi, var fra 1953-55 på 
orlov som gæsteprofessor ved University 
of California, Berkeley, hvilket resulte-
rede i hans doktorafhandling Studies on 
the Assyrian Ritual and Series bit rimki 
(1955). Fra 1956-60 arbejdede han som 
epigraf ved de engelske udgravninger af 
den gamle assyriske kongeby Nimrud i den nordlige 
del af Irak. Det førte blandt andet til et langt per-
sonligt venskab med udgravningslederen, Max Mal-
lowan, og dennes kone, Agatha Christie.22 
    
Læssøes arbejde i Nimrud inspirerede ham til at 
starte et dansk udgravningsprojekt i det nordøstlige 
Irak. Her stod et område, der aldrig var blevet un-
dersøgt arkæologisk, over for at skulle sættes helt 
under vand som konsekvens af opdæmningsarbejde 
på den nedre Zab flod ved landsbyen Dokan. Arbej-
det forventedes afsluttet henimod slutningen af 
1957, og over 40 oldtidsbyer var truet af oversvøm-
melse.

Det forekom Læssøe, at Danmark skulle deltage i 
de redningsudgravninger, som var under planlæg-
ning. Læssøe blev informeret om situationen af den 
daværende generaldirektør for den irakiske antikvi-
tetstjeneste i 1956 og gik straks i gang med forbere-
delserne til en ekspedition efter sin hjemkomst. Tak-
ket være midler fra forskellige fonde kunne den 
danske Dokan-ekspedition rejse sine telte allerede i 
foråret 1957 [fig. 4].23 Ekspeditionen valgte at ud-
grave oldtidshøjen Tell Shemshara, og i løbet af tre 

meget varme og insektplagede måneder 24 opnåede 
man særdeles vigtige resultater: I et palads fra ca. 
1800 f.Kr. fandt man et intakt arkiv af lertavler i 
kileskrift, der udgjorde den lokale herskers politisk-
diplomatiske korrespondance og regnskaber. Fun-
det, der for første gang kunne belyse det nordøstlige 
hjørne af oldtidens Mellemøsten, vakte stor interna-
tional opsigt i forskerverdenen. Læssøe udgav en 
foreløbig beretning i The Shemshara Tablets:  
A Preliminary Report (1959), 25 og arbejdet med 
materialet blev hans hovedopgave i de følgende år. 
Han nåede ikke selv at fuldføre en endelig samlet 
udgave af hele materialet inden sin død i 1993, men 
arbejdet blev videreført af en af hans elever, assyrio-
logen Jesper Eidem, der i dag selv leder en spæn-
dende udgravning i det nordlige Syrien. 26

Det var i Læssøes tid, 27 at assyriologien i Dan-
mark blev “voksen”. Den nutidige del af den dan-
ske assyriologis historie må nu fortælles i korthed. 28 
Ravns professorat i assyriologi bortfaldt, da han gik 
på pension i 1951, men det blev genoprettet til Læs-
søe i 1957. 29 På det tidspunkt var han den eneste 

Fig. 3  Den dan-

ske lejr 1957. Fra 

H. Ingholt, Tell 

Shimshara, 1970, 

fig. 5.
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professionelle assyriolog i landet, 
men den hollandskfødte assyrio-
log J. van Dijk blev af Læssøe 
hentet  til København fra Bag-
hdad. Han var tilknyttet faget fra 
1961-67, da han blev professor 
ved det pavelige bibelinstitut i 
Rom og fik her den fremragende 
assyriolog Bendt Alster som elev. 

30

Faget kom hurtigt til at vokse i 
Læssøes tid. 31 Læssøes første ma-
gister i assyriologi var Ebbe Egede 
Knudsen, der bestod konferensen 
i 1960. Knudsen, der senere blev 
professor i semitisk filologi i Oslo, 
blev efterfulgt af Mogens Weite-
meyer i 1962. Han blev førstebib-
liotekar ved Det Kongelige Biblio-
tek og har bla. skrevet den nyttige 
bog Babylonske og assyriske arki-
ver og biblioteker (1955). 32 

Hermed er vi nået frem til fa-
gets to lektorer i dag, Aage We-
stenholz og Mogens Trolle Lar-

sen, som begge blev magistre i 1966. Westenholz’ 
primære forskningsprojekt er den oldakkadiske peri-
ode sidst i det 3. årtusinde f.Kr., og han har i 1997 
sammen med assyriologen Ulla Koch udgivet en 
efterfølger til Ravns Babylonske religiøse tekster 
(1953), en dansk oversættelse af det store heltedigt 
Gilgamesh og Enuma Elish, den babyloniske skabel-
sesberetning. Trolle Larsens primære forskningspro-
jekt er den oldassyriske periode først i det 2. årtu-
sinde f.Kr., 33 og til det danske publikum har han bla. 
udgivet Sunkne Paladser (1994) og Gudens skygge 
(1997) om hhv. den europæiske opdagelse af Assy-
rien i midten af 1900-tallet og det assyriske imperi-
ums historie. 34  

Fremtiden for assyriologien i Danmark er uvis i disse 
år, hvor vi står over for det tredje epokeskifte, når 
Westenholz og Trolle inden længe går på pension, og 
hvor småfag som ægyptologi og assyriologi er hårdt 
trængt på universitetet. En ting er i hvert fald sikkert 
og vist: året 2008 markerer vores store fælles 125-
års jubilæum for Valdemar Schmidts grundlæggelse 
af ægyptologien og assyriologien i Danmark.

Fig. 4  Ornament 

fra Ur med ged 

foran plante af 

guld, lapis lazuli, 

sølv og skaller. 

H. 47 cm. Fra M. 

Roaf, Cultural 

Atlas of Meso-

potamia and the 

Ancient Near 

East, fig. s. 93.
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Noter

1  Papyrus 2005/1, s. 26-33.

2  Assyriologiens historie i Danmark er blevet fortalt to 

gange tidligere af Jørgen Læssøe, der var professor i 

assyriologi (1957-86): i Assyriologien i Danmark, 1978 

s. 7-33 og i Københavns Universitet 1479-1979, 1990, 

s. 567-91. Denne artikel baserer sig i vid udstrækning 

på disse to artikler.

3  Det gamle Irak blev af grækerne kaldt Mesopotamien 

(dvs. “mellem floderne”; der sigtes til Tigris og Eufrat).

4  De første videnskabelige undersøgelser af oldtidens Irak 

blev foretaget først i 1800-tallet af orientalisten 

Claudius James Rich, der var repræsentant i Bagdad for 

det engelske Ost Indiske Kompagni.

5  Læs mere herom i Mogens Trolle Larsens bog Sunkne 

Paladser, 1994.

6  Assyriologiens svar på Rosette-stenen er en meget 

omfangsrig tresproget indskrift på oldpersisk, elamittisk 

og babylonisk, som perserkongen Dareios lod indhugge 

på Behistan-klippen ved Kermanshah. Englænderen 

Henry Rawlinson vovede skindet, og fik i halvandet 

hundrede meters højde aftegnet den første af de tre 

indskrifter på den lodrette klippevæg. Det lykkedes ham 

i 1846 at lave en fuldstændig oversættelse af den 

oldpersiske indskrift, der var nemmest at gå til. Da 

dette var gjort, kunne man nu tackle tydningen af de to 

andre sprog. Rawlinson aftegnede resten af indskriften i 

1844 og 1847, og i 1851 havde han oversat den babylo-

niske indskrift. Den elamittiske indskrift blev tydet af 

Edwin Norris i 1855 på baggrund af Rawlinsons 

notater. Der var imidlertid stadig så meget skepsis m.h.t. 

tydningen af babylonisk, at det var nødvendigt at føre 

et bevis i 1857. Det blev gjort ved at fire forskere 

uafhængigt af hinanden indsendte forseglede konvolut-

ter med bearbejdelser af den samme assyriske kongeind-

skrift til The Royal Asiatic Society. Trods en del 

afvigelser var overensstemmelserne mellem dem rigelige 

til at overbevise de fleste om, at man faktisk kunne læse 

babylonisk. Efterhånden som det blev stadig mere 

tydeligt, at de oldirakiske indskrifter kunne kaste nyt 

lys over Det gamle Testamente, blev flere og flere 

optaget af assyriologens arbejde med den nye verden, 

der var begyndt at åbne sig.

7  Budge, 1925, s. 295.

8  Niebuhrs værk udkom for første gang på dansk i 2003-

05 under titlen Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre 

omkringliggende lande, der er en del af bogserien 

Carsten Niebuhr Biblioteket.

9  I Årbog for Københavns Universitet 1882-83, s. 5 

bemærkes det med ordene: „ – Ved kgl. Resol. af 1. Maj 

1883 blev det overdraget Dr. phil. J. H. G. V. Schmidt 
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fra 1. Juli s. A og indtil videre at holde Forelæsninger over Ægypto-

logi og Assyriologi mod et aarligt Honorar af 800 Kr. af Universite-

tets Konto til videnskabelige Formaals Fremme”. Selv på det 

tidspunkt var 800 kr. et meget ringe honorar, der blev forhøjet flere 

gange i de efterfølgende år.

10  En nekrolog over Otto E. Ravn med bibliografi, forfattet af 

religionshistorikeren Sven Aage Pallis, findes i Universitets festskrift 

(november 1953, s. 121-29). Pallis modtog privatundervisning af 

Ravn i forbindelse med sine kileskiftstudier, og han var vedblev med 

at interessere sig meget for assyriologi. Bland hans talrige assyriolo-

giske udgivelser skal her blot nævnes Babylonisk Kultur, 1948, der 

er en almen fremstilling af oldtidens Irak, samt storværket The 

Antiquity of Iraq, 1956.

11  Ravn var adjunkt ved Plockross’ Skole i Hellerup fra 1910 og privat-

docent ved universitetet fra 1910-18. Fra 1919-23 var han ansat 

som lektor ved Øregaard Gymnasium, som stedet skiftede navn til i 

1919.

12  Kort efter Schmidts afsked som docent i ægyptologi og assyriologi d. 

31. januar 1922 sendte konsistorium en indstilling til undervisnings-

ministeriet om at oprette et personligt docentur i assyriologi for 

Ravn. Skrivelsen, der er af 7. januar 1922, findes i Årbog for 

Københavns Universitet 1920-23, III, s. 148-50: „Fakultetet anser 

det for meget vigtigt for vort videnskabelige Liv, at begge de to 

Videnskabsfelter, som professor Schmidt dyrkede, vedblivende 

repræsenteres ved vort Universitet […] Samtidig er man imidlertid 

klar over, at de to Videnskaber, der begge har været i saa rivende 

Udvikling i den sidste Menneskealder, umulig fremtidig vil kunne 

beherskes af en Enkelt; det er en absolut Nødvendighed, at de 

fordeles paa to Hænder”. Ravn tiltrådte stillingen 1. maj 1923.

13  Studieordningen findes i Årbog for Københavns Universitet 1924-

25, s. 164-65.

14  En fortælling om Thorkild Jacobsens danske akademiske baggrund, 

forfattet af assyriologen Bendt Alster, findes i forordet til Jacobsens 

mindeskrift Riches Hidden in Secret Places, 2002, s. xxv-xxvii.

15  Indholdet af Jacobsens eksamination findes i Årbog for Københavns 

Universitet 1927-28, s. 78.

16  Ravns fascinerende lille bog Udgravning i Mesopotamien, 1930, 

vidner om hans oplevelser i felten. Bogen blev genoptrykt i 

Babylonstudier, 1978, der blev udgivet i forbindelse med udstillin-

gen ”Babylon” på Louisiana i foråret 1978. I anledning af udstillin-

gen blev der desuden udgivet et nummer af Louisiana Revy (årg. 18, 

nr. 3) med titlen Babylon – Kunst fra Mesopotamien gennem 7000 

år, hvor en række danske arkæologer og assyriologer bidrog.

17  Herom vidner hans bog Herodots Beskrivelse af Babylon, 1939.

18  Sammen med sin kone, Ingrid Ravn, oversatte han Woolleys 

ekstremt populære fremstilling af udgravningerne, Ur of the 

Chaldees, til dansk under titlen Ur i Kaldæa, 1931. I samme 

åndedrag skal nævnes deres danske bearbejdelse af Edward Chieras 

They Wrote on Clay, der foreligger på dansk under titlen De skrev i 

Ler, 1941. Begge bøger, der omhandler de dengang nyeste udgrav-

ninger af oldtidens Irak, blev meget læst af det danske publikum.

