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Egypt – a reputation in decline

Kim Ryholt
In the summer of 2007 the author paid a visit to the sad 
remains of Memfis, the once glorious capital of Egypt. 
Archi tectural and sculptural elements from its temples are 
now scattered in museums all over the world, one of its 
colos si being the only one to have reached the site of the 
Grand Egyptian Museum near the pyramids. Apart from an 
enclave visited by tourists, the site itself is neglected, inha-
bited by goats, strewn with rubbish and the remaining blocks 
(some with inscriptions of crucial importance such as the 
annals of Amenemhet 2.) being stepped on by local children.

Apropos Nefertiti(1): Who was Nefertiti?

J. R. Harris
After more than a century, discussion of Nefertiti’s origins 
has scarcely advanced. Either she was an Egyptian princess, 
or she was a daughter of Ay by an anonymous wife, or 
she was Tadukhepa, or she was none of these, but simply 
someone of whom we know nothing at all. The author con-
siders the pros and cons and comes to the conclusion that, 
on the basis of available evidence, Tadukhepa, under a new, 
meaningful solar name, is the most likely candidate.

A very pious insect

Antonia Vedelsby
The praying mantis is rarely depicted in Egyptian art, but 
examples may be found, and it also appears as a hieroglyph. 
The ancient Egyptians would have been fascinated by its pe-
culiar habits which are outlined and illustrated by the author.

The Xth International Congress of Egyptologists in Rhodes

Lise Manniche
Rhodes was a novel and well chosen venue for this congress 
which drew 327 speakers not only from Egypt, Europe and 
the USA, but also Australia, Japan, Taiwan, Mexico, Brasil 
and Argentina. The organisers did an excellent job of run-
ning the event and welcoming everyone. As always, many 
interesting discussions between colleagues took place over 
lunch and dinner. Not unexpectedly several contributions 
dealt with Egypt and the Aegean. The author gives a brief 
outline of a selection of those she was able to attend.

Tutankhamun etc. in London

Tine Bagh
In March the author travelled to London with a group of 
members of the DAES. The main purpose was to visit the 
Tutankhamun exhibition at the O2. The British Museum 
and Petrie Museum were also included as was a trip to The 
Griffith Institute in Oxford, where, appropriately, they had 
the thrilling experience of seeing for themselves the diary of 
Howard Carter.

The Good War: on the invasion of the Kushites

Paul John Frandsen
In previous issues of Papyrus the author has presented 
translations of texts on Shenute and his pioneering work 
in the White Monastery in the first half of the 5th century. 
This time we are presented with a specific incident where the 
monastery played a vital role in harbouring and feeding large 
numbers of people fleeing from an invasion of the Kushites in 
the south. The report may have served as a literary model for 
later accounts used to place the monasteries in a favourable 
light.

De mest spektakulære 
monumenter fra Memfis 
står nu på museer. En af 
Ramesses 2.s kolosser 
ligger dog ikke langt fra 
sin oprindelige placering. 
Kim Ryholt har besøgt 
byen, som den tager sig 
ud i dag. 
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 Redaktionelt
Til efteråret er det 125 år siden, at der 
først blev åbnet for muligheden for at stu-
dere ægyptologi og assyriologi på Køben-
havns Universitet. Det fejres ved en række 
arrangementer i løbet af vinterhalvåret, 
bl.a. særlige foredrag og en bogudgivelse i 
form af et festskrift til minde om Valdemar 
Schmidt, der var den første underviser (pri-
vatdocent) i faget “østerlandsk filologi” (se 
Papyrus 25/1, 2005, s.26-33). Glyptoteket plan-
lægger en udstilling, der skal fokusere på de gen-
stande, Schmidt anskaffede til museet. Den skydes i 
gang på kulturnatten 10. oktober.

Samtidig skal vi i november fejre Dansk Ægyptologisk Sel-
skabs 30 års jubilæum, en “sed-fest”, der ikke kommer til at gå stille af.  
De gamle ægyptere brugte dette skelsættende tidspunkt til en demonstration af, at kongen 
var evigt ung og havde fået fornyet energi. DÆS er i stadig fremgang med spændende 
foredrag, rejser og dette blad, og da levealderen og ældres aktivitetsniveau i Danmark 
samtidig er for opadgående, har vi rigtigt mange medlemmer, der har tid og overskud til 
at nyde godt af vores tilbud. Skulle vi have et ønske i dette jubilæumsår, kunne det være 
at få et synligt bevis på selskabets dynamik i form af tilgang af lidt yngre medlemmer.

Kim Ryholt og Gojko Barjamowic kommer i fokus med deres nye stjerneforskningsin-
stitut, der formelt åbner på 5. sal i Snorresgade d. 1. juli, men da der skal ombygning til, 
bliver det reelt først 1. september. Forinden har KR heldigvis nået at skrive en rapport til 
dette nummer af Papyrus om et besøg i Ægyptens gamle hovedstad Memfis, hvor der ikke 
længere står meget synligt tilbage. KR kom hjem fuld af begejstring over at have fundet 
en meget vigtig historisk tekst fra Mellemste Rige, men samtidig var han chokeret over, 
hvordan dette dyrebare oldtidslevn lå ubeskyttet hen – man kunne bruge et citat fra Hat-
shepsut om et andet tempel: “Det lå i ruiner, for jorden havde opslugt dets ærværdige 
helligdom, og børnene sprang rundt på dets tag.” Sådan er der i Memfis i dag.

To af det gamle Ægyptens ikoner er Nefertiti og Tutankhamon. J. R. Harris giver her 
en omhyggeligt overvejet vurdering af de muligheder, der foreligger i forbindelse med 
spørgsmålet om dronningens herkomst. Var hun medlem af kongefamilien, eller ud af en 
højtstående embedsmandsslægt, eller udlænding – eller gemmer der sig en romantisk, 
royal affære et sted? Det udmunder ikke i et endegyldigt svar, men i en prioritering af 
kandidaterne. Tine Bagh har med medlemmer af DÆS besøgt Tutankhamon-udstillingen i 
London og beretter om sit indtryk af denne mediebegivenhed, hvor objekterne i sig selv 
rummer substans og kvalitet og dermed står distancen trods alt.

Redaktøren har været til ægyptologkongres på Rhodos, et sted, som de gamle ægyptere 
selv havde forbindelse med, og der var naturligt fokus på græsk-ægyptiske relationer ved 
denne lejlighed. Eksotisk og med et mærkværdigt adfærdsmønster er det dyr, som Anto-
nia Vedelsby fortæller om og illustrerer. Knæleren er næsten, men ikke helt, upåagtet i 
tekst og billeder fra Ægypten. Den findes stadig, men kan være svær at få øje på, da den 
som en kamæleon kan skifte farve efter sin baggrund.

Endelig afslutter Paul John Frandsen sin serie af oversættelser af Shenute-tekster. Denne 
gang ser vi det Hvide Kloster som nødhjælpsorganisation i en krigssituation. Da redaktio-
nen var udgået for billeder af Shenute, er artiklen denne gang illustreret med forskellige 
genstande af relevans for teksten, men fotograferet i to andre koptiske klostre.         
LM
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Omslagsbillede
Skulpturgruppe fra templet i 
Memfis, der afbilder skaberguden 
Ptah-Tanenen side om side med 
Ramesses 2., som han holder i 
hånden. Den mere end tre meter 
høje skulptur stammer fra Petries 
udgravninger i 1912 og står idag 
på Ny Carlsberg Glyptotek sam-
men med andre skulpturrester fra 
Memfis. Foto LM. (Se også M. 
Jørgensen, Katalog Ægypten II. 
Ny Carlsberg Glyptotek, 1998, 
s.196-199.)



Kim Ryholt

I august måned 2007 besøgte jeg Ægypten i forbin-
delse med et forskningsprojekt om nationalistisk 
litteratur i achæmenidisk og hellenistisk-romersk tid 
(omk. 525 f.Kr. til 200 e.Kr). Mit mål var at besøge 
en række af de lokaliteter, der optræder i denne 
litteratur og danne mig et førstehåndsindtryk. Det 
blev som forventet en på mange måder spændende 
og udbytterig tur, men der var også nogle lidt ærger-
lige oplevelser. En af disse var besøget i de sørgelige 
rester af templet i Memfis, og dette gav mig lyst til 
at skrive et lille bidrag om denne vigtige bys histo-
rie.

Memfis stod højt på min liste over lokaliteter – 
og hvorfor nu det? Jo, for ægypterne var det netop 

Memfis, der symboliserede Ægypten og det ægypti-
ske kongedømme. Memfis havde spillet en helt cen-
tral politisk rolle siden historiens begyndelse, og 
igennem det meste af oldtiden kunne Memfis bryste 
sig af store kongelige paladser. Memfis var således 
mere intimt forbundet med kongedømmet end no-
gen anden by. Det var derfor kun naturligt, at græ-
kerne valgte at betegne hele landet Aigyptos, – 
hvoraf vores Ægypten er afledt – efter navnet på 
hovedtemplet i Memfis. Templet var tilegnet skaber-
guden Ptah og hed Hikuptah. Dette er blevet til 
noget i stil med Aikupta/Aigypta, da grækerne ikke 
udtaler og skriver h, og endelig til Aigyptos med 
den græske nominativendelse.

I mere moderne tid vidner det også om Memfis’ 
særlige historiske rolle, at det var en kolossal-  
statue fra hovedtemplet, som præsident Nasser 

Ægypten – et renommé i forfald
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Memfis [fig. 2]. Den er hovedattraktionen ved de 
triste ruinrester, og der er i dag bygget et lille mu-
seum omkring den.

Sidste år blev Midan Ramses statuen i øvrigt 
flyttet fra hovedbanegården, hvor den var ved at gå 
til grunde pga forurening og konstante rystelser fra 
Cairos metro, og bragt ud til Giza. Statuen blev 
eskorteret af 1.500 bevæbnede soldater, så Rames-
ses ville nok have været stolt! Den skal fremover 
markere indgangen til et nyt nationalmuseum i 
verdensklassse, Grand Egyptian Museum, der skal 
aflaste det nuværende og efterhånden ret kaotiske 
Cairo Museum. Den egentlige opførelse af dette 
museum er endnu ikke påbegyndt, og indtil videre 
står Ramesses som en anden King Kong bag trem-
mer i et stort metalbur og ser lidt sølle ud [fig. 3] 
iøvrigt direkte op ad den stærkt trafikerede hoved-
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nogle få år efter sin revolution lod opstille som et 
af Cairos vigtigste landemærker. Nasser var som 
bekendt landets første ægyptiske hersker i mo-
derne tid, og det faldt smukt i tråd med hans nati-
onalistiske projekt at lade en statue fra landets 
fordums hovedstad og det præcise tempel, Ægyp-
ten var opkaldt efter, opstille i den moderne hoved-
stad. Der er samtidig tale om en statue fra højden 
af Ægyptens stormagtstid, og statuen vidner med 
sine fantastiske proportioner tydeligt herom. Det 
drejer sig her naturligvis om den imponerende, 11 
meter høje og omk. 83 tons tunge statue af Rames-
ses 2., der igennem et halvt århundrede stod på 
Midan Ramses, den engang så smukke, store plads 
foran hovedbanegården [fig. 1]. Statuen er den ene 
af et par, der oprindelig prydede den vestlige ind-
gang til templet. Den anden kolos ligger stadig i 

Fig. 1 Midan 

Ramses-kolossen 

som den tog sig ud 

på pladsen foran 

Cairos hovedba-

negård, hvor den 

stod fra 1955 til 

2006. 