19 Ravn ansøgte allerede d. 22. januar 1930 om at få omdannet sit 

docentur på grund af den lave lønning til stillingen, men det 

lykkedes først fakultetet at få oprettet stillingen til Ravn fra 1. april 

1937. Se den spændende beretning om oprettelsen af Ravns 

professorat i Årbog for Københavns Universitet 1936-37, s. 92-96.

20 En nekrolog over Jørgen Læssøe, forfattet af assyriologen Jesper 

Eidem, findes i Årbog for Københavns Universitetet 1993, s. 765-66.

21  Indholdet af Læssøes eksamination findes i Årbog for Københavns 

Universitet 1947-48, s 161-62.

22  Agatha Christies kriminalromanen Mord i Mesopotamien fra 1936 

er inspireret af opdagelsen af kongegravene i Ur. Hun besøgte selv 

Woolleys udgravninger i 1928 og 1930. Under det andet ophold 

mødte hun Woolleys assistent, den 14 år yngre Max Mallowan, som 

hun giftede sig med samme år i Edinburgh.

23 Læssøe fortalte ekspeditionens historie i Fra Assyriens arkiver, 1960. 

Ligeledes skal nævnes en anden glimrende bog af Læssøe, Babylon, 

1966, som også på fremragende vis formidler assyriologi til det 

danske publikum.

24  En enkelt dag målte man 58ºC i skyggen kl. 13 om eftermiddagen.

25  Shemshara er også grundlaget for Læssøes afhandling Det første 

assyriske imperium, 1966.

26  Se mere herom på udgravningernes hjemmeside: www.aushariye.

hum.ku.dk.

27  Læssøes embedsarkiv, der behandler tiden fra 1951 og frem til 1986, 

hvor han gik på pension, findes i Rigsarkivet (arkiv-nr.: 2718+E03). 

Arkivet indeholder både privat brevveksling og institutkorrespon-

dance.

28  Universitetets årbøger fra 1960erne og frem indeholder udførlige 

beretninger år for år om aktiviteterne på faget.

29  Fakultetets indstilling til oprettelsen af Læssøes professorat af 30. 

januar 1956 findes i Årbog for Københavns Universitet 1953-58, s. 

148-49.

30  Van Dijk og Alster er egentligt sumerologer, hvilket vil sige, at deres 

ekspertise er sumerisk sprog og kultur. På dansk foreligger van Dijks 

Sumerisk religion, 1967, i Illustreret religionshistorie bd. 1. Af 

Alsters enorme produktion skal her blot nævnes to redaktionelle 

arbejder Gads religionshistoriske tekster, 1984, og Dagligliv blandt 

guder og mennesker, 1986.

31  Forfatteren til denne artikel, der blev kandidat hos Mogens Trolle 

Larsen i 2005, er den 19. i rækken begyndende med Jacobsen i 

1927.

32 Weitemeyer har også sørget for, at George Conteneaus La vie 

quotidienne à Babylone et en Assyrie kom til at foreligge på dansk 

under titlen Dagligt liv i Babylon og Assyrien, 1966. Han har 

desuden udgivet Herodots og Berossos’ beskrivelse af Babylonien, 

1996.

33  Se mere herom på projektets hjemmeside: www.oatp.dk.

34  Trolle har desuden udgivet Mesopotamien (1970) til brug i 

historieundervisningen i gymnasiet.
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Paul John Frandsen

Omkring påsken 2006 fik offentligheden uden for 
en snæver kreds af koptologer pludselig kendskab 
til en ny gnostisk tekst, det såkaldte Judas-evange-
lium. Teksten foreligger endnu ikke i en videnskabe-
lig udgave med billeder af originalen, tekniske og 
andre lærde kommentarer, men den koptiske tekst 
er dog lagt ud på National Geographic Societys 
hjemmeside. Det er den tekst, som her præsenteres i 
en dansk oversættelse. Judas-evangeliet er kun en 
ud af fire tekster, der tilsammen udgør 66 sider af et 
håndskrift kaldet Codex Tchacos. Det står på si-
derne 33-58 og er langt fra fuldstændigt intakt. Den 
uhyggelige beretning om håndskriftets historie og 
arbejdet med at få det udgivet skal ikke genfortælles 
her, men den interesserede læser vil kunne finde 
es sensen i National Geographic Magazine, maj 
2006.a Arbejdet er ikke færdigt endnu, men når det 
hele er afsluttet, vil håndskriftet blive overrakt til 
det koptiske museum i Cairo.

Den koptiske tekst er en oversættelse af en tekst, 
der oprindeligt var skrevet på græsk. Teksten inde-
holder mange græske ord, men sproget er en blan-
ding af dialekterne sahidisk, subachmimisk og ach-
mimisk, hvad der er såre karakteristisk for flere 
gnostiske tekster. Judas-evangeliet er omtalt i et 
værk om kætterier, skrevet i 180 e.Kr., og noget 
taler for, at evangeliet kan være skrevet omkring 
150 e.Kr. Kulstof 14 dateringer af Codex Tchacos 
har vist, at håndskriftet sandsynligvis stammer fra 
sidste halvdel af det 3. århundrede, og det kan un-
der ingen omstændigheder være senere end 340 e.
Kr. 

Offentliggørelsen af Judas-evangeliet har været 
meget omhyggeligt planlagt. Udgivelsen er ledsaget 

af strøm af bøger om gnostiske tekster i almindelig-
hed og ikke mindst en bog om selve teksten, The 
Gospel of Judas, udgivet af Rodolphe Kasser, Mar-
vin Meyer og Gregor Wurst, Washington, D.C.: 
National Geographic, 2006. Oversættelsen til en-
gelsk er foretaget af disse forskere i samarbejde med 
François Goudard. Kasser er koptolog, Meyer og 
Wurst er teologer og koptologer, og Goudard er, 
som jeg selv, ægyptolog og koptolog. Oversættelsen 
er, med oversætternes ord, en consensus-oversæt-
telse. Læserne vil måske genkalde sig de seneres års 
strid om den danske bibeloversættelse, der også er 
en consensus-oversættelse. Kritikkerne af oversæt-
telsen kritiserede den for at være en “kirkeoversæt-
telse” med for mange indrømmelser til diverse kir-
kelige retninger. Al oversættelse beror imidlertid på 
en kombination af sproglig kompetence og tolk-
ning, og ved oversættelsen af Judas-evangeliet står 
det klart, at også her har der været forskellige me-
ninger om, hvordan tekstens mange dunkle passager 
skulle forstås. Consensus betyder her, at der er tale 
om en oversættelse “of the recovered text of the 
Gospel of Judas, with which all the translators are in 
essential agreement” (op. cit., s.12). Denne formule-
ring kan dække over mange forskellig ting, men en 
nærmere bedømmelse af dette må afvente den viden-
skabelige publikation af teksten. 

Papyrus er heller ikke stedet til at fremføre en 
mere teknisk, faglig begrundelse for divergenser 
mellem consensus-oversættelsen og min egen. Jeg vil 
derfor kun i enkelte tilfælde notere forskellene mel-
lem dem. De er selvfølgelig ikke særligt mange – om 
end heller ikke helt uvæsentlige – og den interesse-
rede læser vil let kunne finde dem ved at sammen-
ligne de to oversættelser. Jeg agter at fremlægge 
argumenterne for min opfattelse andetsteds.

Hvad er gnosticisme

Ordene gnostisk og gnosticisme er afledt af det græ-
ske ord gnosis, som betyder viden, indsigt og erken-
delse. Termerne bruges om en række religiøse ret-
ninger i de første århundreder efter Kristi fødsel. 
Enkelte forskere mener at kunne identificere en 
ikke-kristen gnosticisme, andre mener at hoved-
strømningerne relaterer sig til kristendommen, mens 
atter andre er af den opfattelse, at gnosticisme må 
anses for at være en selvstændig religion at dømme 
efter dens forestilling om frelse. I de gnostiske tek-
ster kan man iagttage den komplicerede baggrund 
for det, der skulle blive til kristendommen, som vi 
kender den. Hos gnostikerne finder vi et gudsbegreb 
og en teologisk diskurs, som i løbet af det 2. og 3. 
århundrede udviklede sig i stadig vekselvirkning 
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med græske forestillinger om verden, herunder ny-
platonismen; med jødedommen, og ikke mindst den 
gamle ægyptiske religion. Adskillige gnostiske tek-
ster hører til kategorien ny-testamentlige apokryfer. 
Flere af disse betegnes som evangelier, undertiden 
knyttet til navnet på en enkelt apostel, som f.eks. 
Thomas, Philip, Johannes, Zebedæus’ sønb. Andre, 
som f.eks. Jakobs-evangeliet, sættes i forbindelse 
med angivelige slægtninge til Jesus. Jakob skulle 
være Jesu broder. Af andre evangelier kan nævnes 
Maria (Magdalene)-evangelietc, Sandhedens Evan-
geliumd, og Ægypter-evangeliet.

Det vil falde helt uden for rammerne af denne 
artikel at forsøge på at give en bare nogenlunde 
bred introduktion til gnosticismen. Blandt de vigtig-
ste fællestræk ved de gnostiske skrifter er forestillin-
gen om en modsætning mellem ånd og materie, 
forstået som ren væren i modsætning til den sanse-
lige verden. Gnostikerne så skabelsen af verden som 
et fald i forhold til den oprindelige tilstand i univer-
set, som en mangel ved den rene væren. Noget af 
den rene væren, en gnist af den, er blevet fanget i 
den sanselige verden, og det er denne rene væren 
eller ånd, der kan forløses ved gnosis. Gnostikernes 
menneskesyn afspejler også denne tankegang, idet 
kroppen ses som fængsel for sjælen, for den gud-
dommelige gnist, som dog kan forløses ved indsigt 
og kundskab. Hvis sjælen stammer fra Gud, vender 
den tilbage til Gud. I tekster, hvor sjælen har sin 
oprindelse i ren væren, vender den tilbage hertil. Af 
afgørende betydning er det, at gnostikerne følgeligt 
ikke vil høre tale om kødets opstandelse.

I Judas-evangeliet bruges gnosis om den viden, 
der blev givet til Adam og hans slægt, så at under-
verdens og kaos’ konger ikke skulle herske over 
dem (54,8-12). Med den rette viden kan Adam og 
menneskeslægten undslippe denne verden. De kan 
blive frelst. Men hvad er det, de skal vide? Det er 
det teksten, og gnostiske tekster i almindelighed, 
handler om. Mennesket frelses ved viden, ikke ved 
tro. Nogle forskere ser heri en slags hellenisering af 
kristendommen, mens andre mener, at der er tale 
om en orientalsk indflydelse. Begge synspunkter er 

gyldige. Enhver, der har beskæftiget sig med ægyp-
tisk religion vil vide, at viden er en uomgængelig 
forudsætning for frelse, dvs. for at overskride dø-
den. Og som det gælder for de gamle ægyptere, så er 
viden i gnostisk forstand ikke en almen, almindelig 
viden, men kendskab til det gnostiske videnskorpus 
om universets beskaffenhed og menneskets plads 
heri. Denne viden er “hemmelig” eller esoterisk. Et af 
Judas-evangeliets primære formål er at fremlægge den 
hemmelige viden om den verdensorden, som Jesus, 
ifølge tekstens forfatter, røbede for Judas. 

Gnostikernes dualistiske verdenssyn medtænker 
også modsætningen mellem godt og ondt. Som så 
mange før dem fandt de det svært at forene troen på 
en almægtig, god gud med den ondskab, de så om-
kring sig. Allerede Mellemste Riges ægyptere arbej-
dede med Theodice-problemet (se min artikel i Pa-
pyrus 17,2 (1997), s. 20), som det kaldes, og et af 
deres svar på verdens ondskab var, at det er menne-
sket selv, der er årsag hertil. Gnostikerne havde en 
anden løsning på problemet, fordi de blandt andet 
havde kendskab til det Gamle Testamentes hævnger-
rige og ikke særligt tolerante og forstående gud. 
Deres opfattelse var, at der måtte være to guder. Det 
onde måtte hidrøre fra Gamle Testamentes gud, 
medens alt andet måtte tilskrives en anden gud. Den 
sanselige verden – den vi lever i – hører til det onde, 
og må derfor være skabt af en ikke-almægtig gud, 
en demiurg. Denne demiurg (skabergud) hedder 
undertiden Saklas, Yaldabaoth eller Nebro(el) og er 
efter gnostisk opfattelse det Gamle Testamentes 
skabergud. For mennesket består frelsen i at vide, 
hvordan man kan slippe ud af netop denne verden 
af ondskab og materie.

Men hvad nu med den gode gud. Også her er der 
visse variationer i tankegangen. De gnostiske tekster 
opererer ikke blot med et andet gudsbegreb end vort 
kristne, men også med en noget anden lære om ver-
dens skabelse (kosmogoni) og indretning (kosmo-
logi). Judas-evangeliet indskriver sig i den hovedret-
ning inden for gnosticismen, der undertiden omtales 
som Sethiansk gnosticisme. Seth var Adams tredje 
søn, ifølge 1. Mos. 4,25 ff. Han levede i 912 år og 
hans efterkommere blev både særdeles talrige og 
gamle, således som det fremgår af 1. Mos. kap. 5. 
Efter gnostisk opfattelse er Seths slægt den uforgæn-
gelige, hellige slægt, hin slægt, som det hedder 
blandt andet i Judas-evangeliet. Den sethianske kos-
mologi er hierarkisk opbygget. Øverst har vi en den 
gode gud, eller mere præcist en transcendent Ånd. I 
visse tekster kaldes Ånden for gud, men det gælder 
ikke Judas-evangeliet, hvor betegnelse gud anvendes 
om magter længere nede i systemet, herunder skabe-
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ren af det, vi kalder verden.e Denne Ånd, eller høje-
ste væsen, som er ren væren og rent lys, fremstår 
som en triade, bestående af far, mor og barn – nøj-
agtig som vi kender det fra det ægyptiske gudsbe-
greb. Navne på de tre komponenter eller tre “perso-
ner” i triaden er Ånden, Barbelo og den Selvskabte 
(Autogenes). Fra denne triade udgår – emanerer – fire 
lys-kilder eller lysvæsener, fra hvem engle og æoner 
udgår. Vehiklet for emanationen er Åndens tanker. 
Barbelo f.eks. er Åndens tanker. Og også æonerne, 
der altså er “himmelske” væsener, hævet over tid og 
sted ligesom deres oprindelige ophav, er emanationer 
af hans tanker. De kan med andre ord også opfattes 
som attributter til Ånden.

Hos gnostikerne har også Jesus en anden status. 
Ved at betragte den sanselige, “onde” verden kan vi 
intet lære om det gode og vor egen frelse. Men her 
kommer Jesus så ind. Han er blevet sendt ned på 
jorden for at gøre menneskene bekendt med deres 
ophav og årsagen til den aktuelle situation. Det er 
hans opgave at fortælle dem om ånden eller den 
guddommelige gnist i deres eget indre, den del af 
dem som kan forløses ved viden om og forening 
med dens ophav. Evangeliet rummer en bekendelse 
fra Judas side: Jeg ved hvem du er og hvorfra du er 
kommet, siger han til Jesus. Det er fra Barbelo, den 
udødeliges æon at du er kommet. Og den, som har 
sendt dig, er den, hvis navn jeg ikke er værdig at ytre 
(35,17-21). Judas erkender, at Jesus er en del af den 
rene ånd eller væren, selvom han optræder i menne-
skeskikkelse. Jesus er altså ikke et menneske, han 
har ikke legemlig substans, og har heller ikke en 
både guddommelig og menneskelige natur. Jesus er 
fanget i et legeme, og for at blive befriet for det, må 
han “forrådes”. Det er det, der er Judas’ opgave. 
Du vil ofre den mand, som bærer mig til skue (dvs. 
som jeg er iklædt), siger Jesus til ham (56,19-21). Ved 
at “forråde” Jesus – sådan som det normalt fremstil-
les – kommer Judas, der i evangeliet skildres som Jesu 
nærmeste fortrolige, også til at fremstå som hans 
frelser. Dette står naturligvis i skarp kontrast til den 
samtidige kristne opfattelse af Jesus som den, der 
genoprettede den oprindelige overensstemmelse mel-
lem Gud og mennesket, som jo var skabt i Guds bil-
lede. På samme måde som Adam før sit syndefald var 
den menneskelige side af det guddommelige ord, 
logos, som var Gud, tog Jesus menneskeligheden på 
sig for derved at genoprette billede-ligheden mellem 
gud og menneske. Efter gnostisk opfattelse er Jesus 
ikke den skabende Guds søn, og hans opgave er slet 
ikke at frelse mennesket gennem sin død på korset og 
sin opstandelse.
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Judas-evangeliet er en tidlig tekst, og den sethi-
anske gnosticisme er derfor ikke fuldt så udvik-
let, som det man finder i f.eks. det såkaldte 
Hemmelige (Apokryfe) Johannes Evangelium. 
Dette har dog ingen indflydelse på den forun-
dring, som en sådan tekst formodentlig vækker 
hos den moderne læser. Teksten virker meget 
fremmedartet – men måske ikke meget mere, 
end de egentlige evangelietekster kan tænkes at 
virke på mennesker, der ikke har noget kend-
skab til kristendommen.

Da Judas-evangeliet som et apokryft evange-
lium utvivlsomt vil blive gjort til genstand for 
mange tolkninger, har jeg valgt at medgive 
oversættelsen informationer om sidetal – med 
fed type som f.eks. 34. De små tal 5, 10, 15, osv. 
angiver linienummer. I denne artikel er fodnote-
henvisningerne derfor markeret med bogstaver.
Skarpe parenteser betegner lakuner, dvs. huller 
i teksten. Ord, der forekommer inde i den 
skarpe parentes, er intet andet end en kvalifice-
ret formodning om, hvordan teksten skal for-
stås, evt. baseret på rester af ord umiddelbart 
efter parentesens ophør. Runde parenteser 
rummer oversætterens uddybende eller forkla-
rende bemærkninger. Alt dette gør det ikke 
lettere at læse teksten, men det kan forhåbent-
lig bidrage til mindske overfortolkninger af 
teksten.



Judas-evangeliet

33 Den hemmelige beretning om den afsløring (apo-
phasis)f, som Jesus talte med Judas om i en uge tre dage 
førend han fejrede påske.5

Jesus opgave på jorden

Da han (sc. Jesus) åbenbarede sig på jorden, gjorde han 
tegn og store undere til menneskehedens frelse,10 og 
mens nogle vandrede på retfærdiggørelsens vej, andre 
vandrede på afvigelsens vej, blev de tolv disciple kaldede. 
Han begyndte at tale med dem om15 mysterierne i 
universet og om hvad der skulle ske til slut. Undertiden 
viste han sig ikke for sine disciple, men som et barn20 
kunne man finde ham i deres midte.g

Jesus’ disput med disciplene

En dag var han i Judæa hos sine disciple og han fandt 
dem siddende sammen i færd med at holde andagtsøvel-
ser.25 Da han kom hen til sine disciple 34 som sad 
samlede i færd med at holde takkebønner over brødet, lo 
han. Men disciplene sagde til ham: Du skriftkloge,h 
hvorfor ler du ad den takkebøn, vi har gjort? Hvad5 skulle 
vi ellers gøre? 

Han svarede og sagde til dem: ‘Det er ikke ad jer, jeg ler, 
og det er heller ikke af jeres (egen) vilje, at I gør dette, 
men ved denne handling vil jeres gud (dvs. denne verdens 
skabergud) blive takket.10 

De sagde: ‘Skriftkloge, du […] er vor guds søn.’

Jesus sagde til dem: ‘Hvorved kender I mig? Amen,i siger 
jeg jer15: “Ingen slægt blandt de folk, som er hos jer, skal 
kende mig.”’

Da hans disciple hørte dette, begyndte de at blive 
opbragte og20 vrede og at bespotte ham i deres hjerte.

Disciplene er langt fra den sande erkendelse. De 
opfatter Jesus som søn af deres gud, dvs. den gam-
meltestamentlige gud, der skabte en ond verden, 
men Jesus belærer dem om, at de er på vildspor.

Judas træder i karakter

I det følgende begynder fortællingen om Judas sær-
lige status i forhold til disciplene. Jesus har netop 
sagt, at disciplene ikke tilhører “hin slægt”, dvs. 
Seths og Adams slægt. Denne slægt er karakteriseret 
gennem en række udsagn. Den er stærk, hellig og 
ophøjet (36,25-26); ingen engleskare skal herske 
over den (37,4-5); solen og månen og dagen hersker 
ikke over hin slægts opholdssted (45,18-22); ingen 
mennesker kan blandes med den (37,6-8). Som an-
dre mennesker har den både sjæl og legeme, men 
denne slægt er den eneste, der har en udødelig sjæl; 
sjælen vil blive opløftet, mens legemet forgår 
(43,15-23). Disciplene siges at have en gud inden i 
sig, og der er formodentlig tale om demiurgen, ska-
berguden, Gamle Testamentes Gud. Consensus-
oversættelsen opfatter det følgende sådan, at den 
gud, som er i disciplene, fremprovokerer den vok-
sende vrede, og at Jesus på den baggrund opmaner 
dem til at lade det sande væsen – det åndelige væsen 
– komme til udtryk og møde ham. 

Men da Jesus så deres ubesindighed, [sagde han ] til dem: 
‘Hvorfor har ophidselsen fremkaldt vrede? Jeres gud25 
som er i jer og hans […har gjort jer] 35 opbragte og jeres 
sjæle. Den blandt jer som er fæstnet ved menneskene 
(dvs. knyttet til det men   ne  skelige), lad ham præsentere sig 
som  det fuldendte menneske og stille sig op foran mit 
åsyn.

Det græske verbum, parage, der er anvendt i den 
sidste sætning, betyder “at føre til siden, at forlede, 
at introducere til en scene”, osv. Det er lidt uklart, 
hvad sætningen vil sige. På den ene side kan den 
tjene til at få Judas til at indtage “scenen”, hvad der 
jo rent faktisk sker. Judas bliver derved prototypen 
på mennesket, det fuldendte menneske, som gennem 
gnosis erhverver sig frelse, således som Jesus senere 
stiller ham i udsigt (46,25-47,1). Man kunne også 
tænke sig, at der sigtes til den (sc. Judas), som skal 
føre Jesu menneskelige form væk, således at han, 
Jesus, bliver befriet for den. Jesu menneskeskikkelse 
er da den fuldendte af slagsen, selvom den altså ikke 
har en central betydning for Jesus selv. 

De sagde alle til ham: ‘Vi har styrken’ men (lit. og) deres 
ånd var ikke i stand til at vove at stille sig op foran5 ham, 
med undtagelse af Judas Iskariot10. Han havde kraft til at 
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stille sig op foran ham, men havde ikke kraft til at se ham 
i øjnene og han vendte sit ansigt væk. 

Judas15 [sagde] til ham: ‘Jeg ved hvem du er og hvorfra du 
er kommet. Det er fra Barbelo, den udødeliges æon at du 
er kommet. Og den, som har sendt dig, er den, hvis navn 
jeg ikke er værdig at ytre.’20 

Her har vi fået Judas’ bekendelse. I Ny Testamentes 
evangelier er det Peters bekendelse, der er i fokus. 
For ham – og evangelisterne – er Jesus Kristus, den 
levende Guds søn (Matt. 16,16), Kristus (Mark. 
8,27) og Guds  Kristus (Luk. 9,20). Men hos Judas 
kommer Jesus fra Barbelo, dvs. fra den kvindelige 
komponent af den højeste af alle væsener, fra Ån-
den, hvis navn mennesket ikke må udtale. 

Men da Jesus vidste, at han havde de øvrige noget 
selvbevidste (disciple) i tankerne, sagde han til ham: ‘Skil 
dig ud fra dem (sc. de andre) og så vil jeg tale med dig om 
kongedømmets mysterier25. Det er muligt for dig at gå der-
hen, men du vil komme til at jamre meget. 36 En anden 
vil nemlig indtage din plads for at de tolv disciple igen 
kan være fuldendte i deres gud.’