Fig. 2 Den faldne 

Ramesses 2. 

kolossalstatue som 

den så ud i anden 

halvdel af 1800-

tallet. Der er i dag 

opført et mindre 

museum omkring 

den. (Udateret 

glasbillede i forfat-

terens eje.)



vej fra Giza mod Alexandria, så forurening er han 
altså ikke helt sluppet for.

Memfis før

Men tilbage til oldtiden. Memfis havde opnået sin 
særlige status gennem områdets vigtige geografisk-
strategiske position. Den udgør nemlig bindeleddet, 
hovedpulsåren om man vil, mellem det ægyptiske 
Nildelta og selve Nildalen. Dette betød i praksis, at 
den, der kontrollerede dette område, også effektivt 
kontrollerede passagen nord-syd med alt, hvad dette 
indebar. Mod nord lå det frugtbare delta og Mid-
delhavet, og mod syd lå de vigtige guldminer og det 
sorte Afrika. Det er intet tilfælde, at de senere arabi-
ske erobrere i det 7. årh. ligeledes valgte i dette om-
råde at bygge al-Fustat, der har udviklet sig til det 
moderne Cairo.

Ifølge én tradition blev Memfis grundlagt af Me-
nes, ægypternes første historiske konge, dvs. omk. 
3000 f.Kr, og der er ingen tvivl om, at området var 
af stor politisk betydning i det 1. dynasti. Dette 
fremgår tydeligt af de enorme mastabagrave i Sak-
kara, hvor en række af kongens vigtigste embeds-
mænd lå begravet. Formodentlig var Memfis alle-
rede da landets administrative centrum. Det var 
samtidig et af landets vigtige religiøse centre: både 
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skaberguden Ptah og Apis-kulten går tilbage til 
denne tid. Kongerne selv blev imidlertid stedt til 
hvile i det thinitiske nome langt sydpå. Dette skulle 
ændre sig allerede i det 2. dynasti, hvor kongerne 
flyttede nordpå og igennem de næste 600 år (omk. 
2750-2150 f.Kr.) havde deres hovedsæde i Memfis. 
Her opførte de også deres kongegrave, der fra kong 
Djoser i det 3. dynasti og igennem resten af det 
Gamle Rige tog form af enorme pyramider. Hermed 
var Memfis’ rolle i forhold til kongedømmet én gang 
for alle blevet cementeret.

Omk. 2150 f.Kr. faldt det første memfitiske kon-
gehus. Dette markerer begyndelsen til Første Mel-
lemtid, hvor to kongehuse sloges om magten: det i 
Herakleopolis i nord og det i Theben i syd. Omkring 
et århundrede senere blev Ægypten atter genforenet, 
og under Amenemhet 1., der blev konge ca. 2000 
f.Kr., skulle Ægypten opleve sin første officielt pro-
klamerede renæssance. Målet for denne renæssance 
var en tilbagevenden til de forhold, der havde her-
sket i det Gamle Rige. Amenemhet 1. nøjedes ikke 
blot med at modellere sine kongenavne på forbilleder 
fra denne tid og forsøge at genskabe landets gamle 
administrative opdeling, men flyttede hele kongeresi-
densen fra Theben tilbage til Memfis. På dette sted 
genoptog han ligeledes pyramidebyggeriet.

Fig. 3 Midan 

Ramses-kolossen 

i sit metalbur ved 

Giza anno 2007. 

Foto Kim Ryholt.



Her lå hovedstaden så igen de næste 350 år, indtil 
området blev erobret af den første af de såkaldte 
Hyksos-konger ca. 1650 f.Kr. Ifølge en sen tradition 
lod den pågældende Hyksos-konge sig krone i 
Memfis, men dynastiets kongesæde lå i Avaris, og vi 
ved stort set intet om Memfis, før Ægypten igen 
blev forenet under Amosis, der grundlagde det Ny 
Rige omk. 1550 f.Kr.

I det Ny Rige blev Memfis igen kongeresidens, 
men denne gang side om side med Theben i syden 
[fig 4]. Senere, under Ramesses 2., blev der tilføjet en 
tredie kongeresidens i den af ham grundlagte Pira-
messe i det nord-østlige delta. Tuthmosis 1. opførte 
tidligt i det Ny Rige et stort kongepalads, der blev 
anvendt i mere end 300 år. Det var i dette hans (ja, 
hold vejret) tiptiptiptipoldefars gamle palads, at 
Tutankh amon bosatte sig efter beslutningen om at 
forlade Amarna. Officielt traf den unge konge her 
beslutningen om at lade de forsømte templer restau-
rere, og frem for alt om, i kølvandet på sin fars re-
geringstid, at styrke kulten af Amon og Ptah. Det 
Ny Rige var på mange måder Memfis’ storhedstid, 
og der blev brugt enorme ressourcer på Ptahs tem-
pel [omslagsfoto], ikke mindst under Ramesses 2., 
hvis lærde søn Khamwase var ypperstepræst i dette 
tempel. Khamwase er især berømt for sin betydelige 

interesse for fortidens monumenter og for sin rolle i 
en række senere eventyr. Han lod således en lang 
række kongelige monumenter restaurere, heriblandt 
Djosers, Userkafs og Unas’ pyramider i Sakkara, 
Shepseskafs grav i Giza, samt Sahuras pyramide og 
Niuserras soltempel i Abusir. Gennem disse aktivite-
ter opnåede han et ry som en vismand, og helt op i 
romertiden cirkulerede der fantastiske beretninger 
om ham og hans familie.

Efter det Ny Riges fald omk. 1100 f.Kr. opnår 
Memfis aldrig helt samme status som tidligere. Der 
bliver fortsat bygget der, både på hovedtemplet og 
andetsteds, men der bliver brugt betydeligt flere 
ressourcer i andre dele af riget. Byen mister dog 
hverken sin strategiske eller symbolske betydning.  
I Tredie Mellemtid, efter Nye Riges fald omk. 1100 
f.Kr., lever Memfis en omtumlet tilværelse. Hen 
imod slutning af denne tid, omk. 725 f.Kr., erobres 
byen af den ambitiøse kong Tefnakhte af Sais, der 
hermed tilsyneladende håber på at få kontrol over 
adgangen til det ægyptiske delta og sætte sig grun-
digt på denne del af riget. Det skulle dog blive en 
kort fornøjelse, da den kushitiske kong Piankhy 
kort efter angriber og indtager byen, og det næste 
trekvarte århundrede er Memfis en del af det 25. 
dynasti, der regerer det meste af Ægypten. Byens 
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Fig. 4 Amenhotpe 3. ofrer til Sakhmet, 

hustru til Ptah. Relief fra Memfis, 

på Ny Carlsberg Glyptotek. Fra M. 

Jørgensen, Ægypten II, s. 103.



fortsat vigtige rolle ses bl.a. af, at Piankhy i sine 
sejrsberetninger lægger stor vægt på, at templet ikke 
led overlast under hans angreb, og ved at den senere 
kushitiske konge Taharka lod sig krone i templet.

I det 26. eller saitiske dynasti bliver Memfis igen 
kongeresidens for en tid, side om side med Sais. 
Med Kambyses’ erobring af Ægypten og landets 
indlemmelse i det persiske storrige mister byen igen 
denne status, og det kan synes ironisk, at Memfis 
skulle komme til at redde den persiske besættelses-
magt, da den var ved at miste sit greb over landet 
under Inaros 2.s oprør i 450’erne. Inaros havde 
overvundet og dræbt vicekongen Achaemenes, der 
var bror til kong Xerxes, og gennem en alliance 
med athenerne lykkedes det ham at erobre store 
dele af Ægypten og det meste af Memfis. Det lykke-
des imidlertid resterne af den persiske hær at for-

skanse sig i det Hvide Fort i Memfis, hvor de holdt 
stand, indtil en stor persisk hær kom til undsætning 
og nedkæmpede Inaros.

Da Alexander den Store erobrede Ægypten et 
århundrede senere, i 332 f.Kr., blev Memfis atter for 
en stund forfremmet til rigets hovedstad. Det var 
også her han ni år senere blev begravet med pomp 
og pragt, efter at den ambitiøse general Ptolemæus 
havde sikret sig hans lig og bragt det fra Babylon til 
Ægypten for derved at positionere sig som Alexan-
ders sande arvtager. De næste tyve år regerede Ptole-
mæus fra Memfis, formelt som vicekonge, omend 
han reelt var landets suveræne hersker. Det var først 
i forbindelse med sin formelle kroning til konge, at 
Ptolemæus flyttede til Alexandria, hvor han samti-
dig lod Alexander genbegrave. Memfis fortsatte dog 
i rollen som den vigtigste ægyptiske by, idet Alexan-
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dria ikke blev betragtet som en del af Ægypten, og 
helt op igennem romertiden var det det memfitiske 
præsteskab, der formulerede kejsernes ægyptiske 
kongetitler.

En ødelagt by

Idag vidner blot nogle sørgelige ruinrester om det 
engang så imponerende tempel i Memfis. Områdets 
forfald satte ind i det 2. årh. e.Kr., hvor de romerske 
kejsere holdt op med at sponsorere og vedligeholde 
de ægyptiske templer overalt i riget. Det er imidler-
tid en kombination af to andre forhold, der er den 
mere direkte årsag til templets stort set totale øde-
læggelse.

For det første var Memfis’ styrke paradoksalt 
også dens svaghed. Her sigter jeg til, at templets og 
forternes strategiske beliggenhed jo netop skyldtes, 

at de lå så tæt på Nilen, at man kunne kontrollere 
skibstrafikken. Dette gjorde Memfis særdeles sårbar i 
forbindelse med det høje grundvand og de årlige 
oversvømmelser. Herodot, der besøgte Memfis under 
den persiske besættelse i midten af det 5. årh. f.Kr., 
beretter, at Memfis blev skabt ved hjælp af diger, og 
at man på hans tid nøje sørgede for at vedligeholde 
disse diger. Ellers, forklarede han, ville hele byen 
risikere at blive oversvømmet. Når hovedtemplet i 
Memfis og området generelt er så ødelagte idag skyl-
des det, at digerne senere i romertiden fik lov at for-
falde med det resultat, at området indtil moderne tid 
var oversvømmet en stor del af året. Da Flinders 
Petrie begyndte sine udgravninger i Memfis for 100 
år siden, kunne han således berette, at det kun var 
muligt at lave udgravninger i selve templet i nogle få 
uger, når oversvømmelsen havde lagt sig [fig. 5]. Dette 
vil uundgåeligt have undermineret templets funda-
menter med det resultat, at mure og pyloner blev 
ustabile, og at de tunge statuer og obelisker satte sig 
og således med tiden fik overbalance og styrtede 
omkuld.

Den anden omstændighed skyldes, at det ødelagte 
tempel i senere tid blev brugt som stenbrud. Der er 
stort set ingen sten til rådighed i det ægyptiske delta, 
og siden oldtiden har det derfor været almindeligt, at 
ødelagte monumenter blev brugt som kilde til billigt 
byggemateriale. Således er mange monumenter fra 
Piramesse f.eks. blevet genanvendt i mure og funda-
menter i Tanis, og det samme gælder Heliopolis i 
forhold til Alexandria. For så vidt angår Memfis, er 
det meste materiale formodentlig blevet anvendt til 
de omfattende byggeprojekter i Cairo, frem for alt 
moskeer og bymuren. Der er godt nok ganske gode 
mængder kalksten i dette område, men det er natur-
ligvis langt mere økonomisk at benytte sig af allerede 
tilhuggede stenblokke end at bryde stenen fra klip-
pen. Desuden var der i templet i Memfis anvendt 
store mængder af den hårde granit, der ellers skulle 
hentes helt nede ved Ægyptens sydlige grænse.

Den omfattende ødelæggelse af templet i Memfis 
gennem tiden er en historisk omstændighed, som vi 
blot må acceptere. Noget mere trist er det at erfare, 
hvorledes resterne af dette tempel idag misrøgtes. 
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Fig. 5 Ptah-templet i 

Memfis, 1899/1900, 

nogle år før Petrie be-

gyndte sine udgravninger. 

Billedet er taget af Jonna 

Lange under H. O. Lan-

ges besøg. Foto Det Kgl. 

Bibliotek.
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Det er svært at forstå, at det tempel, der har lagt 
navn til landet, og som har været scene for så ufat-
teligt mange historiske begivenheder, ikke spiller no-
gen større rolle i landets arkæologiske bevidsthed. 
Der er tydeligvis ikke gjort meget for at beskytte 
templet. Det meste af det ligger i dag under den 
lokale by, der tydeligvis er vokset i de sidste hun-
drede år, og den smule, der ligger frit, anvendes som 
affaldsplads [fig. 6]. At templet så også er overbevok-
set med ukrudt, og at der klatrer geder frit rundt på 
ruinerne, kan synes mindre væsentligt.

Ja, det var et trist syn der mødte mig og de to 
studerende, der var med på rejsen. Og oplevelsen 
blev ikke bedre, da vi spadserede rundt om ruinfel-
tet. Vi blev hurtigt omringet af omkring 30 børn, 
der flittigt først tiggede om penge, men hurtigt be-
sluttede sig for ikke at plage så meget og i stedet 
selv tage for sig af vores lommeuld, for vi have ikke 
meget andet i lommerne. Den energiske ungdom til 
trods lykkedes det os at nå omkring templet, og til 
min uforbeholdne overraskelse fik jeg pludseligt øje 
på Amenemhet 2.s annaler! Disse annaler udgjorde 
oprindelig en kæmpemæssig tempelvæg, og da Ra-
messes 2. senere udvidede templet, genanvendte han 
en blok fra annalerne til fundamentet for en af sine 

kolossalstatuer. Her blev den fundet under Petries 
udgravninger for hundrede år siden. Jeg ville aldrig 
have drømt, at et så vigtigt og unikt historisk kilde-
materiale stadig lå midt i ruinfeltet udsat for vind og 
vejr... og geder og børn. Da dette brudstykke af 
Amenemhet 2.s annaler blev ordentligt publiceret 
for ti år siden, ændrede det bl.a. markant opfattel-
sen af det Mellemste Riges udenrigspolitik, og der 
var i det hele taget ingen, der havde forestillet sig, at 
der fandtes så detaljerede annaler i denne periode. 
Annalerne nævner tempel ofre, belønning af vigtige 
embedsmænd, tribut fra Levanten og Nubien, og en 
ekspedition til Cypern. Jeg tog naturligvis straks mit 
kamera frem for at tage nogle billeder, men der 
sprang en masse børn op på blokken og hoppede på 
de i forvejen eroderede indskrifter, så det blev ikke 
til meget [fig 7]. Her besluttede vi, at vi havde fået 
nok af Memfis for denne gang, og vi kørte videre på 
vores tur.

Forhåbentlig bliver der en skønne dag afsat nogle 
midler til at bevare resterne af templet i Memfis til 
gavn og glæde for både ægypterne selv og turister 
og forskere.

Fig. 6 Ptah-templet 

i Memfis, 2007. I 

dag en affaldsplads. 

Foto Kim Ryholt.
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Fig. 7 Amenemhet 2.s annaler 

under dansende børnefødder, 

2007. Foto Kim Ryholt.
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J. R. Harris

Efter mere end et århundredes forløb kan man roligt sige, at diskussio-
nen om Nefertitis oprindelse – hvem var hun? – næppe er nået længere 
end der, hvor den befandt sig med Worms i en velafbalanceret, men 
noget overset artikel publiceret i 1916.1 Bortset fra eksotiske forslag 
såsom at hun kom fra Kreta og vendte tilbage dertil med sine yngste 
døtre, da Akhenaten blev sindsforvirret,2 er de få troværdige mulighe-
der, der er at vælge imellem, i alt væsentligt stadig de samme. Enten 
var hun ægyptisk prinsesse, halvsøster eller søster til Amenhotpe 4., 
eller hun var Ays datter med en anonym hustru, eller hun var Tadu-
khepa (Tadu-H

̆
eba), eller også var hun ingen af disse, men ganske en-



Fig. 1 Nefertitis 

hovede i Berlin, 

inv. nr. 21300. 

Foto LM.

Apropos Nefertiti (1):

Hvem var Nefertiti?

J.R. haRRis  •  aPRoPos nefeRtit i (1): hvem vaR nefeRtit i? •  PaPyRus nR. 1 2008 13

kelt en, som vi ikke ved noget som helst om [Fig. 1]. Og der er stadig 
kun et enkelt reelt fingerpeg: damen Tiy, hustru til “gudefaderen” Ay, 
var Nefertitis “amme”-værge (mnat) og tilsyneladende også hendes 
mentor (Sdt), men ikke hendes mor. Det er nu af mindre betydning, at 
Benretmut (se nedenfor), der i el-Amarna ses i følge med kongebør-
nene, beskrives som Nefertitis “søster” (znt), da selve betydningen af 
ordet “søster” er problematisk. Et resumé af, hvordan sagerne i øje-
blikket står mht argumenter for og imod hvert af disse fire forslag, kan 
afklare visse punkter og kunne endda munde ud i et forslag til en løs-
ning.3
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Søster eller halvsøster til Amenhotpe 4.

Dette forslag blev først fremsat (og er siden blevet gentaget) af den år-
sag, at prins Amenhotpe, hvis mor var kommet “udefra”, skulle have 
haft behov for at legitimere sin ret til tronen ved at ægte en prinsesse 
med blåt blod – den nu opgivne “heiress”-teori. På et mere realistisk 
plan ville et bror-søster-forhold have retfærdiggjort den præsentation, 
vi ser næsten fra begyndelsen, af Amenhotpe 4./Akhenaten og Nefertiti 
som tvillingegudeparret Shu og Tefenet. Det kunne også forklare Nefer-
titis usædvanlige prestige og så godt som lige status med sin gemal.

Nefertiti kaldes dog ingen steder zAt nzw, “kongedatter”. Ej heller gør 
hendes “søster” Benretmut, hvis eneste adkomst er hendes forbindelse 
med Nefertiti – selv om dette nok ikke længere er relevant. Ingen prin-
sesse, der kunne være Nefertiti, ses på linje med andre af Amen - 
hotpe 3.s døtre, hvoraf adskillige kendes med navns nævnelse, og der er 
ingen grund til, at nogen af hans døtre skulle have haft brug for en 
“amme”, hverken rent bogstaveligt eller som værge.

Datter af Ay

Dette argument afhænger næsten udelukkende af den almindelige op-
fattelse, at titlen it-nTr, “gudefader”, der var så betydningsfuld for Ay, at 
han inkorporerede den i sit nomen som konge,4 er et sikkert tegn på, at 
han var Amenhotpe 4.s svigerfar, og at Nefertiti derfor var hans datter. 

Der er dog intet, der viser, at it-nTr rent faktisk betød kongens sviger-
far, i modsætning til hans tutor, da han var prins,5 og det er et uheldigt 



og vildledende sammentræf, at yuya, der gik hen og blev svigerfar til 
Amenhotpe 3., også var it nTr. Men selv om Ay skulle være Amenhotpe 
4.s svigerfar, følger det ikke nødvendigvis deraf, at Nefertiti var hans 
datter, da det er lige så plausibelt, at han var far til Kyia, hvis blotte 
eksistens var ukendt indtil 1960erne. Endvidere var hans eneste kendte 
hustru, damen Tiy, som ovenfor nævnt ikke mor til Nefertiti, men kun 
hendes “amme”, hvilket således ville kræve, at man forudsatte, at Ay 
havde haft et tidligere forhold til en ellers ukendt kvinde.

Tadukhepa

Tadukhepa blev sendt af Tushratta, konge over Mitanni, til Amen-
hotpe 3. på et tidspunkt inden 4. peret 1 i år 36, hvor hun allerede 
omtales som hans “hustru” (EA 23), og hun blev derpå “hustru” til 
hans søn, Amenhotpe 4., inden slutningen af hans 1. år (EA 26, 27).6 
Det fremgår intetsteds i brevene, at hun var førstehustru, og det stem-
mer overens med oplysningerne fra tre thebanske grave: Kheruef (TT 
192), Parennefer (TT 188) og Ramose (TT 55), der viser, at Amen-
hotpe ikke havde en “stor kongelig gemalinde” (Hmt nzw wrt) i de før-
ste to år af sin regering, før Nefertiti dukker op i løbet af år 3.