Judas sagde til ham5: ‘Hvilken dag vil du fortælle mig disse 
ting og hvornår vil den store lysets dag oprinde for 
slægten?’ Men da han sagde disse ting, forlod Jesus 
ham.10

Jesus stiller altså Judas i udsigt, at hans sjæl vil nå 
hjem til sit ophav, men først efter megen lidelse.

Jesus møder disciplene igen

Da det var blevet morgen, viste han (sc. Jesus) sig for sine 
disciple. De sagde til ham: ‘Skriftkloge, hvor gik du hen for 
at gøre hvad, da du forlod os?’

Jesus sagde til dem15: ‘Jeg gik hen til en anden stor og 
hellig slægt.’ 

Hans disciple sagde til ham: ‘¨Herre, hvad er denne store 
slægt som er mere ophøjet og hellig end os20,skønt den 
ikke samtidig er i disse æoner?’ Da nu Jesus hørte dette, 
lo han og sagde til dem: ‘Hvad er der med jer, siden I 
spekulerer på den25 stærke og hellige slægt 37 Amen, 
siger jeg jer: ‘Ingen ætling af denne æon skal se hin slægt, 
og heller ikke skal nogen engleskare fra stjernerne herske 
over5 hin slægt, og ingen ætling af et dødeligt menneske 
vil kunne komme sammen med den, fordi den slægt ikke 

kommer fra […] som er blevet […]. Slægten10 af menne-
sker som er blandt jer hører til menneskelægten […] kraft 
som […an]dre magte[r …]15 med [hvilke] I hersker.’

Da hans disciple hørte dette, blev de bekymrede, hver især, 
i [deres] ånd og kunne ikke finde på noget at sige.

Disciplenes syn

En anden dag kom Jesus hen til dem20 og de sagde til 
ham: ‘Skriftkloge, vi så dig i et [syn], for vi havde [i denne] 
nat store drømme, som var sendt […]

[Han sagde]: ‘Hvorfor ???[…]25 […] skjult jer. 38

Men de, de [sagde: ‘Vi s]å et stort hus i hvilket der var et 
stort alter og tolv mænd – vi mener, at de er præster – og 
et navn.5 En mængde stod klar ved det alter […] i[ndtil] 
præsterne […og tog imod] ofrene. Men vi10, vi stod 
(også?) klar.’

J[esus sagde]: ‘Hvad slags præster er det?’ 

De [sagde: ‘Nogle …] to uger15; [andre] ofrer deres egne 
børn, andre deres koner, idet de priser og er ydmyge 
overfor hinanden. Nogle ligger med mænd20, andre begår 
drab, og atter andre gør en mængde synder og lovløse 
gerninger. Og menneskene, som står ved alteret 25 
påkalder dit [navn] 39 og selvom de er eksempler på 
deres utilstrækkelighed, så gennemføres ofrene […].j

Da de havde sagt disse ting, tav de og var bekymrede.5

Jesus forklarer hvad synet betyder

Jesus udlægger nu synet for disciplene. Kasser og de 
øvrige oversættere ser udlægningen som et krast 
angreb på den gryende ortodokse kirkes religiøse 
praksis.

Henvisningen til stjernerne her og senere i teksten 
tilskrives en indflydelse fra Platon og nyplatonsk 
tankegang. Hvert menneske tildeles en stjerne, der 
har en klar forbindelse med mennesket livsbane. 
Stjernen kan f.eks. føre mennesket på vildspor 
(45,13-46,2).

I forbindelse med mennesket skelner teksten også 
mellem ånd og sjæl, for hvilke der anvendes de græ-
ske ord pneuma og psyke. Det er den sidste, der er 
menneskets indre person, så at sige, og som vender 
tilbage til ophavet, mens ånden er en slags livets 
ånde.
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Jesus sagde til dem: ‘Hvorfor er I bekymrede? Amen, siger 
jeg jer, det er mit navn, som alle præsterne, der står ved 
det nævnte alter10, påkalder. Og jeg siger jer også, at det 
er af menneskenes slægter at mit navn er blevet skrevet 
på dette […] af generationer af stjerner15. Og i mit navn 
har de på skammelig vis plantet træer, der ikke bærer 
frugt.’

Jesus sagde til dem: ‘Dem, som I så modtage ofre ved 
alteret, er jer selv20. Denne er den gud, som I tjener, og de 
tolv mænd, I så, er jer. Kvæget, som I så blive frembragt25 
som offer, er mængden, som I leder på afveje 40 ved det 
nævnte alter. [Universets hersker] vil stille sig op og det er 
sådan, han vil bruge mit navn og fromme slægter vil 
holde fast i troen på ham. Efter ham vil en anden mand 
stå frem til fordel for dem, der horer. Og endnu en anden 
vil stå frem  til fordel for dem, der dræber10 børn, og en 
anden til fordel dem, der ligger med mænd, såvel som 
dem, der faster, og resten som er forbundet med urenhed 
og lovløshed  og vildfarelse 15, og de som siger: “Vi er 
engle-lige.” De er stjernerne, som fuldbyrder alting. Thi 
man har sagt til menneskeslægterne: “Se, Gud har 
modtaget20 jeres offer fra en præsts hænder”, hvilket vil 
sige: vildfarelsens tjener. Men det er herren, Altets Herre, 
som befaler: “På den sidste25 dag skal de stå til regn-
skab”. 41

Jesus sagde til dem: ‘Hold op med at of[re …] som I har 
[…] på alteret, idet de er over jeres stjerner og jeres 
engle 5, efter at de først er blevet fuldbyrdet der. Lad dem 
blive […] foran jer og lad dem gå [ der mangler ca.15 
linier ] slægterne […] En bagers  kapacitet25 rækker ikke 
til at ernære alt det som er skabt 42 under himlen. Og 
[…] til dem […] til os og […]

Jesus sagde til dem5: ‘Hold op med at strides med mig. 
Enhver af jer har sin egen stjerne en [hver…der mangler 
ca. 17 linier ] 43 i […] det er ikke for at […] at han er 
kommet […] træets kilde […] denne æon […] tid […]5, 
men det er for at give vand til Guds paradis, at han er 
kommet, og slægten, som skal forblive der, fordi han ikke 
vil besmudse hin slægts bane, men […]10 i al evighed.’

Judas spørger om forskellen mellem hin slægt 
og menneskeslægten

Judas sagde til [ham: ‘Rabb]i: “Hvilken frugt  ejer denne 
slægt?”

Jesus sagde til ham: “Enhver menneskeslægts sjæle skal15 
dø. Men de (andre) dér, når de har fuldbyrdet rigets tid og 
ånden skiller sig fra dem, så vil deres kroppe20 dø, men 
deres sjæle forblive i live og løftet op.’

Judas sagde: ‘Hvad skal de øvrige menneskeslægter  
gøre?’ Jesus sagde25: ‘Det er umuligt 44 at så på sten og 
høste frugten deraf. [Så]ledes forholder det sig også […] 
den [besmudsede] slægt og den fordærvelige Sophia […] 
hånden som skabte det dødelige menneske5 og deres sjæl 
går op til æonerne, som er i det høje. Amen siger jeg jer: 
‘[…] engel […] magt vil kunne se10 […] de som […] 
hellige slægt.’

Da Jesus havde sagt dette, gik han. 

Sophia er en af Åndens æoner, men den lavest place-
rede. Hun beskrives som fordærvet, og det skyldes 
at hun har udnyttet sin visdom til at skabe demiur-
gen, hvorved hun bliver ansvarlig for hans skaber-
værk. I Judas-evangeliet spiller hun ikke nogen næv-
neværdig rolle.

Judas beretter om et syn han har haft og 
spørger om sin egen skæbne

Judas sagde: ‘Skriftkloge15, sådan som du har lyttet til alle 
dem, så lyt nu også til mig, for jeg har set et stort syn.’ 

Men da Jesus hørte (det), lo han og sagde til ham: 
‘Hvorfor plager du sådan, du trettende ånd (dæmon)? 
men sig nu frem, og så skal jeg nok blive ved at lytte  til 
dig.’

Judas sagde til ham: ‘I synet så jeg mig selv, mens de 12 
disciple25 kastede sten mod mig 45 og løb [efter mig det 
bedste de] kunne, og jeg kom til stedet, hvor […] efter 
dig og jeg så et [hus…] og mine øjne kunne ikke 
[begribe] dets størrelse. Nogle betydningsfuld mænd stod 
omkring5 det og huset havde et tag af planter og i midten 
af huset i huset er [der en mængde…- der mangler ca. 2 
linier ]10: ‘Skriftkloge, tag også mig ind sammen med disse 
(betydningsfulde) mennesker.’

Jesus svarede og sagde: ‘Din stjerne har ført dig på afveje, 
Judas. Ingen dødelig menneskeskabning15 er værdig til at 
gå ind i huset, som du så, fordi det sted, det er det, som 
er reserveret for de hellige, hvor solen og månen20 ikke 
skal herske, ej heller dagen, og de skal opholde sig (der) 
til al tid i æonen sammen med de hellige engle. Se, jeg 
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har forklaret dig25 kongedømmets mysterier 46 og jeg har 
belært dig [om stjer]nernes [vildfør]else og […] send det 
[…] over de tolv æoner.’

Hvad Judas har set, er intet andet end den æon eller 
det rige, hvor hin slægt og alt, hvad der hører til 
Åndens rige, har hjemme. Til dette kan han ikke 
umiddelbart få adgang, og han spørger derfor Jesus, 
om hans sæd altid skal være underkastet herskerne i 
den skabte verden, vor verden.

Judas sagde: ‘Skriftkloge5, er min sæd mon undergivet 
herskerne? Jesus svarede og sagde til ham: ‘Kom, og jeg 
vil [ - næsten to linier mangler - ]10, men du vil komme til 
at jamre meget, når du ser kongeriget og hele dets slægt.’

Da Judas hørte dette sagde han15 til ham: ‘Hvad stort har 
jeg fået ud af det, for du har jo sat skel mellem mig og hin 
slægt? 

Jesus svarede og sagde til ham: ‘Du skal blive den 
trettende og20 du skal blive forbandet af de øvrige slægter 
og du vil komme til at herske over dem. I de sidste dage 
skal de forbande at du vender tilbage25 47 til den hellige 
slægt.

Jesus belærer Judas om, hvordan universet er 
indrettet

Nu følger den lange redegørelse for den viden, som 
Jesus åbenbarer for Judas, og som er nødvendig for 
at forstå og komme i kontakt med sin indre “per-
son”. Jesus fortæller Judas, hvorledes universet – på 
græsk og koptisk: kosmos – er blevet til. Det er det, 
man kalder en kosmogoni, af de græske ord kosmos 
“verden” og gone “fødsel, tilblivelse”. Det begynder 
med en stor uendelig æon som ingen har set, heller 
ikke engle. I denne er der en Ånd, som ingen tanke 
og intet ord kan fatte. Han er, som det fremgår af 
andre gnostiske tekster, mere end en gud; han er alt 
på en så fuldkommen måde, at man ikke kan be-
skrive ham. Åndens virke manifester sig nu i form af 
en lys-sky, og Ånden skaffer sig en hjælper i form af 
en stor engel, den Selvskabte lysets gud, som på sin 
side skaber fire engle lig ham selv. Og denne Selv-
skabte engel, der, som ovenfor nævnt, i andre tek-
ster beskrives som Guds barn, skaber et system af 
lyskilder og æoner af lys, alle forsynet med tjenende 
engle.

I den første lys-sky, som ingen engle havde set, 
var også Adam eller Adamas, som han også kaldes. 
Han tredje søn er Seth, hvis efterkommere blev både 
særdeles talrige og gamle, således som det fremgår 
af .1. Mos. kap. 5. Efter gnostisk opfattelse er Seths 
slægt den uforgængelige, hellige slægt, hin slægt.