Den ene væsentlige indvending mod at identificere Nefertiti med 
Tadukhepa har hidtil været hendes “søster” (znt) Benretmuts entré. 
Ikke blot er hendes navn ægyptisk, men det er også af en sådan art, at 
det næppe ville have været valgt som en antaget navn, endsige være 
blevet godkendt i Amarna-tiden. Den mest sandsynlige forklaring er, at 
znt, “søster” i dette tilfælde var en æresbetegnelse, at Benretmut i reali-
teten var datter af Ay and Tiy, og at hun havde været som en søster for 
den unge Tadukhepa. Dette er ikke i sig selv urimeligt, og en privat 
stele fra Mellemste Rige (Cairo CG 20457) giver faktisk en ganske 
utvetydig parallel: den person, det drejer sig om, omtaler en mand, der 
i virkeligheden var søn af hans værge (mnay), som sin “bror” (zn.f).7

Man har også argumenteret for, at Tadukhepa ikke ville have fået et 
nyt, ægyptisk navn, da dette ikke var tilfældet med Gilukhepa (Kelu-
H
̆
eba), hvis navn blot omskrives i hieroglyffer på de mindeskarabæer, 

der bekræfter modtagelsen af hende.8 Men til grund for dette argu-
ment ligger en underforstået accept af, at det, der indtil for nylig har 
været opfattet som et følelsesladet navn, som sædvanligvis oversættes 
med “den skønne er kommet” (eller lignende), ville være givet til Ta-
dukhepa som en nydelig kompliment, da hun ankom. Men situationen 
ændrer sig, når man forstår, at den egentlige betydning af nfr hverken 
var “smuk” eller “god” eller “perfekt” etc., men “strålende”/
“dynamisk”/“vital”, med undertoner af kosmisk eller ungdommelig, 
seksuel energi, og at navnet faktisk er en henvisning til gudinden Hat-
hor-Tefenets, der kom (hjem) fra det fjerne. Det er dermed sandsynligt, 
at dette var et meningsfuldt, “solært” navn, der bevidst blev givet til 
den “store kongelige gemalinde” ved sed-festen i Karnak og i forbin-
delse med noget, der synes at være en slags ægteskabeligt ritual eller 
“helligt samleje”, anslået ved scener fra det royale soveværelse.9 Dette 
vil gælde uanset hvem det var, der, under navnet Nefertiti, blev “stor 
kongelig gemalinde”, men i tilfældet Tadukhepa giver det en positiv 
forklaring på antagelsen af et ægyptisk navn, og det et navn, der gør 
sammenligningen med Gilukhepa irrelevant. En bedre analogi ville 
være den første af de to hittittiske prinsesser, der blev “kongelig ge-
malinde” (Hmt nzw) for Ramesses 2.10
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Fig. 2 Ben-

retmut (tv) i 

selskab med 

prinsesserne. Fra 

Davies, Rock 

Tombs 6, pl.4.
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Så er der spørgsmålet om den lange version af navnet Nefernefru-
aten-Nefertiti, der udviklede sig et års tid efter, at Amenhotpe 4. blev 
til Akhenaten. Modsat kongens nye navn, Akhenaten, der signalerede 
forandring, er Nefernefruaten-elementet en udvidelse af det oprinde-
lige navn, sat foran Nefertiti næsten som om det var et fornavn.11 Det 
blev senere hendes royale nomen med en række epiteter, der erstattede 
navnet Nefertiti,12 og det blev bibeholdt til slutningen af hendes rege-
ring og endda efter Akhenatens død.13 Hvordan man end skal opfatte 
konstruktionen af Nefernefruaten (aten er nfr nfrw eller atens nfrw er 
nfr) er den gennemgående betydning, at Atens stråleglans/vitale kraft 
er understreget, <fordi> den strålende/vitale kvinde er kommet – hvor-
til skriveretningen af elementerne giver yderligere visuel styrke, idet 
hele Nefernefruaten (ikke blot -aten) er vendt i retning af Nefertiti. 
Hvis nu, som man kan underforstå, -aten i Akhenaten skal forstås som 
en reference til Amenhotpe 3., så er det sandsynligvis også tilfældet 
med -aten i Nefernefruaten, hvilket kunne fortolkes således, at henvis-
ningen ligger på det personlige plan.14 Nefernefruaten-Nefertiti ville i 
så fald have været en person, der stod den tidligere konge nær, og Ta-
dukhepa der, som Tushratta udtrykte det overfor Amenhotpe 3., var 
blevet skolet for at blive “billedet på min broders begær” (EA 19, 20, 
21), ville uden tvivl tilhøre denne kategori. Skønt hun på det tids-
punkt, hvor hun kom til Ægypten, var “ganske moden”, “skabt ifølge 
min broders begær” (EA 20), ligger det ikke desto mindre inden for 
mulighedens grænser, at en ægyptisk dame ved hoffet ville være blevet 
udpeget til at tjene hende som “amme”-værge og mentor.

Ingen af disse

Der er ikke noget, der specielt taler til fordel for denne løsning. Nefer-
titis fravær inden hendes formelle opdukken som “stor kongelig ge-
malinde” ved sed-festen kræver en forklaring, uanset hvem hun var, og 
hvis det afspejler en “indvielsesperiode”, ville det være relevant, uanset 
hvilken ikke-royal baggrund den kommende dronning ville have haft.

Bortset fra spørgsmålet om hvordan Amenhotpe 4., hvad enten han 
var prins eller konge, kunne have mødt en aldeles obskur person, er 
det nok af betydning, at det ikke blev set som nødvendigt at prokla-
mere hendes stilling, således som det formodes at være foregået med 
dronning Tiy, der, lad det være sagt, ikke var “borgerlig” (sic), men 
datter af forældre, der kom fra en indflydelsesrig familie og var til-
knyttet hoffet.15 Endvidere er det usandsynligt, at et sådant nul ville 
have haft damen Tiy som værge-mentor.

I mangel på ny information (af en art, som måske aldrig dukker op) 
vil tanken om en ukendt kvinde altid have en vis fascination som et 
æventyrligt scenario. Hvor romantisk er det ikke at forestille sig, at 
den unge Amenhotpe var blevet forelsket i en pige fra haremmet – 
måske endda en af hans fars damer med specielle talenter – og at det 
på en eller anden måde var lykkedes ham at tage hende som sin “store 
kongelige gemalinde”!

Derfor…

Blandt de tre konkrete forslag er det mindst acceptable det første: Ne-
fertiti var åbenbart ikke Amenhotpe 4.s søster/halvsøster. Mht. det 
andet er der fejl i præmisserne for selve it-nTrs rolle, og det ville med-
føre vanskeligheder med Ays ægteskabelige baggrund, der simpelthen 
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endelige formål med Amenhotpe 3.s såkaldte “bryllupsskara-
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ikke kan bortforklares. Alt taget i betragtning ser det derfor ikke ud 
som om Nefertiti var hans datter. Så sidder vi tilbage med Tadukhepa, 
og da de modargumenter, der indtil nu er blevet fremført, kan forkla-
res på tilfredsstillende vis, synes hun på nuværende tidspunkt at være 
den mest passende kandidat. 

Benretmut

På grundlag af de foreliggende vidnesbyrd skal navnet læses Benretmut som er-
kendt af Davies (RT 6, s.4, 18) angående Parennefers og Ays grave og i overens-
stemmelse med Sethe. Den eneste utvetydige læsemåde findes i Parennefers grav i 
el-Amarna (RT 6, pl.4) [fig. 2], hvor det, der står foran mwt, helt klart er bnrt. Et 
andet nogenlunde klart eksempel ses i Ays grav (RT 6, pl.26=31), hvor bnrt igen er 
sikkert, selv om mwt synes at stå først, utvivlsomt på grund af den gængse “æres-
inversion”. yderligere to eksempler, der findes i Panehsys og Mays grave, er del-
vist udviskede, men førstnævnte (RT 2, pl.7) ser ud til at have mwt i æresinver-
sion, mens det andet (RT 5, pl.5) kan have haft bnrt foran mwt (som Hari, 
pl.28(f)). En yderligere forekomst i Mays grav (RT 5, pl.3) er tvetydig men kan 
have haft bnrt først (Hari pl.28(a) svarer ikke til resterne). I ingen af de andre 
kontekster findes der spor af nogen indskrift: Panehsy (RT 2, pl.5, 8); Parennefer 
(RT 6, pl.2); Tutu (RT 6, pl.16, 17); grav 20 (RT 5, pl.15); grav 22 (RT 5, pl.16).

Henvisningerne er til N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna 1-6, 1903-
1908 (RT) og R. Hari, Horemheb et la reine Moutnedjemet, 1965 (Hari).

Oversat af LM
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Antonia Vedelsby

Knæler, praying mantis, Gottesanbeterin… Det kære barn har mange 
navne, som alle hentyder til den tilbedende stilling, dyret indtager, når 
det sidder stille. For den ser virkelig from ud, som den sidder dér mel-
lem de grønne blade med pænt foldede forben. I virkeligheden er den 
et grådigt rovdyr, og forbenene er at sammenligne med sammenfoldede 
springknive med savskær. Hvis en uforsigtig flue eller et andet insekt 
lader sig narre af det godt camouflerede rovdyr og kommer for tæt på, 
smækker de tornbesatte knive lynhurtigt ud og griber byttet, som der-
efter fortæres. Hvis man forsigtigt nærmer sig med en finger, finder 
man ud af, at dyret, så lille det er, giver én et smæk, der kan mærkes, 
selv om det ikke kan rive hul i huden. 

De større arter – den største kan blive 17 cm lang – er i stand til at 
fange små krybdyr og fugle. Der findes omkring 2300 nulevende arter 
af knælere, hvis nærmeste slægtninge er kakerlakker. De fleste findes i 
subtroperne og troperne, men der findes dog godt 23 arter i Europa. 
En enkelt, Mantis religiosa, når helt op i Tyskland. Alle knælere er 
rovdyr, og alt, hvad de overhovedet er i stand til at gribe og fastholde, 
er deres bytte. Under parringen forekommer det af og til, at en sulten 

Fig. 1 Knæler i 

Bahariya-oasen. 

Foto Kurt Helle-

mose.

Fig. 2 Knæler, 

Sphodromantis 

viridis Forsskål. 

I baggrunden 

knæler i korridor 

G i Sethos 1.s 

grav (KV 17) i 

Kongernes Dal. 

Tegning AV 

efter foto i The 

Theban Mapping 

Project.
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hun tager den mindre han som en lille snack, hvis det ikke lykkes ham 
at tage flugten først. Hos en enkelt art kan parringen slet ikke gennem-
føres, hvis ikke hannen får hovedet bidt af! Denne form for kanniba-
lisme er dog ikke helt uden formål, idet det ekstra proteintilskud tjener 
til at give den næste generation en god start.

Den i Ægypten forekommende knæler, Sphodromantis viridis Fors-
skål (intet dansk navn), er et smukt lille dyr, der passer godt til sit 
navn (viridis = grøn). Omkring 6 cm (hunnen er større end hannen), 
smaragdgrøn med to hvide “øjenpletter” på det forreste vingepar. Det 
lille trekantede hoved med de enorme øjne følger opmærksomt ens 
bevægelser, og man synes næsten, at dyret ser intelligent ud. Den er et 
dagdyr og har et fremragende syn. Som andre insekter har den sam-
mensatte øjne, så den lille, mørke plet, man ser i hvert øje, er ikke en 
pupil. I f.eks. Bahariya-oasen forekommer arten i store mængder i de 
smukke flammetræer, hvor man kan finde den godt gemt mellem de 
grønne blade [fig. 1]. Man skal se godt efter for at få øje på den, for dyr 
og blade har samme farve, men har man først fået øje for det, kan 
man finde adskillige eksemplarer i det samme træ, siddende med en vis 
afstand. 

Dyrets kannibalistiske tilbøjeligheder gør, at det ikke hører til de 
sociale insekter. At knælerens bizarre udseende og levevis gør den til et 
populært terrariedyr, kan man udmærket forstå. Det er straks lidt van-
skeligere at forstå, hvorfor og hvordan den har fundet vej til ægypter-
nes gravudsmykning. Det er ikke mange fremstillinger af knælere, der 
kendes, måske fordi man kan forveksle den med en græshoppe, hvis 
man ikke præcis ved, hvad man leder efter. Ægypterne kunne udmær-
ket se forskel: de eksisterende portrætter af dyret er ganske realistiske. 
Den meget vellignende knæler i Sethos 1.s grav sidder som determina-

Fig. 3 Knæler 

og frø i sivkrat. 

Tegning AV fra 

Hesis grav i 

Sakkara, 6. dyn., 

publiceret af N. 

Kanawati og M. 

Abder Raziq, The 

Teti Cemetery 

at Saqqara, vol. 

5: The Tomb of 

Hesi, 1999, pl. 

54.
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tiv i et afsnit med mundåbningsritualet, og så kan man undre sig over, 
hvad den gør dér [fig. 2]. Teksten lyder “Jeg har set min fader i hver af 
hans skikkelser – i form af [her indføjes en tydelig tegning af knæle-
ren]”. Et ostrakon i Cairo viser samme billede i samme tekst.1

Medlemmerne af nogle af Sydafrikas ældste stammer satte knæleren 
i forbindelse med en gud, som kunne forvandle sig til både dyr og 
menneske, og som døde og blev genfødt mange gange. Måske den 
indtog en lignende rolle i den ægyptiske dødekult. Det andet eksempel 
fra Hesis grav i Sakkara [fig. 3] stammer fra en scene forestillende grav-
ejeren på fuglefangst i sivsumpen.2 I sivene gemmer sig et mylder af 
smådyr – man ser også en lille frø – og altså en knæler, der på relieffet 
er lige så godt camoufleret som i virkeligheden. Igen et motiv med 
henvisning til livet efter livet. 

Reinhard Ehrmann beretter i sin bog om alverdens knælere om en 
lille udhulet ægyptisk bronzefigur i form af en knæler og viklet ind i 
lærred som en mumie.3 Han skriver, at den er fundet i en sarkofag, 
men desværre ikke noget om hvor eller fra hvilket dynasti. Ej heller 
noget om, hvor den nu befinder sig. Han mener at kunne bestemme 
dyret til at være en Sphodromantis viridis. Beklageligvis viser han ikke 
et foto af figuren. Resterne af en knæler (Sphodromantis bioculata = 
viridis) viklet ind i linned er blevet identificeret i en primitiv lersarko-
fag fra Nye Rige i Deir el-Medina.4 

Det skal nok vise sig, at der efterhånden dukker flere afbildninger af 
dette fascinerende dyr op, når man først begynder at søge efter dem. 
Det er klart, at dyret havde en eller anden religiøs betydning for de 
gamle ægyptere, måske inspireret af dens løftede forben (som araberne 
ligefrem mener peger mod Mekka). Ordet mantis betyder på græsk 
profet. Det er muligt at der gemmer sig flere knælere rundt omkring i 
billedmaterialet under betegnelsen “græshopper”! 
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Lise Manniche

Efter knap fire år afholdt den internationale ægyp-
tologsammenslutning (ICE) den 22. – 29. maj sin 
10. kongres. University of the Aegean på Rhodos 
havde tilbudt sig som arrangør, og det klarede de 
særdeles flot [fig. 1]. Der var gode tryksager, venlig 
og effektiv service; teknikken fungerede uden de 
store katastrofer, og alle ordstyrerne klarede at få 
talerne til at stoppe i tide. Der kørte fem forskellige 
sektioner samtidig i seks dage med omkring 300 
bidrag i alt. Det er jo umuligt at være fem steder på 

én gang, så nedenstående afspejler i vid udstrækning 
denne forfatters personlige interesser.

Særligt inviterede “keynote speakers” havde dog 
mulighed for at få alle deltagernes opmærksomhed. 
Blandt de visuelt mest spektakulære bidrag var et 
fra Manfried Bietak fra det østrigske institut, der 
fortalte om det tidlige 18. dynasti i Avaris (Tell el-
Dab’a) i Deltaet. Det var særligt relevant for netop 
denne kongres, da det handlede om den ægæiske 
indflydelse i udsmykningen af et nyopdaget palads 
fra Tuthmosis 3.s og Amenhotpe 2.s tid. Blot om-
kring 5% af vægudsmykningen er tilbage, men det 
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er dog nok til at identificere flyvende dyr og kruk-
ker smykket med dyrehorn. Teknikken er den 
samme, som ses i paladsmalerier fra Knossos på 
Kreta og bygninger på Thera (Santorini), endda 
med spor af gipsrelief som i Knossos. Fra utallige 
ægyptiske tekster kender vi en havn ved navn prw 
nfr, der ofte identificeres med den havn, man kunne 
forvente at finde i hovedstaden Memfis. Men dette 
er ifølge Bietak urealistisk, da den ikke ville være 
brugbar i tørkeperioden om foråret. Prw nfr skal 
snarere lokaliseres ved Avaris. Det er også her midt 
i det 18. dynasti, at minoiske temaer begynder at 
dukke op i de thebanske grave som f. eks. i lofts-
mønstre og delegationer af minoere med tribut fra 
deres område. Dette har ført Bietak til den fascine-
rende konklusion, at skibe fra den kongelige, minoi-
ske flåde har lagt til i Avaris. Grundet vindforhol-
dene er det mere logisk at se minoiske sømænd sejle 
mod syd end at forestille sig ægypterne rejse mod 
nord. 

James P. Allen (nyvalgt præsident for ICE) demon-
strerede en filologs grænseløse tålmodighed med at 
stykke tekststumper sammen. Det drejer sig om 
resterne af en indskrift på en niche og pilastre i  
Khnumhotpes gravkapel i Dahshur fra Sesostris 3.s 
regeringstid. Trods indholdet, der omhandler en 
udenrigspolitisk konflikt, er teksten ikke affattet 

som en typisk historisk biografi, men formuleret i et 
litterært sprog, der synes at nærme sig historierne 
om Sinuhe eller Den skibbrudne sømand. Den dre-
jer sig om en handelsekspedition til søs til Byblos, 
hvis fyrste lå i strid med fyrsten af Ullaza. Den 
ægyptiske ekspeditionsleder blander sig (“Det der 
blev gjort var, at (kaptajnen) gik ind i fyrsten af 
Byblos’ hus...”). Trods sin fragmentariske stand 
synes teksten at være en af de mest betydningsfulde 
beretninger fra denne tid. Det forventes, at hele 
monumentet vil blive samlet og udstillet i et nyt 
“site museum” i Dahshur.

Jan Assman [fig. 2] havde naturligvis religion på 
programmet. Baseret på et 40 år gammelt forsøg af 
S. Morenz på at strukturere den ægyptiske religion 
tog han sagen op til fornyet revision og anslog en 
mere differentieret analyse med udgangspunkt i en 
inddeling af religionens virkefelter i tre fundamen-
tale aspekter: kult, teologi og livsstil. Han fremhæ-
vede det at give et offer som den helligste handling 
af alle, der havde som sit nødvendigste formål at 
“tilfredsstille” (zHtp) guderne. Kulten kommer der-
for til at stå som det centrale. Han fortsatte derpå 
med at profilere den ægyptiske religion indenfor 
disse rammer og fokuserede på 1) magi, der anven-
des til at opretholde verdensordenen, 2) kongedøm-
met, der ved kongens hellige regentskab igangsætter 

Fig. 1 Kongres-

deltagerne 

forsamlet i det 

arkæologiske 

museum i Rho-

dos. Foto LM.

Fig. 2 Jan Assman. 

Foto LM.
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samspillet mellem guderne og/eller kongen (private 
har ingen indflydelse), samt 3) de døde, der er mod-
tagere af både kult og ofre. At ofre, at regere og at 
begrave bliver dermed nøglehandlinger i det ægypti-
ske samfund.

Indlæg om Amarna-tiden

Som det fremgik af forrige nummer af Papyrus, har 
forfatteren pt en særlig interesse i Akhenatens ko-
losser i Karnak. Derfor var Dimitri Labouris rap-
port om disse skulpturer et must. Han har studeret 
og opmålt mange af dem og har observeret, at bil-
ledhuggerne har foretaget en optisk korrektion, i og 
med at ørernes overkant sidder højere end øjnenes 
(helt fodformet udtrykt (af LM) vil det sige, at hvis 
han havde briller på, ville brillestangen ikke sidde 
horisontalt, men på skrå). Dette er dog ikke revolu-
tionerende, for andre kolosser, som f.eks. sfinksen, 
viser samme teknik. Labouri havde også beregnet, 

at for at kunne betragte en sådan kolos fra den ide-
elle synsvinkel (=med flugtende ører og øjne) skulle 
man stille sig 17 alen foran den (kun en enkelt base 
med fødder er fundet, og nøjagtigheden af denne 
betragning afhænger naturligvis af nøjagtigheden af 
disse rapporterede mål). Spørgsmålet er, om dette 
har nogen praktisk relevans overhovedet… Labouri 
arbejder på en arkæologisk biografi om Akhenaten, 
og det bliver interessant at se hans overvejelser på 
tryk.