Dette efterfølges af et kompliceret system af lys-
kilder og æoner og tilhørende firmamenter, men det 
er klart, at det også handler om den måde, hvorpå 
tid og rum er inddelt: tolv måneder, tolv stjernebil-
leder, 24 timer, 72 folkeslag , efter jødisk opfattelse, 
360 dage og de fem ekstra dage, som den ægyptiske 
kalender opererede med.k 

Ånden og den selvskabte

Jesus sagde: ‘Kom og så vil jeg belære dig om […de 
hemmelige ting], som intet menneske har set. Der 
eksisterer en uendelig stor æon5, hvis størrelse ingen 
engleslægt har set og i [hvilke]n der er [en st]or usynlig 
ån[d …], 

som engleøjne ikke har10 set, som hjertets tanke ikke har 
taget til sig, som man ikke har kaldt ved noget navn l 

En sky af lys kom til syne på dette sted15, og han (Ånden) 
sagde: ‘Lad en engel blive til for at stå mig bi.’ En stor 
engel, den Selvskabte (autogenes)20 lysets gud, kom ud af 
skyen. Og på grund af ham opstod også fire andre engle 
ud af en anden sky og de blev hjælpere for den engle-lige 
Selvskabte25.

Den Selvskabte sagde 48 : ‘Lad […] blive til og […] blev 
til. Og han s[kabte] den første lyskilde for at den skulle 
herske over ham/det.5 Og han sagde: ‘Lad engle, som 
tjener ham, blive til’, og myriader uden tal blev til. Og han 
sagde: ‘Lad en æon10 af lys blive til’, og den blev til. Og 
han lod en anden lyskilde fremstå for at herske over ham/
det tillige med talløse myriader af tjenende engle. Og 
således15 skabte han de øvrige æoner af lys. Og han lod 
dem regere over dem, og til deres tjeneste skabte han for 
dem myriader af engle uden tal.20

Adamas og lyskilderne/væsnerne

Adamas var i den første lysets sky, den som ingen engle 
havde set blandt alle dem som man kalder25 Gud. Og han 
[…] 49 […] dette […] billedet […] i d[enne 
en]gelslignelse. Han lod den uforgængelige [slægt]5 af 
Seth komme til syne […] de tolv […] de fireogtyve […]. 
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Og i overensstemmelse med Åndens vilje lod han 
tooghalvfjerds10 lyskilder komme til syne i den uforgænge-
lige slægt. Og også de tooghalvfjerds lyskilder lod 360 
lyskilder komme til syne i den uforgængelige slægt i 
overensstemmelse med15 Åndens vilje for at deres antal 
skulle blive fem til hver. Og deres fader er de tolv lys -
  kilders tolv æoner20, med seks himle for hver æon, så at 
der er tooghalvfjerds himle for de tooghalvfjerds lyskilder, 
og for hver enkelt25 50 [af dem fem fi]rmamenter [så at de 
udgør] 360 [firmamenter…]  Man gav dem magt og en 
stor engleskare 5 uden tal, til ære og tilbedel[se…] jomfru 
[ånde]r til æ[r]e og [tilbedel]se af alle æonerne og 
himlene og deres firmamenter10.

Kosmos, kaos og underverden

I det følgende fortsættes skildringen af verdens ska-
belse. Den vigtigste gud er El, som netop er det se-
mitiske ord for gud. Det er det ord, der anvendes i 
Gamle Testamente. Hans medarbejdere er Nebro og 
Saklas. Den første beskrives som en blodig oprørsk 
gud, dens andens navn kan muligvis betyde “tosse”.

Mængden af disse udødelige benævnes Kosmos – dvs. det 
som skal forgå – af faderen og de to og   halvfjerds lys-
kilder15, der er hos den Selvskabte og hans tooghalvfjerds 
æoner. I det kom det  første menneske kom til syne tillige 
med sin20 uforgængelige kraft. Og æonen kom til syne 
med sin slægt, æonen, i hvilken skyen af viden er og den 
engel25, man kalder for 51 El […æ]on […efter] dette. 
[…] sagde: ‘Lad tolv5 engle blive til for at herske over 
kaos og v[esten (dvs. underverden)]. Og se, ud af skyen 
kom en e[ngel] kom til syne, fra hvis ansigt der strøm-
mede ild10 og hvis udseende var tilsølet med blod, og som 
havde navnet Nebro, hvilket nogle har tolket som 
‘Oprører’ (apostates), og andre som ‘Ialdabaoth’15. Også 
en anden engel, Saklas, kom fra skyen. Nebro skabte så 
seks engle – og Saklas – som støtte, og disse frembragte 
tolv20 engle i himlene og hver modtog et stykke af 
himlene.

Herskere og engle

De tolv herskere (archon) talte med de tolv engle: ‘ Lad 
hver af jer 52 […] og lad dem […sl]ægt […] engle: ‘Den 
første er Seth, ham som man kalder5 Kristus. Den anden er 
Harmathoth, som […] Den tredje er Galila, Den fjerde er 
Jobel10, Den femte er Adonaios. Disse er de fem, som 
herskede over underverden og første over kaos.

Om menneskets skabelse og lod

Så sagde Saklas til sine engle15: ‘Lad os skabe et menne-
ske efter ligheden og efter billedet.’ Så formede de Adam 
og hans kone Eva, som man i skyen kalder20 Zoe. Det er 
ved dette navn at alle slægter søger efter ham (dvs. 
manden) og enhver af dem kalder hende (kvinden)25 ved 
dette navn. Sakla 53 gav ikke ordre til […] med mindre 
[…] slægter […] denne […] og Herskeren  sagde5 til ham 
(sc Adam): ‘Du skal leve længe med dine børn.’ 

Judas sagde til Jesus: ‘Hvor længe skal mennesket leve?’

Jesus sagde10: ‘Hvad er der med dig, siden du undrer dig 
over, at Adam, og hans slægt, fik sin livstid på stedet, 
hvor han fik sit kongerige, i omfang som hans hersker?’15

Judas sagde til Jesus: ‘Dør menneskets ånd?’

Jesus sagde: ‘Dette er forklaringen på, at Gud befalede 
Mikael at give menneskenes ånder til dem20 til låns, 
medens den Store befalede Gabriel at give ånderne til den 
store kongeløse slægt – ånden og sjælen. Derfor25 […] de 
øvrige sjæle 54 [...] lys […] omkring […] ånden i jer5 
[…] at den tager bolig i dette kød i slægter af engle. Men 
Gud lod kundskaben blive [give]t til Adam og dem, som 
var med ham, for at10 kaos og underverdens konger ikke 
skal herske over dem.’ 

Judas sagde til Jesus: ‘Hvad skal disse slægter gøre?’

Jesus sagde15: ‘Sandelig siger jeg jer, at for alle disse 
sørger stjernerne for afslutningen. Når Saklas afslutter 
den tid, man har udmålt ham20, så kommer deres første 
stjerne sammen med slægterne, og det som de har sagt, 
det fuldbyrdes. Så vil man hore i mit navn25 og slå sine 
børn ihjel 55 og man vil […] og [ - seks en halv linie 
mangler - ] mit navn, og han vil […] din stjerne10 over 
den trettende æon.’

Efter dette [lo] Jesus.

[Judas sagde] : ‘Skriftkloge, [Hvorfor ler du ad os?]’. 
[Jesus] svare[de og sagde]: ‘Det er ikke15 ad jer, at jer ler, 
men over stjernernes vildfarelse, fordi de seks stjerner 
flakker om sammen med de fem krigere, og de vil alle 
blive tilintetgjort sammen med deres skabninger.20’

Jesus taler om de døbte og Judas forræderi

Judas sagde til Jesus: ‘Nuvel, hvad skal de, som er blevet 
døbt i dit navn, gøre?’
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Jesus sagde: ‘Sandelig25, jeg siger dig, denne dåb 56 […] 
mit navn [ - otte linier mangler - ] til mig.10 Sandelig jeg 
siger dig, Judas: ‘De, som løfter ofre op til Saklas […] Gud 
[ - tre linier mangler - ] enhver ond gerning. Men du, du 
vil overgå dem alle, thi du vil ofre20 den mand, som bærer 
mig til skue (dvs. som jeg er iklædt). Dit horn er allerede 
løftet, din vrede er fyldt op, din stjerne er gået op og dit 
hjerte har […]. 57 Sande[lig jeg siger dig:] ‘Dine sidste 
[…] blevet [ - ca. to og en halv linie mangler - ]5, [suk]ke  
[ - to linier mangler - ] herske[ren], idet han er udslettet. 
Så vil Adams store slægt blive eksemplarisk ophøjet10, 
fordi forud for himlen og jorden og englene, så eksisterer 
den nævnte slægt, som er af æonerne. Se nu, alt er blevet 
dig fortalt.15 Løft dit øje op og se på skyen og lyset, som 
er i den, og stjernerne, som omgiver den. Stjernen, som 
viser vej, den er din stjerne.20’

Judas løftede sit øje op og han så skyen af lys, og han gik 
ind i den. De, som blev stående nede (på jorden), hørte en 
stemme som kom fra25 skyen med ordene 58 […]store 
sl[ægt…bil]lede [ - ca. 6 linier mangler - ].
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Noter

a En levende fremstilling fyldt med anekdoter findes i J. M. Robinson, 

The Secrets of Judas. The Story of the Misunderstood Disciple and 

His Lost Gospel, San Francisco 2006. Den “autoriserede” fremstill-

ing findes i H. Krosney, The Lost Gospel, Washington, D.C., 

National Geographic Society 2006.

b S. Giversen, Filips evangeliet. Indledning, studier og noter, 

København 1966.

c Se B. Holmen og A. Lerstrup, ‘Maria Evangeliet på koptisk’ i B. 

Alster og P. J. Frandsen (red.), Dagligliv blandt guder og mennesker. 

Den nære Orient i oldtiden, København 1986, ss. 211-220.

d Se S. Giversen, Sandhedens evangelium. De gnostiske håndskrifter 

fra Nildalen, (= Teologiske Studier, II, 2), København 1957;  K. 

Nørgaard og A. Leopold, ‘Sandhedens Evangelium og det mystiske 

sprog’ i Papyrus 15,1 (1995), ss. 20-26.

e Det samme ses i Apochryphon Johannes, II,2-3.

f Det græske ord kan betyde udsagn, erklæring, o. lign. Det bruges 

imidlertid også om angivelse af farlige borgere, og tekstens forfatter 

kan da have valgt netop dette ord for hentyde til både Judas’ 

angivelse af Jesus og til den åbenbaring af ny viden, som jo udgør 

 hovedindholdet af teksten. Det skal understreges, at når Judas 

forråder Jesus, sådan som den danske bibeloversættelse skriver, så 

har den græske tekst – og Judas-evangeliet – et andet ord (para-

didomi). 

g Forestillingen om at Jesus viser sig som et (Jesus)barn er ikke ukendt 

i de gnostiske tekster.

h Den koptiske tekst bruger ordet “skriver”, som i den danske 

bibeloversættelse gengives med “skriftklog”. Når Judas-evangeliet 

vil henvise til skrivere, bruges det græske ord grammateus. Når 

Jesus kaldes “mester” i NT, anvender teksten det græske ord for 

“lærer”.

i I tidlige kristne tekster bruges udtrykket “Amen siger jeg jer” som 

en gængs formular til at indføre autoritative udsagn. 

j Oversættelsen er usikker. Ordet “utilstrækkelighed” hentyder til 

fraværet af lys og ånd.

k Der findes en tæt parallel til alt dette i Eugnostos the Blessed og 

andre gnostiske skrifter.

l Her foreligger et citat fra 1. Kor. 2,9. Stedet citeres også i andre 

gnostiske tekster.

Judas forråder Jesus

Men deres ypperstepræster murrede, fordi [han?] var10 
gået ind i gæsteværelset for sin bøn. Der var nogle 
skrivere (grammateus) der, som lurede på at kunne15 gribe 
ham under bønnen; thi de var bange for folket, fordi alle 
anså ham for at være en profet.

De trådte hen til Judas og sagde til ham20: ‘Hvad gør du 
på dette sted? Du er jo Jesu’ discipel’.

Judas svarede dem, sådan som de ønskede det. Judas fik 
penge og han25 overgav ham til dem.’

Judas’ evangelium.



Tinnis – et handelscentrum i det 
østlige Delta
I det østlige Delta, små 7 km sydvest 
for Port Said, på en ø i Manzala-søen, 
lå handelscentret Tinnis. I 1998 be-
gyndte The Tell Tinnis Project så småt 
at undersøge, hvad der var tilbage på 
stedet, men det var først i 2004, da 
Fondation Max van Berchem trådte 
ind, at en egentlig survey på stedet blev 
mulig.