Forfatterens eget bidrag angik den kultiske betyd-
ning af den naos-formede sistrum med særlig vægt 
på sistrens forekomst i Amarna-tiden. Den bøjle-
formede sistrum ses ganske vist i el-Amarna (ofte i 
prinsessernes hænder, men kun en enkelt gang i Ne-
fertitis), hvorimod det i Karnak er den naos-formede, 
der afbildes både hos prinsesserne og hos dronnin-
gen. Denne type sistrum er et særdeles markant Hat-
hor-symbol, og at den blev bibeholdt sender et vig-
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tigt budskab. Afbildninger og tekster på talatat-
blokke fra Karnak viser, at Den Gyldne (=Hathor) 
opretholdt sin status i begyndelsen af Akhenatens 
regeringstid. Nefertiti selv spillede rollen som Hat-
hor, især på “Nerfertiti-pillerne” (se Papyrus 
2006/2, s.12-17). Udsmykningen her, hvor Nefer-
titi rækker to naos-formede sistrer op mod solski-
ven, kan fortolkes som hendes forening med sin 
mytologiske fader – ligesom Hathor i Dendera 
senere blev anbragt på templets tag for at forene 
sig med sin fader solen og suge energi til sig til det 
kommende år. (Se også forfatterens artikel i fest-
skriftet til Valdemar Schmidt, der udkommer se-
nere på året).

Maarten Raven fortalte om de to grave fundet 
ved siden af Horemhebs grav i Sakkara: Mery-
neith, ansat i Aten-templet i Memfis, der blev op-
daget for flere år siden, og den nye tilhørende Pta-
hemwia, kongelig butler (wbA), der dukkede frem 
sidste år. Sidstnævnte grav er af samme type som 
de andre i området, bygget af soltørrede mursten 
som et lille, fritstående tempel med underjordisk 
gravkammer. Det mest interessante er naturligvis 
vægudmykningen, udført på plader af kalksten. 
Det er ikke altid helt let at datere relieffer fra henh. 
lige før og lige efter Amarna-tiden, men Raven 
foreslår, at den er samtidig med første fase af Me-
ryneiths. På den anden side minder nogle detaljer 
mere om stilen i Tutankhamons tid. En artikel med 
farvefotos blev offentliggjort i Minerva 18/5 2007.

Nogle af Akhenatens folk havde to grave. Den 
sag havde Daniele Salvoldi undersøgt. På grund af 

visse personers navneskift er det ikke helt ligetil. 
Butleren Parennefer er det tydeligste eksempel med 
en grav i Theben (TT 188) og en grav i el-Amarna. 
Meryra, Atens ypperstepræst i el-Amarna og ejer af 
en grav der, flyttede åbenbart med til Memfis og fik 
under navnet Meryneith en grav i Sakkara. Der er 
mere usikkerhed omkring Paatenemheb, skriver og 
troppeopsynsmand, med en lille grav i el-Amarna 
og en Paatenemheb, arbejdsopsynsmand og butler, 
hvis gravkapel fra Sakkara nu er i Leiden. Spørgs-
målet er også, om den første Paatenemheb kan iden-
tificeres med Horemheb, generalen, efter et evt. 
navneskift. Der findes flere endnu mere usikre til-
fælde. (Det er tankevækkende, at der har været en 
sådan udskiftning af “butlere”/mundskænke...)

Der er siden 1999 indløbet rapporter om James 
Hoffmeiers interessante udgravninger ved Tell el-
Burg lige vest for Suez-kanalen. Her er der fundet 
rester af flere forter, påbegyndt i 18. dynasti under 
Tuthmosis 3. og Amenhotpe 2. Et af dem rummer 
genanvendte talatat, dog uden udsmykning. Der 
findes ikke mange sten af den type i deltaet overho-
vedet, så spørgsmålet er, hvor de mon kom fra? Der 
er også funder rester af en skulptur, der har typiske 
træk fra Amarna-tiden. Potteskår og forseglinger fra 
vinkrukker viser aktiv tilstedeværelse i Amarna-
tiden, idet de rummer navne på flere medlemmer af 
Akhenatens familie. Et af dem gav således Neferne-
fruaten med epitetet Akhtenhyes (se herom i Papy
rus 2005/01 s.24). Disse segl mm blev præsenteret 
af Jacobus van Dijk, der dog kun havde haft foto-
grafier at gå ud fra. Området var gennemskåret af 
en kanal, som Hoffmeier foreslog kunne være den 
samme som den, Sethos I afbildede på nordsiden af 
Karnak-templet [fig. 3].

Ægypten og Mykene

Det var naturligt, at der på denne kongres var sær-
lig fokus på Ægyptens forhold til det ægæiske om-
råde og fastlandet mod nord. Der var bidrag om 
mykensk keramik i Ægypten (Astrid Hassler), der 
blev så populært, at ægypterne selv begyndte at lave 
kopier af den, ikke blot i ler, men også i alabast og 
fajance (Natasha Ayers). 

Talrige museer i Middelhavsområdet rummer 
ægyptiske småting, som er blevet transporteret 
rundt og er endt på lokale gravpladser. Jackie Phil-
lips er ved at undersøge alt ægyptisk materiale på 
græsk jord, og hun indledte med et foredrag om 
ametystgenstande, der er fundet mange steder på 
fastlandet i form af perler og amuletter. Ametysten 
kom utvivlsomt fra Ægypten, og nogle af genstan-
dene er lavet der, hvorimod andre er forarbejdet 
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Fig. 3 Kanalen ved 

Tell el-Burg under 

Sethos 1. (Foto E. 

H. Clausen).



lokalt. Også i mykenske grave er der spor af ægyp-
terne (Helene Palaiologou). I denne forbindelse skal 
det nævnes, at der på Nationalmuseet i Athen findes 
fragmenter af fajanceplaketter med Amenhotpe 3.s 
navn på, fundet i Mykene [fig. 4]. Oplysningerne i 
montren siger, at de er udsmykkede på begge sider, 
og de kan derfor ikke være rester af vægudsmyk-
ning (det blev ellers tidligere foreslået, at Amen-
hotpe 3. skulle have været på statsbesøg i Mykene 
og at man i den anledning skulle have indrettet et 
ægyptisk rum til ham der). Der er også fragmenter 
af et stort salvekar af alabast af form som en abe, 
samt øverste del af en lille fajanceabe med Amen-
hotpe 2.s kartouche. En vitrine med fund fra Tiryns 
rummer nogle ægyptiske stenkar, det ene (stærkt 
rekonstrueret) med Amenhotpe 3.s kartouche.

Rhodos og Ægypten

For nylig blev der i den sydøstlige udkant af Rho-
dos by fundet rester af et Isis-tempel, som har været 
kendt fra litteraturen (Haroula Fantaoutsaki). Nok 
blev der ikke fundet indskrifter, men bygningstypen 
og skulpturfund bekræfter identifikationen. Det er 
bygget af lokal kalksten, måler ca. 12 x 18 m og 

stammer fra først i det 3. årh. f.Kr. Skulpturerne lå 
kastet ned i en brønd. Nogle af mørkegrå sten var i 
ægyptisk stil, andre ægte ægyptiske som f.eks. to 
stående mandsfigurer, en blokstatue og dele af en 
statue af en Horus-falk. yderligere lå der marmor-
statuer af sfinkser, en statue af Isis og en tronende 
Zeus-Serapis. Dette kunne tyde på, at der i ptole-
mæertiden har boet kunstnere på Rhodos, der har 
haft førstehåndskendskab til ægyptisk skulptur.

Som en fodnote kan nævnes, at Glyptoteket for et 
par år siden erhvervede en prægtig bronzebavian, 
der skulle være fundet under de danske udgravnin-
ger i Lindos for omkring 100 år siden. Den er særlig 
interessant ved at have navnet Usermaatra (Rames-
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Fig. 4 Amenhotpe 3.s 

fajanceplaketter. 

Foto LM.



ses 2. eller 3.) indridset på pektoralet. Hvis navnet 
er samtidigt, er det dermed en ganske sjælden, tidlig 
bronzestatuette (se L. Manniche, Ægyptisk kunst i 
Danmark, 2004, s.180-2).

Der var meget “fag” at kapere i løbet af ugen, og 
også i den sparsomme fritid blev der diskuteret og 
lavet aftaler. Kongressen faldt sammen med det 
årlige middelaldermarked i byen, hvilket gav ekstra 
kolorit. Der var arrangeret omvisning på det arkæo-
logiske museum (der har en samling af forskellige 
ægyptiske småting) [fig. 5] og på det genopbyggede 
stormesterpalads, fulgt af en reception med en usyn-
lig borgmester som vært. En middag i en taverna på 

en bjergtop langt uden for byen endte i en festlig 
omgang græsk runddans. Den sidste dag bød på en 
bådudflugt til templet i Lindos. Det var ekstremt 
varmt den dag, og ugens højdepunkt kom på hjem-
vejen, hvor bådene kastede anker i en bugt med 
omkring 5 m dybt turkisblåt vand. Unge som gamle 
fik hurtigt badetøjet frem og sprang i. Her glemte vi 
ægyptologien for et øjeblik. Denne unikke begiven-
hed med mindst 100 ægyptologer i baljen var en 
festlig afslutning på et vellykket arrangement.

Næste kongres finder sted i Ægypten (Cairo eller 
Alexandria?) i 2012.
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Fig. 5 Ægyptiske 

fajanceamuletter 

fundet på Rhodos. 

Foto LM.



Tine Bagh

I marts måned 2008 gik DÆS-rejsen til London for 
at se den store Tutankhamon-udstilling, “Tutankh
amun and the Golden Age of the Pharaohs”. Var 
den en rejse værd, når man har besøgt ham mange 
gange på det Ægyptiske Museum i Cairo? 

Udstillingen startede i Basel i 2004, hvor det efter 
års forhandlinger lykkedes museumsdirektøren Pe-
ter Blome fra Antikenmuseum Basel at få lov til at 
låne fund fra Tutankhamons grav. Zahi Hawass 
forklarer i forordet til Basel-kataloget, at man 20 år 
tidligere havde besluttet ikke længere at udlåne 
skatte fra Tutankhamon grav, efter at Selkis’ uræus 
havde lidt skade under den sidste Tutankhamon-
udstilling i Tyskland i 1980erne (måske mener han 
hendes skorpion?). Udstillingen i Basel blev natur-
ligvis en kæmpesucces, og herfra fortsatte den til 
Bonn og derefter over Atlanterhavet til Los Angeles, 
Fort Lauderdale, Chicago og Philadelphia. Fra 15. 
november 2007 var Tutankhamon så tilbage i 
Europa i den tidligere Millennium Dome, nu kaldet 
O2, i London. Denne anvendes nu til alskens under-
holdning, musik, film og optræden og indeholder 

derudover flere restauranter og caféer, som skal 
lokke londonerne ud til Greenwich. Tutankhamon-
udstillingen skal igangsætte en ambitiøs plan om 
også at gøre O2 til de perfekte rammer for store 
udstillinger.