Tinnis var et af sin tids rigeste hånd-
værkscentre i Mellemøsten. Johannes 
Cassianus (360-435), der besøgte stedet 
i 400-tallet, var den første, der omtalte 
Tinnis og kommenterede dens beliggen-
hed udenfor lands lov og ret. Ikke desto 
mindre var øen en driftig handelspost. 
Dertil var den et selvstændigt bispe-
dømme og et vigtigt kristent center. I 
642 stod et slag ved Tinnis i forbindelse 
med den arabiske erobring af Ægypten. 
Herefter begyndte diverse industrielle 
aktiviteter for alvor at blomstre i byen, 
først og fremmest tekstilproduktion. 
Det nye regime kontrollerede væveri-
erne, der blev hårdt beskattet: stoffer 
fra Tinnis solgtes dyrt, og visse typer 
var indvævet med guldtråd. Men det 
gik efterhånden tilbage for tekstilindu-
strien, dels pga de høje priser, dels pga 
usikre tider. Byen blev angrebet adskil-
lige gange i det 11. og 12. årh., og i 
1227 beordrede sultan al-Malik al-
Kamil byen evakueret. Efter at byen var 
forladt, blev bymuren og citadellet øde-
lagt for at forhindre korsfarerne i at 
kunne bruge dem. Ikke desto mindre 
fortsatte byen som handelsplads indtil 

det 15. årh. Siden har lokale gravet 
efter brugbart byggemateriale. Efterføl-
gende sørgede de fugtige og salte om-
stændigheder for, at det engang så 
blomstrende Tinnis i dag ligner en grus-
bunke på en grusmark. Og vandstan-
den i Lake Manzala er steget, så at re-
sterne af bymuren, der omgiver et areal 
på ca. 93 ha, visse steder ligger under 
vand, mens hele øen er omgivet af rør-
sumpe.

I 2004 udførtes en grundig survey 
bla. ved hjælp af GPS-udstyr, der kunne 
plotte fundene ind med centimeters 
nøjagtighed. Mere end 10.000 punkter 
noteredes. Det kort, der kom ud af 
undersøgelserne, kastede lys over byens 
struktur: bymuren havde haft hestesko-
formede tårne [formentlig åbne tårne 
uden bagvæg] med ca. 35 meters af-
stand. Desuden er der spor af porte. I 
det nordvestlige hjørne af området er 
der rester af en havne-sejlrende med et 
befæstet tårn, og andre kanaler fører 
ind i byen fra vest og syd. Fra udgrav-
ninger i 1978 (Egyptian Anitquities 
Service) har man desuden kendskab til 
et antal cisterner til opsamling af drik-
kevand. Da byen var omgivet af brak-
vand, var den ganske afhængig af Ni-
lens oversvømmelse, der for en tid 
gjorde Manzala-søens vand drikkeligt. 
Derfor cisternerne til resten af årets 
vandforbrug.

Da Tinnis som sagt stort set er én 
stor grusbunke uden synlige arkæologi-
ske rester på overfladen, er man tyet til 
på 5,5 ha at benytte et Geoscan Re-
search FM256 fluxgate gradiometer. 
Skønt Tinnis’ ujævne overflade ikke er 
ideel til geofysiske undersøgelser, kunne 
man dog genkende adskillige konstruk-
tioner såsom kajanlæg, en bro over de 
føromtalte kanaler m.m. Desuden af-

slørede gradiometrien, at bymuren er 
en dobbelt konstruktion med mindre 
forbindelsesmure samt bygninger langs 
indersiden.

Blandt løsfundene er rester af en 
skiferpalet og en knækket flintekniv, 
der kan være forhistoriske. Ellers består 
fundene fra romersk og islamisk tid af 
glaseret keramik og importeret porce-
lænsagtigt gods, der har overlevet i de 
fugtige omgivelser.
Alison Gascoigne, Bulletin de Fonda-
tion Max van Berchem (Genève), 18. 
dec. 2004, s.1-3.

Forhistorisk saïs
Under ledelse af P. Wilson har Durham 
Universitet/EES udgravet et område fra 
forhistorisk tid omkring Saïs. Stedet 
består af tre lag tæt pakket med potte-
skår, flint og ben. Det ældste lag daterer 
sig til middel til sen neolitikum, for-
mentlig samtidig med Ursicht I-fasen i 
Merimde Beni Salame (ca. 4000 f.Kr.). 
Det var fortrinsvis et fiskersamfund, og 
fundene bestod bla. af brændte fiske-
ben, en harpun af ben og krukker med 
fiskebensdekoration. Næstældste lag er 
fra sen neolitikum (ca. 3800 f.Kr. og 
formentlig samtidig med den øvreægyp-
tiske Badari-kultur) og indeholdt tve-
æggede flinteknive, flinteflækker fra 
kornsegl og to pilespidser med hul base. 
Sidste lag er samtidig med Buto-Maadi 
fasen og består af en beboelsesplatform 
af ler, kasseret keramik og flintaffald. 
Hele området er blevet jævnet i den 
saïtiske periode til fordel for et stort 
sandfundament til en monumentalbyg-
ning. Denne er siden blevet fuldstændig 
fjernet, og kun fundamentgrøfter er 
tilbage.
Nile Currents, Kmt 16/4, 2005, s. 8.

Siden sidst Annette Lerstrup

FUND & FORSKNING

44 siden sidst  •  PaPyRus 2006/1



Heliopolis
Under overskriften ”Stort soltempel 
dukket op under markedsplads i Cairo” 
bragte aviserne den 27. februar en rap-
port, der spændte forventningerne højt. 
De faktiske oplysninger var dog ret 
sparsomme og drejede sig om fundet af 
tre større statuefragmenter. På Zahi 
Hawass’ hjemmeside www.guardians.
net/hawass kan man nu hente mere. 
Ramesses II havde adskillige projekter i 
gang i Heliopolis, der kendes fra tek-
sterne, men beliggenheden af dem har 
hidtil  ikke kunnet præciseres. I  marts 
blev der fundet rester af en pylon med 
hans navn på, og vest herfor fremdrog 
man kornmagasiner og ovne til amulet-
fremstilling. Det mest iøjnefaldende var 
dog et 5 t tungt statuehovede og et an-
det af lyserød granit på 2 t samt en 
statue af en konge iført det præstelige 
leopardskind. Han bærer Ramses IIs 
navn, men statuen formodes at være 
overtaget fra en konge fra Mellemste 
Rige. Markedspladsen Suq el-Khamis 
bliver flyttet for at udgravningerne kan 
fortsætte. Det bliver interessant at 
følge, da Heliopolis var en af de aller-
vigtigste byer gennem stort set hele den 
ægyptiske oldtid og samtidig den, der 
udover sin stående obelisk fra Mellem-
ste Rige er den mest raserede og ud-

plyndrede. Andre obelisker, der engang 
prydede templet for Ra-Atum i Helio-
polis knejser nu i Rom, London og 
New York, og mange museer rummer 
statuer og andre bygningselementer fra 
byen. (LM)

Abusir
Mens de lagde sidste hånd på Intis grav 
i Abusir, har tjekkerne under ledelse af 
drs.Vacala og Barta  fundet en arkaisk 
grav, der engang var dækket af en ma-
staba af lersten. Graven har været gen-
brugt i det 26. dynasti og senere som 
begravelse for hellige dyr, mestendels 
okser men også enkelte får. Adgangen 
til de underjordiske dele af den oprin-
delige grav går gennem en lang skakt 
ned til et U-formet kammer, hvorfra der 
er adgang til flere rum. Ved siden af 
gravkammeret findes en brønd, der 
stadig er vandførende. Hvorvidt disse 
underjordiske dele af graven skal re-
præsentere en bolig komplet med 
brønd, eller den skal ses som en allu-
sion til Osiriskulten, er endnu uklart.
Nile Currents, Kmt 16/4, 2005, s. 9.

Gurna
Under fortsat arbejde i den koptiske 
eremitbolig i grav 1152 i Gurna har T. 
Gorecki fundet tre bøger. To af dem er 

læderindbundne papyrus-codex’er med 
henholdsvis 140 og 100 ark. Den ene er 
en Pseudo-Basilios’ Regel*, den anden 
er en Lovprisning (enkomion) af St. 
Pisenthios. Disse bøger er dateret til det 
7. og 8. århundrede og er de ældst 
kendte udgaver af de pågældende skrif-
ter. Det tredje manuskript består af flere 
løse pergamentark skrevet med forskel-
lige håndskrifter og lagt mellem træpla-
der. De er endnu ikke identificeret.
Nile Currents, Kmt 16/4, 2005, s. 10.
*dvs at det er en Regel (kanon) skrevet 
i en stil som om det var Basilios, der 
havde skrevet den. 

Luxor – og det ægyptiske svar på 
”den jyske motorvejslobby”
Den nye guvernør i Luxor synes kon-
stant at ville trænge sig ind på de histo-
riske monumenter. Først var det udvi-
delsen af en ny vej nær Karnak-templet. 
Senest drejer det sig om en lignende 
udvidelse af vejen, der passerer Mem-
non-kolosserne. Zahi Hawass og andre 
ledende embedsmænd fra SCA har væ-
ret i konstante forhandlinger med gu-
vernøren for at forhindre denne mulige 
ødelæggelse af nogle af Ægyptens mest 
markante monumenter.
Nile Currents, Kmt 17/1, 2006, s. 10.

KV 63
I foråret 2006 kom der flere interes-
sante nyheder om opdagelser i Ægyp-
ten. En af dem angik en grav i Konger-
nes Dal, der nu har fået betegnelsen KV 
63. Det er en skaktgrav, der ligge gan-
ske tæt ved Tutankhamons grav (KV 
62) i et område lige udenfor Amenmes-
ses grav (KV 10), hvor University of 
Memphis, Tennessee, under ledelse af 
Otto Schaden havde arbejdet i mange 
år. SCA havde i 2005 bedt ham om at 
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rydde lidt op i nærheden. Det udekore-
rede kammer viste sig at indeholde fem 
mumieformede kister (en af dem i bar-
nestørrelse) samt 28 forrådskar, hvoraf 
nogle skulle indeholde papyrusfragmen-
ter. At dømme efter de publicerede foto-
grafier er der ikke tale om kongelige 
genstande, men alt i lige præcis det om-
råde er af åbenlys interesse. Udover den 
første rapport, ikke uventet formidlet 
under stor mediebevågenhed af rigsanti-
kvaren Zahi Hawass d. 10. februar, og 
nogle bemærkninger på internettet af 
OS, var der stille om sagen, indtil flere 
detaljer kom frem i populære tidsskrif-
ter. Det ser nu ud som om kammeret 
var et balsameringsdepot, hvor forskel-
lige effekter fra før og under begravel-
sen blev anbragt. Fire af kisterne rum-
mede forskellig keramik, linned og bal-
sameringsmateriale. De fem af forråds-
krukkerne, der indtil nu er undersøgt, 
indeholdt natron, harpiks, keramik, 
træ, bandager, segl, perler og forskellige 
plante- og knoglerester. (LM)
Se Current World Archaeology 16, 
April 2006, s. 6-8; Kmt 17/2, 2006, s. 
28-32. www.kv-63.com

Øvreægypten – grave og petroglyf-
fer i el-Hosh
I el-Hosh på vestbredden ca. 30 km syd 
for Edfu fandt et belgisk-ægyptisk ud-
gravningshold under ledelse af D. Hu-
yge i 2004 en intakt kvindegrav (alder 
35-40 år) fra Naqada II (3650-3300), 
der bla. indeholdt en superb krukke 
dekoreret med skibe, mennesker og 

fugle (flamingoer eller strudse)*. Dette 
fund gav håb om en hel gravplads fra 
denne periode. Men den efterfølgende 
udgravning af et areal på 400 m2 helt 
ned til grundfjeldet viste sig resultatløs. 
Lidt vest for denne grav fandt de dog 
endnu en intakt grav (kvinde, 25-35 
år), men fra Mellemste Rige. Ingen 
andre MR-grave er tidligere blevet fun-
det i området.