Alt sammen naturligvis ikke kun for vores blå 
øjnes skyld – Tutankhamon er blevet big business, 
og modsat tidligere tjener Ægypten nu selv penge på 
ham, da de får 60-70 % af indtægterne. Zahi Ha-
wass’ oprindelige mål med udstillingen var at ind-
tjene 100 millioner dollars. Efter Basel og Bonn var 
de første 6 millioner hjemme, og i USA kom der 9 
millioner ind fra hver af de fire steder. Derudover 
tjener nogle af de økonomiske og organisatoriske 
bagmænd, AEG Exhibitions og National Geogra-
phic Society, også på Tutankhamon, og da bl.a. 
sikringen af genstandene koster formuer, kan det 
ikke undre, at entrébilletterne i London kostede små 
300 kr. Så var det det værd? Lad mig skynde mig at 
sige, at ja, det var det! 

Tutankhamons berømte maske er ikke med, som 
den var for 20 år siden, men flere andre af de 
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kendte ting fra graven kunne ses i London sammen 
med i alt omkring 120 genstande, hvoraf de fleste 
var fra Kongernes Dal. Udstillingen handler ikke 
kun om Tutankhamon, men han sættes ind i en 
sammenhæng, idet 18. dynasti frem til hans tid også 
er vel repræsenteret. 

Før man bliver lukket ind til selve udstillingen, 
kommer man gruppevis ind i et forrum, hvor en lille 
film introducerer udstillingen med Zahi Hawass’ 
gode ven Omar Sharif som fortæller. Det varer kun 
nogle minutter, og så bliver man lukket ind i de 
hellige haller. Hvert rum har et tema, og det første 
er Ægypten før Tutankhamon med bl.a. den sorte 
granitstatue af Tuthmosis 4. og hans mor Tia fra 
Karnak. Herefter følger dagligliv i det Gamle Ægyp-
ten, hvor man bl.a. ser Maiherperis ene hundehals-
bånd med heste på samt en fajanceskål og lille glas-
flaske fra samme grav (se LMs artikel i Papyrus 
2003/02). Desuden er her en træstatuette af hofda-
men Resi, en af flere hofdamer fra Amenhotpe 3.s 
tid i paladset i Medinet Gurob ved indgangen til 

Fayum. I det næste rum om traditionel religion ses 
bl.a. flere fine genstande fra Amenhotpe 2.s grav, 
som også indeholdt en del fund, da Victor Loret 
fandt den i 1898. Disse kunne sammen med fund 
fra andre grave i Kongernes Dal, som f.eks. Tuth-
mosis 4.s, der også er med på udstillingen, bedre 
forstås med fundet af Tutankhamons grav i 1922. 
Dødetro bliver derefter belyst gennem bl.a. flere 
ting fra yuya og Tjuyus grav i Kongernes Dal, 
deriblandt Tjuyus maske og ene gyldne kiste. De 
var Tiys forældre og Amenhotpe 3.s svigerforæl-
dre, og Tiy selv er repræsenteret med det fine lille 
grønne hoved fra Sinai. Efter således at være ble-
vet introduceret til tiden før Amarna, kommer 
man til denne periode med den af Akhenatens 
kolosser fra Karnak, hvor han har Shus fjer på (se 
LMs artikel i Papyrus 2007/02). For ikke at 
glemme det smukke kvartsithoved af Nefertiti fra 
Memfis. Selve Amarna-religionen belyses også 
med bl.a. et kalkstensrelief fra det Store Palads i 
Amarna, hvor kongefamilien ofrer under Atens 
stråler. 
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Efter denne gode opvarmning kommer man til 
selve Tutankhamon, “the Boy King”, med hans 
berømte buste, der skiftevis er blevet kaldt en man-
nequin og er blevet sammenlignet med reservehove-
derne fra 4. dynasti. Til dette afsnit hører også Tut-
ankhamons barnestol af ibenholt med indlagt elfen-
ben og bladguld og et af hans brætspil. Det sidste 
rum på den første etage er helliget dagligliv på selve 
Tutankhamons tid. Her er også inkluderet fund fra 
yuya og Tjuyus grav med bl.a. datteren Sitamons 
stol sammen med møbler fra Tutankhamons egen 
grav som f.eks. hans foldestol med “leopardskind” 
af ibenholt og elfenben og det transportable træ-
skrin med bærestænger, der kan skydes ind under 
skrinet.

Herefter skulle vi ned til underetagen, hvor Tutankh-
amons grav, specielt for udstillingen i London, blev 
introduceret med store billeder fra Griffith Institute 

i Oxfords arkiv. De viser selve opdagelsen og arbej-
det i graven med Howard Carter og Lord Canarvon 
samt nogle af medarbejderne som f.eks. kemikeren 
Alfred Lucas og ægyptologen Alan H. Gardiner. 
Herefter handlede det på hele underetagen om selve 
Tutankhamons grav med eksempler på de gyldne 
statuer af ham selv og guder fra Skatkammeret – 
opstillet ganske fikst, så de spejlede sig igen og igen 
og fra den rette vinkel så ud som en lang række af 
statuer. Et af lågene fra hans kanopekrukker var 
med ligesom eksempler på ushabti-figurer og den 
ene af de små kister med indvoldene i kanopekruk-
kerne. Den blev i øvrigt anvendt som udstillingens 
varemærke, da ansigtet i nærbillede ligner masken 
og dermed det, de fleste forbinder med Tutankh-
amon. Foruden flere smykker, guldkniven fra mu-
mien, viften med strudsejagt fra gravkammeret og 
en nakkestøtte af glas, var et af hovednumrene hans 
diadem med grib og uræus, som mumien havde haft 
på, og som man kan forestille sig, at Tutankhamon 
selv bar i live. Andre velkendte og afholdte ting fra 
graven kan nævnes i flæng, som det gyldne skrin 
med de mange billeder af Tutankhamon og Ankh-
esenamon, der blev fundet uden den oprindelige 
(guld?)statue i, den såkaldte ønskekop af alabast og 
sminkekrukken med løvelåg ligeledes af alabast 
samt samt det fine skrin formet som en kartouche 
med Tutankhamons navn.

Et rum i slutningen af udstillingen viste selve 
gravkammeret med fotostater af malerierne på 
vægge og skrin, og med sarkofag og kister tegnet op 
på gulvet 1:1. Det virkede godt, og det var i øvrigt 
her diademet befandt sig sammen med andre fund 
fra selve mumien. Inden man til sidst kom ud til 
souvenirbutikken, skulle man igennem et rum helli-
get de nyere, tekniske undersøgelser og især rekon-
struktionen af, hvordan Tutankhamon så ud. Dette 
vil mange nok finde interessant, men faktisk var det 
lidt af et antiklimaks ovenpå de superbe genstande 
og historien om Tutankhamons grav, Kongernes Dal 
og den tid de hørte hjemme, som man på det tids-
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punkt var opfyldt af. Ligeledes 
souvenirbutikken, hvor der ikke 
var mange lødige bøger om em-
net, men til gengæld kunne man 
købe alskens Tut-terier fra vin-
holdere til kopper og blyanter 
og til stribede nemes-tørklæ-
der i forskellige størrelser – 
foruden Zahi Hawass’ Indi-
ana Jones-hat. Vel at mærke den 
“ægte”, hvor pengene fra salget går til at 
skabe Ægypten og Mellemøstens første børnemu-
seum, og på væggen et stort foto af Zahi selv med 
hatten på. 

Ud over genstandene som man her kunne nyde 
hver for sig og i ro og mag, udmærkede udstillingen 
sig især ved at være en moderne opstilling, hvor alt 
kom til sin ret med relativt mørke rum og godt lys 
på selve genstandene. En anden virkelig fordel var, 
at der til hver montre var flere skilte, som både 
kunne læses helt tæt på og med større skrift anbragt 
øverst på flere af siderne, så man kunne læse det, 
inden man kom helt hen, hvis andre stod foran 
montren. En anden god ting var også, at man kunne 
komme hele vejen rundt om de fleste montrer og 
således se de kendte genstande fra nye vinkler.

Foruden Tutankhamon og hans tid i O2 besøgte vi 
naturligvis også andre ægyptiske samlinger og insti-
tutioner på DÆS-rejsen til London. Især kan næv-
nes British Museum, hvor vi kom bag kulisserne og 
så spændende ting i magasinerne, og Petrie Mu-
seum, hvor man stadig kan gå på opdagelse, indtil 
de flytter til større (og bedre) lokaliteter. Et af de ab-
solutte højdepunkter var dog Griffith Institute i 
Oxford, hvor Jaromir Málek viste os Howard Car-
ters dagbog. På skrå henover siden fra 4. november 
1922 har Carter simpelthen skrevet: “First step of 
tomb found”. Med udstillingen i O2 stadig frisk på 
nethinden, var det svært ikke at få gåsehud ved 
tanken om, hvad der lå foran Carter, da han skrev 
disse ord.

Udstillingen i London varer 
frem til 30. august 2008, og 
derefter skal den tilbage til 
USA foreløbig frem til slutnin-
gen af 2009. Budgettet for 
London og næste USA-periode er at ind-
tjene 35 mill. dollars til Ægypten, og Hawass poin-
terer, at det kun er en dråbe i havet i forhold til de 
penge, som behøves i forbindelse med bygningen af 
det nye Grand Egyptian Museum i Giza. En søster-
udstilling, som også er arrangeret i samarbejde med 
National Geographic, åbnede i marts 2008 i Wien, 
og når den slutter 28. september, skal den muligvis 
også fortsætte til USA, hvor der er flere penge at 
tjene. Så det var absolut værd at rejse til London for 
at se Tutankhamon i nyt lys.

I forbindelse med udstillingen er der udkommet 
to meget flot producerede bøger, der er værd at eje 
alene for billedernes skyld.