Rekognosceringen efter helleristnin-
ger fortsætter, stadig koncentreret om 
området Abu Tanqurah Bahari syd for 
Gebel Yussef. Petroglyfferne (hellerist-
ningerne) består af adskillige afbildnin-
ger af kvæg i en stil der minder om 
“franco-cantabrisk Lascaux-stil**, som 
er helt forskellig fra de stiliserede af-
bildninger af kvæg fra “klassisk” præ-
dynastisk tid fra 4. årtusind f.Kr. På 
grundlag af patinering og forvitring er 
disse kvægbilleder ældre end det meste 
andet fundet i området. Huyge sam-
menligner dem med tilsvarende kvægaf-
bildninger fundet ved Gebel Silsile i 
beg. af 60’erne. Flere af petroglyfferne 
er ristet hen over endnu ældre billeder, 
måske steatopygiske, anthropomorfe 
figurer (menneskefigurer med enorme 
bagdele). Der er registreret mindst 35 
indristede figurer, hovedsagelig af okser 
og mennesker, dertil rektangler, en giraf 
og et underligt dyr, der enten kan være 
en flagermus eller en mantarokke 
[hvordan finder dog en mantarokke vej 
til Nildalen??]. Disse helleristninger er 
forsøgsvis dateret til sen palæolitikum 
(sen pleistocæn/istid ca. 16.000-15.000 

f.Kr.) og må udgøre de ældste grafiske 
frembringelser i den ægyptiske Nildal.
Nile Currents, Kmt 17/1, 2006, s. 11.
* Se Papyrys 04/2 s. 48 m. reference til 
Kmt 15/3, 2004, s.8-9.
** Efter Lascaux-hulen i Frankrig, be-
rømt for sine hulemalerier.

siamesiske tvillinger?
Man har længe og altid diskuteret bille-
derne i Niankhkhnums og Khnumho-
teps grav fra Gamle Rige, og hvad for-
holdet var mellem de to mænd, der 
begge bar titlen ”kongens chefmanicu-
rist”. I graven bliver de vist omfav-
nende hinanden, holdende hånd og 
“gnide-næse-kysse”. Den generelle kon-
sensus blandt ægyptologer går på, at de 
to mænd er brødre – ja, måske enæg-
gede tvillinger. I de seneste år er der dog 
opstået den teori, at de er homoseksu-
elle, omend referencer til homoseksuali-
tet i Ægypten er yderst sparsomme. 
Allersenest, på en kongres, Sex and 
Gender in Ancient Egypt, i Swansea, 
Wales, 19-20 dec. 2005, har David 
O’Connor lanceret den teori, at Niank-
hkhnum og Khnumhotep er siamesiske 
tvillinger! O’Connor siger (til NY Ti-
mes 20. dec. 2005), at afbildningerne af 
den måde, de to mænd holder hånd 
eller omfavner hinanden, minder om 
fotografierne af Eng og Chang, de “før-
ste” siamesiske tvillinger, der blev født i 
Siam (nuv. Thailand) i 1811. 
For the Record, Kmt 17/1, 2006, s.15 
(ref. af artikel i New York Times 20 
dec. 2005).

46 siden sidst  •  PaPyRus 2006/1
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Fra Kmt 17/2, 

2006, s. 30.



imhotep-museum
Den længe ventede officielle åbning af 
Imhotep Museum ved indgangen til det 
arkæologiske område i Sakkara fandt 
sted i april måned. Museet, som har 
været 3 år undervejs med et budget på 
LE 20 millioner, hylder Imhotep, der 
var bygmester for trinpyramiden og 
senere på grund af sin visdom fik gud-
dommelig status, men rummer desuden 
fund fra britiske, franske og ægyptiske 
udgravninger i området. Efter en intro-
duktionsvideo på 15 min. går man ind i 
Galleri 1, hvor man i (mindst) 4 måne-
der frem kan se en statuebase med Im-
hoteps navn, udlånt af Cairo-museet. 
At Imhotep fik en statue rejst i kongens 
pyramidekompleks fortæller mere end 
mange ord om hans status. Galleri 2 
viser særlige fund fra det forløbne år-
hundrede, bla. lægeinstrumenterne fra 
Qars grav og fund fra graven tilhørende 
Aperel, visir under Amenhotpe III. Gal-
leri 3 præsenterer stilen i kunsten fra 
Sakkara. Galleri 4, der er det største, 
viser elementer af arkitekturen i trinpy-
ramidekomplekset fra søjler til kakler. 
Galleri 5 giver et indtryk af en typisk 
grav fra området, og Galleri 6 hylder 
Imhoteps kollega, Jean-Philippe Lauer, 
der tilbragte hele sit liv med at give 
trinpyramidekomplekset den form, det 
har i dag, inden han døde i 2000 næ-
sten 100 år gammel. Her kan man bla. 
se Lauers hat, som han altid bar, når 
han vandrede rundt i området. Nok 
omtalte Zahi Hawass under åbningen 
museet som det første “site museum” af 
sin art i Ægypten (mange andre er på 
tegnebordet), men det var dog schweit-
zerne, der var først ude med konceptet i 
museet i Merenptahs dødetempel i 
Luxor. 
(LM fra Politiken 14. maj 2006 og Al-
Ahram Weekly 20. - 27. april 2006).
Foreløbig omtale har ligget på www.
guardians.net/hawass – forventes opda-
teret. I skrivende stund ligger der en fyl-
dig rapport fra åbningen på www.
weekly.ahram.org.eg/2006/791/eg3htm
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Oriental institute
The Oriental Institute (OI) åbnede d. 
25. februar 2006 to nye gallerier: The 
Robert F. Picken Family Nubian Gal-
lery og The Marshall and Doris Holleb 
Family Exhibits Gallery. Førstnævnte 
indeholder den første permanente nubi-
ske udstilling i OI og giver mulighed 
for at udstille en af de få nubiske sam-
linger af oldsager i USA*. Sidstnævnte 
er bestemt til vandrende særudstillinger 
og skal bla. først lægge rum til en ud-
stilling med Harry Burtons fotografier 
fra opdagelsen af Tutankhamons grav. 
Herefter traditionelle klædedragter fra 
Palæstina, og derpå tidlige, europæiske 
kort over det Osmanniske Imperium. 
Disse to gallerier er de sidste, der åbnes 
efter den gennemgribende omorganise-
ring af museet, der begyndte i april 
1996. 
Geoff Emberling, OI News and Notes, 
188, 2006, s.1.
*De to andre store samlinger af nubiske 
oldsager i USA findes i Museum of Fine 
Arts, Boston og i University of Pennsyl-
vania Museum of Anthropology and 
Archaeology.
** Geoff Emberling var tilknyttet Car-
sten Niebuhr Instituttet 1996-97.

Det Koptiske Museum i Cairo 
Kort efter den koptiske jul, d. 7. januar, 
genåbnede det Koptiske Museum. Den 
gamle og den nye fløj er blevet forbun-
det, og nyt udstillings-design skulle 

yderligere forbinde de to fløje. Genstan-
dene har fået nye montrer og bedre 
belysning og skiltning. Desuden har 
man oprettet et formidlingscenter for 
børn. Endelig er der planer om at åbne 
biblioteket for forskere. Et nyt selskab, 
The Friends of the Coptic Museum, er 
blevet grundlagt (samtidig med et til-
svarende for – og i samarbejde med – 
det Islamiske Musum).
Nile Currents, Kmt 17/1, 2006, s. 8.

Rosette
Et nyt museum i Rosette skal belyse 
regionens osmanniske historie. En und-
tagelse vil være en kopi af Rosette-
stenen fra British Museum.
Nile Currents, Kmt 17/1, 2006, s. 8.

Ny Amarnaudstilling
Amarna: Ancient Egypt’s Place in the 
Sun. University of Pennsylvania Mu-
seum i Philadelphia afholder i perioden 
12. november 2006 og til okotober 
2007 en udstilling af egne genstande fra 
Amarna-tiden. Se www.museum.upenn.
edu/new/exhibits

Lauer 1987. Foto LM.

Glyptoteket
Den 27. juni 2006 vil Glyptoteket 
atter have slået dørene op for deres 
ægyptiske udstilling. Det er de samme 
genstande, men rummenes farver er 
ændret tilbage til, hvad de oprindelig 
var. Det store skulpturrum er blevet 
nilgrønt og rotunden okkergul. Det er 
spændende at observere, hvordan bag-
grunden påvirker genstandenes egen 
farve. Det var fint tidligere, men det er 
endnu bedre nu! Husk også at besøge 
den fornemme og meget udførlige 
nyopstilling om og omkring etrus-
kerne, som var den egent lige årsag til, 
at mange ting blev pakket ned – men 
også at vi fik den fine, midlertidige ud-
stilling af genstandene fra el-Amarna.

 Museer



flere hundrede romerske stridsvogne, 
som er købt billigt hos den amerikan-
ske filminstruktør Cecil B. de Mille, der 
brugte dem i filmen De ti bud (fra 1956 
AL). Information, den 26. april 1956.”
Sakset fra Information 26.04.06

Nu kan det da snart ikke … ?
Den 2. februar 2005* bragte The Post 
Standard (Syracuse, NY) et billede af 
en chokoladefigur, der mest lignede en 
MR-konge, med undertitlen “Tut, Tut”. 
Den var sat til salg i Seoul, Sydkorea, 
til den nette sum af 990 US-dollars. 
Prisen skyldes nok den diamant, der 
prydede kongens venstre brystvorte…!
For the Record, Kmt, 16/4, 2005, s.13.
*Kmt undskylder, at denne oplysning  
kommer så sent, fordi der var andre 
mere relevante sager at referere i tidli-
gere numre … [det tror vi gerne …]

Og mens vi er ved det søde…
Samme avis (The Post Standard) havde 
d. 16/2 2005* en artikel om faraonisk 
slik. Ifølge forfatteren, Al Sicherman, 
nød de kongelige en slik bestående af 
honning tyknet med saften fra rødderne 
af planten Althea officinalis [engl. 
marsh mallow, dansk lægestokrose. 
Plantens ægyptiske navn kendes ikke; 
se L. Manniche, An Ancient Egyptian 
Herbal, s.73. Synd at Radisernes Far er 
død: det ville ellers have været rigtig 
kært at se Nuser og Woodstock & co. 
sidde omkring lejrbålet og riste skumfi-
duser iført nemes...]
For the Record, Kmt, 16/4, 2005, s.13. 
* se ovenfor

NYTTiGE NET-ADREssER
www.oriental.cam.ac.uk/FramingPlots/
Information og abstracts fra conferen-
cen Framing Plots: The Grammar of 
Ancient Near Eastern Narratives holdt 
16.-17. dec. 2005 i Institute of Archae-
ology UCL, London
Egyptian Archaeology 28, 2006, s. 11

bØGER KORT   
Bertha Porter & Rosalind L. B. Moss, 
Topographical Bibliography of Ancient 
Egyptian Hieroglyphical Texts, Reliefs 
and Paintings (vol. IV Lower and Mid-
dle Egypt; vol. V Upper Egypt), Griffith 
Institute, 2005. £ 30 for hver, soft co-
ver. Første gang publiceret i hhv. 1934 
og 1937 og out of print i adskillige år.
For the Record, Kmt 16/4, 2005, s.11.

Bent Haller, Thots Bog. Fortællingen 
om Osiris. 318 s. 299 kr. Aschehoug. 
(anmeldt af Damian Arguimbau i 
Weekend Avisen dec. 2005.)

Naguib Mahfouz, Akhnaton. Oversat 
fra engelsk og med forord af Marianne 
Madelung. 177 s. 199 kr. (anmeldt af 
Mette Winge i Politiken, 25. feb. 2006.)

Den i forrige nummer af Papyrus om-
talte Middelægyptiske version af Bea-
tice Potters Peter Kanin kan købes i Ny 
Carlsberg Glyptoteks boghandel for 75 
gode danske kroner (AL).

I løbet af 2006 udkommer Brenda 
Moons længe ventede Amelia Edwards-
biografi, udgivet, selvfølgelig, på Egypt 
Exploration Society’s forlag.
Egyptian Archaeology 28, 2006, s. 2.

DET SÆRE HJØRNE

Vidste De at….
•	 der er bygget flere pyramider i Nu-

bien end i Ægypten.
•	 nubierne var fabelagtige bueskytter.
•	 nubiske konger regerede Ægypten i 

små hundrede år [760-664].
•	 nubiske dronninger havde selvstæn-

dig magt. [Aïda er jo også en dame 
af format]

•	 der i den sydlige Nildal lever menne-
sker, der stadig taler det nubiske 
sprog.

OI News & Notes, 188, 2006, s.3.

Gode citater
Det siges, at da Sir Max Mallowan 
spurgte Agatha Christie, om det gene-
rede hende, at han brugte sin tid med at 
grave døde mennesker op, svarede hun: 
“Aldeles ikke. Jeg elsker lig og kada-
vere!”  Mallowan har selv citeret Chri-
stie for at sige, at “en arkæolog er den 
bedste mand en kvinde kan få; jo ældre 
hun bliver, jo mere interesserer han sig 
for hende.”  Hun har imidlertid aldrig 
vedkendt sig at have sagt dette. 

Agatha Christie mødte arkæologen 
Max Mallowan i Ur i 1928, og mindre 
end tre år senere var de gift. Hun til-
bragte herefter hvert år 3-4 måneder på 
Mallowans udgravninger, hvor hun ud 
over at skrive (Appointment with De-
ath og Murder in Mesopotamia) også 
vaskede potteskår.
Norma Dever, They also dug! Archae-
ologists’ Wives and their Stories, Near 
Eastern Archaeology 67/3, 2004, s.162-
173, især s. 163.

Kleopatra mindedes
“Til foraaret vil man i Ægypten fejre 
2000-aaret for kærlighedshistorien 
mellem den romerske general Marcus 
Antonius og den ægyptiske dronning 
Kleopatra. Kleopatra skal mindes ved 
en række teaterforestillinger i Alexan-
dria og Cairo. Paa Nilen vil man arran-
gere en fest som for 2000 aar siden, da 
dronningen og hendes romerske elsker i 
dronningens galaj sejlede paa floden. 
Desuden vil man holde parader med 
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Kim Ryholt 

The Carlsberg Papyri 6.  
The Petese stories ii.

CNI Publications 29
Copenhagen: Museum Tusculanum Press 
2006
210 s., 22 pls., 425 kr. 

Som det vil være de fleste læsere af Pa-
pyrus bekendt, befinder den største 
kendte samling af skønlitterære, demo-
tiske papyri fra Ægypten sig på Carsten 
Niebuhr Afdelingen, TORS, ved Kø-
benhavns Universitet. Teksterne, som 
dog er meget fragmentariske, kommer 
fra tempelarkivet i Tebtunis i Fayum-
området og stammer hovedsagelig fra 
2. årh. efter Kristi fødsel. Teksterne er 
indkøbt med støtte fra Carlsberg Fon-
det, deraf navnet Papyrus Carlsberg 
Samlingen

I 1999 publicerede Kim Ryholt 
rester ne af tre manuskripter indehol-
dende fortællinger om præsten Petese, 
nemlig  The Carlsberg Papyri 4. The 
Story of Petese, Son of Petetum, and 
Seventy Other Good and Bad Stories. 
CNI Publications 23. Kort tid efter 
udgivelsen blev det imidlertid klart for 
forfatteren, at yderligere en gruppe af 
små fragmenter indeholdt dele af 
samme tekst og at manuskriptet, som 
de tilhører, er en fortsættelse af hoved-
manuskriptet. Nærværende bog er en 
publikation af disse fragmenter. 

Det hele indledes med en rammehi-
storie, som handler om præsten Petese 
fra Atums tempel i Heliopolis. Han 
ønsker at vide, hvor lang tid han har at 
leve i. Ved hjælp af magi tvinger han en 
ånd til at give sig svaret, det er 40 dage. 
Han forsøger nu at få økonomiske mid-

ler til at ordne sin egen begravelse og 
efter mange genvordigheder, hvorunder 
han bla. benytter magi for at tvinge en 
genstridig præst, lykkes det ham ende-
lig. Dernæst skaber Petese to bavianer 
af voks og bringer dem til live ved 
hjælp af magi. Bavianerne får til op-
gave at skaffe oplysninger om kvinders 
dyder og laster. Ikke mindre end 70 
fortællinger skal det være, 35 af hver 
art. Endvidere skal bavianerne ned-
skrive disse fortællinger, som så skal 
være Peteses litterære testamente. Der-
efter tilbringer Petese de resterende 40 
dage med sin hustru Sakhminofret og 
dør tilsidst. 

Rammefortællingen følges dernæst af 
de 70 korte fortællinger. Disse fortælles 
af en bavian til Peteses hustru Sakhmi-
nofret. De gode og lastefulde historier 
synes at alternere. Erotik spiller en vis 
rolle i fortællingerne. De lastefulde 
historier handler om kvinder, der begår 
hor. Ikke blot hustruer, men også en 
mor. I en anden fortælling er det et 
medlem af det kongelige harem og 
endda hele haremmet på 40 kvinder. De 
gode historier indeholder beretninger 
om kvinder, som er tro mod deres ægte-
mænd eller kvinder, som er udsat for 
seksuel vold. 

   
Ryholt rejser spørgsmålet om Petese 
har været en historisk skikkelse. Det 
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kan meget vel være tænkeligt, da alle 
de andre skønlitterære tekster fra dette 
tempelarkiv i Tebtunis indeholder nav-
nene på historisk kendte personer,  
f.eks. Djoser, hans arkitekt Imhotep fra 
3. dynasti, farao Ramesses og prins 
Khaemwaset fra 19. dynasti og farao 
Nektanebos II fra 30. dynasti. Præsten 
Petese, som havde ry for at være forfat-
ter til en astrologisk papyrus, har må-
ske levet i begyndelsen af det 4. årh.  
f.Kr. 

Kim Ryholts arbejde har været eks-
tremt vanskeligt, idet det nye manu-
skript desværre er i en meget dårlig 
bevaringsstand. Det består af et stort 
antal fragmenter og det har været et 
meget tidskrævende arbejde at sætte 
stykkerne sammen til større fragmenter. 
Alligevel er det meget imponerende, 
hvad Kim Ryholt har fået ud af de 
mange stumper. Denne bog er et frem-
ragende arbejde, som viser at Kim Ry-
holt hører til blandt eliten af demotiske 
forskere.
TH-R



DÆS havde i samarbejde med Berling-
ske Tidende i slutningen af april invite-
ret direktøren for det ægyptiske mu-
seum i Berlin, Dietrich Wildung, til at 
holde foredrag i København. Det før-
ste, der foregik i Berlingskes hus i Pile-
stræde, drejede sig om Amarna-tiden 
og havde titlen The Amarna Period. An 
Accident of History? Svaret var natur-
ligvis nej, og DW fremlagde mange 
interessante detaljer angående kunst fra 
tiden i hans museums samlinger. F. eks. 
kan de kendte afstøbninger af ansigter 
deles i to grupper. Den ene består af 
afstøbninger i forskellig størrelse af 
eksisterende, royale statuer, der skulle 
masseproduceres til opstilling rundt 
omkring i byen. Det er ikke altid muligt 
at identificere disse kongelige hoveder, 
men det er måske ikke af den største 
betydning, da det ikke drejer sig om 
hvem, men hvad de afbilder: nemlig 
kongedømmet. Den anden gruppe er 
afstøbninger i naturlig størrelse efter 
levende model af tilsyneladende ikke-
royale personer, hvor øjnene er blevet 

hugget til senere. Disse hoveder er ét 
stort mysterium i betragtning af, at 
slutresultatet: flere statuer af privatper-
soner, simpelthen ikke eksisterer. En 
anden detalje, der fik ny betydning 
denne dag, var billedet af solskiven, 
som DW foreslog kunne være en gengi-
velse af ”et hul i himlen”, hvorigennem 
lyset kunne trænge ud.

Samlingen i Berlin er pt midlertidigt 
nyopstillet indtil den endelige præsenta-
tion i Neues Museum i 2009. Der er 
arbejdet meget med lyssætningen, og 
det har i bogstaveligste forstand kastet 
nyt lys dels over Nefertiti-busten, dels 
et af prinsessehovederne, der begge 
viser tidligere camouflerede detaljer 
som for eksempel poser/rynker under 
øjnene på Nefertiti, hvilket giver ind-
tryk af en moden person i modsætning 
det ungdommelige skønhedsideal, der 
har været populært lige siden den blev 
gravet frem for snart 100 år siden.

Det andet foredrag var for DÆS-med-
lemmer og fandt sted i det nye KUA på 
Amager. Det handlede om DWs udgrav-
ninger i Naga i Sudan – men om meget 
mere end det tempel, som holdet havde 
udvalgt som sit mål. Naga ligger 40 km 
øst for Nilen, 180 km nord for Khar-
toum. I dette område er det ikke Nilen, 

DW Foto LM.

Dietrich Wildung i København

Afstøbning af et kon-

geligt statuehovede 

Foto LM.
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Én ting er at udvælge et sådant ”site” 
og give sig i kast med konventionel ud-
gravning og sandflytning. En anden er at 
have en holdning til det man foretager 
sig, og det har DW. Området er fjernt fra 
alfarvej i moderne forstand, men takket 
være en dyb brønd i nærheden er det et 
samlingssted for beduinkaravaner. Dette 
urgamle adfærdsmønster ønskede DW 
ikke at ændre, så ekspeditionens aktivite-
ter er uendeligt diskrete og sigter på at 
bevare den eksisterende, økologiske ba-
lance. Der er ryddet op i templet, men 
ikke restaureret. De mest spektakulære 
fund er dog af sikkerhedsmæssige årsager 
flyttet til Khartoum. Den sudanesiske 
regering har vist sig ekstremt samarbejds-
villig og endda, kunne man forstå, yderst 
taknemmelig for at få deres egen fortid 
givet tilbage på denne følsomme måde. 
Det var et foredrag, hvor en helt ny ver-
den åbnede sig, ikke blot rent geografisk, 
men også holdningsmæssigt. En aften af 
de usædvanlige. (LM)

Die Stadt in der Steppe. Grabungen des 
Ägyptischen Museums Berlin in Naga/
Sudan af DW udkom i 1999, men synes 
(via søgning på internettet) nu totalt ud-
solgt. Se også Kmt 17, Spring 2006,  
s. 64-76.

men karavanevejene, der dikterer place-
ringen af byerne. Naga var i oldtiden 
den vigtigste by i det meroitiske konge-
rige næst efter Meroe, der var centrum 
i regionen i århundrederne lige før og 
efter Kr. Ægypterne havde haft indfly-
delse i området siden Nye Rige, men 
kulturen, der var baseret på en tidli-
gere, afrikansk kultur, som lå et par 
årtusinder inden den faraoniske (!!!), 
kørte siden sit eget løb. Naga kan frem-
vise et fint tempel (tempel A) viet til 
løveguden Apademak, udsmykket i 
faraonisk stil, men med helt markant 
afrikansk indflydelse, hvilket især un-
derstreges ved dronningens stilling i 
billedprogrammet; et tempel til Amon 
(tempel D) med en foranstillet ”kiosk” 
(tempel C) med Hathorkapitæler, der 
afslører, at den var viet netop til denne 
gudinde; samt en anden kiosk i helleni-
stisk stil (tempel B) og et tempel ved 
klipperne (tempel F), der rummer den 
ældste indskrift i meroitiske hieroglyf-
fer. Det, der især fascinerer ved disse 
tempelruiner er, at der her side om side 
findes bygninger med inspiration fra 
Alexandria tusinder af kilometer mod 
nord og fra det indre af Afrika, alt bun-
det sammen af indflydelse fra den fara-
oniske kultur.

Dødsfald

Niels Juul 

Stjernegaard 

(1950-2006)

Niels Stjernegaard fra 
Stjernegaard Rejser døde 
desværre ikke uventet for 
sin familie og sine venner 
13. maj efter længere tids 
sygdom. Niels Stjerne-
gaards store engagement 
og økonomiske støtte var 
en medvirkende årsag til, 
at Den Danske Højskole i 
Ægypten (DÆS’ oprinde-
lige navn) kunne starte 
med sine Ægyptensrejser i 
slutningen af 1970’erne. 
Vi vil huske Niels for hans 
altid gode humør og ene-
stående hjælpsomhed. 
TH-R

Alter fra Amon-templet, 

der viser Horus og Thot 

med Ægyptens heraldiske 

planter (fra J. R. Anderson 

(red.), Treasures from Su-

dan, British Museum 2004, 

kat. 42).
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