Bortset fra bogforsiderne skyldes illustrationerne 
forfatteren. 
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Paul John Frandsen
 
Som leder af det store Hvide Kloster nær det mo-
derne Sohag i Øvreægypten øvede den koptiske 
munk Shenute en betydelig indflydelse på udform-
ningen af og organiseringen af kristendommen i 
første halvdel af det 5. århundrede e. Kr.1 Hans 
politiske, teologiske og litterære virke kendes først 
og fremmest gennem hans eget omfattende forfat-
terskab og gennem den levnedsbeskrivelse – Vita – 
som hans efterfølger Besa skrev om ham. Besas bio-
grafi, der er et mesterværk i genren, tilstræber ikke 
primært at meddele fakta i den forstand, vi bruger 
ordet, og hans beretninger skal derfor benyttes med 
forsigtighed. I Besas Vita fortælles nu følgende hi-
storie: 

(89) En dag hændte det, at blemmyerne kom nordpå 
og indtog nogle byer og tog menneskene til fange sam-
men med deres husdyr. Derpå drog de mod syd med 
alt byttet og gjorde ophold i distriktet Psoi.2 Min fa-
der Apa Shenute ønskede nu at drage hen til dem på 
grund af krigsfangerne, som de havde taget, og da han 
satte over floden for at gå mod øst, løftede de første, 
som han mødte, deres lanser mod ham i den hensigt 
at dræbe ham. I det samme stivnede deres hænder og 
blev tørre som træ, og de stod med hænderne udstrakte 
ude af stand til at krumme dem og skreg i stor nød. 
Og på samme vis gik det for resten af stammefolkene, 
lige indtil min fader nåede til stedet, hvor deres konge 
var. (90) Da denne indså, at kraften, som var med She-
nute, var uovervindelig, rejste han sig og kyssede jor-
den foran ham med ordene: “Jeg bønfalder dig, gør mine 
mænds hænder raske.” Og da min fader gjorde korsets tegn 
over dem, blev deres hænder straks helbredt. Da kongen 
råbte på takkegaver til ham, modtog han dem ikke, men 
sagde kun dette ene til ham: “Giv mig menneskene og be-
hold selv alt godset.”3. Og kongen, han gav ham dem alle 
kvit og frit. Og Shenute sejlede dem over til vestbredden og 
førte dem til klostret. Og han gav dem rejsepenge og sendte 
dem af sted i fred, hver især til sit hjem, mens de priste Gud 
og han hellige profet Apa Shenute.4
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Beretningen er både i struktur og detaljer typisk for 
helgenlegenderne. Den eneste gang Shenute siger 
noget, taler han med Biblens ord, og så er det af 
mindre betydning, at Besa sådan set misbruger cita-
tets bibelske kontekst. I 1. Mosebog tillægges or-
dene nemlig kongen af Sodoma, og den, som de er 
henvendt til, er ingen ringere end Abraham. Men 
som så meget andet i Besas skildring er der alligevel 
også her en kerne af historisk realitet. Blemmyerne 
var en plage i Øvreægypten på Shenutes tid, og hans 
kloster havde sandelig fået konsekvenserne af deres 
plyndringer at mærke på nærmeste hold. Det er 
beretningen om Hvide Klosters rolle i denne histo-
rie, som jeg vil behandle i det følgende.

Nomader og agerbrugere – og kushiter

Set i historiens lys er udgangspunktet for Shenutes 
beretning egentlig ganske banalt, en af de tilbage-
vendende konflikter mellem nomader og agerbru-
gere. Siden agerbrugets opståen i Nildalen har de 
sparsomme befolkninger i de omgivende ørkener 
gang på gang foretaget strejftog mod de frugtbare 
områder. Ægyptens årtusinder lange historie forud 
for Shenutes æra er fyldt med beretninger om krige 
mod de libyske stammer i den vestlige ørken, trusler 
fra beduiner i nordøst og fra syd, og efter et par 
årtusinders pres og konflikt, endte det med, som 

bekendt, at netop libyerne og kushiterne (nubierne) 
etablerede sig som herskende i Ægypten. I den helle-
nistiske epoke var det gamle kushitiske eller 25. 
dynasti endnu den dominerende magt i Meroe og 
den øvre Nildal. Fra slutningen af det 3. århundrede 
f. Kr. begyndte Nedrenubien at udgøre et problem 
for såvel det romersk/byzantinske Ægypten som 
Meroe i syd. Områdets østlige del var i stigende 
grad domineret af blemmyerne, et nomadefolk, som 
sandsynligvis er identisk med de nuværende bedja-
nomader, muligvis også med medjay, som spillede en 
ikke ubetydelig rolle i sidste halvdel af det 2.årtu-
sinde f. Kr. Blemmyerne beherskede sågar i visse 
perioder dele af det egentlige Øvreægypten. Ro-
merne forsøgte at købe sig til fred med dem i form 
af årpenge og land. Men det viste sig at være en 
uholdbar løsning. I 297 e. Kr. trak kejser Diokletian 
derfor de romerske tropper tilbage fra garnisonerne 
i den nordlige del af Nedrenubien og gjorde Philæ til 
den sydlige grænse. Meroe måtte forsøge at udfylde 
tomrummet, men i det længere perspektiv bidrog 
dette skridt til at svække dets eget økonomiske 
grundlag og til at skabe grobund for en senere do-
minans af et nubisk folk, nubaderne, vest for Nilen.

Hvem var de plyndrende horder, som sendte så 
mange på flugt til Shenutes kloster? Besa bruger 
betegnelsen blemmyer, men i Shenutes egne tekster 
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omtales de som kushiter, koptisk ecosh. For begge 
navne er der sikre etymologier. Blemmyerne er 
nævnt i demotiske tekster, mens den anden beteg-
nelse er afledt af det gamle navn Kush, der i årtusin-
der var betegnelsen for Øvrenubien. Der hersker en 
vis uklarhed mht. brugen af de to betegnelser, men 
anvendelsen af begge, hos henholdsvis Besa og She-
nute (omend ikke på samme tidspunkt), om hvad 
der er efter al sandsynlighed er samme begivenhed, 
støtter det synspunkt, at ægypterne på Shenutes tid 
ikke kerede sig synderligt om, hvorvidt de besvær-
lige nomader kom fra det ene eller andet område 
nede i 1. kataraktområdet. Pudsigt nok har der også 
hersket en vis uklarhed i den ægyptologiske nomen-
klatur. Da Leipoldt udgav teksterne i begyndelsen af 
det 20. århundrede, blev fjenderne omtalt som ætio-
pere. Denne betegnelse stammer fra grækerne, der 
bl.a. brugte den om folkeslag syd for grækerne. 
Herodot bruger ordet mere specifikt om netop lan-
dene syd for Ægypten: Nubien, Sennar, Kordofan, 
og også den nordlige del af Abessinien. Herfra er 
betegnelsen overtaget af “os”, der indtil for ca. 50 
år siden brugte den stort set på samme måde som 
Herodot til trods for det åbenlyst upraktiske heri. I 
den ældre ægyptologiske faglitteratur kaldes f.eks. 
det 25. dynasti for det ætiopiske, en betegnelse som 
i den franske forskning stadigvæk er den gængse.

Blemmyerne foretog som nævnt jævnlige indfald i 
Ægypten. I 370’erne hærgede de på Sinai og ved 

Philae. Fra omkring 400 og 150 år frem havde de 
kontrollen med Nedrenubien, hvorfra de foretog de-
res raids. Shenute nævner et par gange, at flygtnin-
genes ophold fandt sted godt to år efter, at man 
havde afsluttet byggeriet af “dette hus”, hvormed 
han sigter til bygningen af klostrets kirke – den ene-
ste bygning fra tiden, som står der den dag i dag – 
men dette er desværre ikke tilstrækkeligt til at 
kunne tidsfæste begivenheden.5

Den følgende tekst er en del af et konglomerat af 
tekster, med mere eller mindre forbindelse til den 
kushitiske invasion. Hovedstykket findes bevaret i 
10 håndskrifter. De tre “dele” som her skal oversæt-
tes, hører til den syvende samling af Shenutes kano-
ner, dvs. regler og forskrifter, hvor de to første cite-
res under titlerne Resten af ordene og Fortsat lov
prisning af Gud, mens det sidste uddrag er taget fra 
teksten Dette store hus.6 Når der i det følgende tales 
om klostret og munkene, er det lidt af en tilsnigelse. 
“Klostret” var egentlig en sammenslutning af tre 
grupper af bygningskomplekser. Syd for Hvide Klo-
ster lå det kloster, hvor kvinderne boede, og i nord lå 
et noget mindre, tredje kloster for mænd. Shenute 
bruger betegnelse “brødre” om såvel munke som 
nonner, men kan naturligvis også differentiere, hvis 
der er anledning til at gøre det.7 Vi skal i en senere 
artikel beskæftige os mere indgående med klostrets 
organisation.
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Om kushiternes invasion8

Af Shenute
De øvrige ord af denne bog9 eller det resterende, som 
vi talte og skrev om i det andet år, efter at vi havde 
bygget dette hus, på den tid da barbarerne drog plynd-
rende rundt, indtil de skaffede sig adgang til byen, 
man kalder Cynopolis; og på den tid hvor denne store 
mængde opholdt sig hos os, fordi de var flygtet for 
disse kushiter, som storpralede over sig selv på grund 
af inkompetencen hos nogle hedenske embedsmænd, 
der jo i deres mangel på tro ikke kender den Jesus, 
som har skabt dem og som kunne give dem styrke. I 
endnu højere grad er det dog vore mangfoldige syn-
der, som ryster samfundet og det er også dem, som 
ophidser kushiterne mod os. (…)

Denne indledning har to formål. På den ene side 
fungerer den som en slags datering, hvor den mo-
derne læser forgæves leder efter en hovedsætning, 
og på den anden side anslår den den grundtanke 
hos Shenute, at menneskene bringer deres egne syn-
der ned over deres hoveder. Shenute fortsætter: 

Jeg fortsætter atter med at prise Gud Herren og takke 
ham for al hans godhed, som han har udvist overfor 
os. Dermed hentyder jeg til denne store og omfangs-
rige mængde, som opholdt sig hos os og som slog sig 
ned ved porten til disse forsamlinger og i hele deres 
nabolag med deres kvinder og deres børn, så at de ud-
gjorde hen ved 20.000 mennesker eller mere, og som 
alle brødrene – med undtagelse af de svage – betjente 
i tre måneder med det, som vi havde gennem Guds 



velsignelse, idet der ikke var noget som helst af det, 
som de bad om, som man ikke bragte dem. Syv læger, 
der behandlede dem, som var syge eller som var ble-
vet ramt af en pil eller såret af en lanse, dem lønnede 
vi, skønt deres honorar løb op til 500.000 kobbermøn-
ter. 50 og 44 mennesker, som døde, begravede vi for 
vor regning,10 men de tilhørte også alle Kristus, Kon-
gen. 52 børn blev bragt til verden og vi forsynede de-
res mødre med, hvad de havde brug for11 – engang 
spenderede vi 25.000 kobbermønter til kogte grønt-
sager på en uge, en anden gang 30.000 kobbermøn-
ter – foruden de grøntsager vi selv dyrkede . 150 kan-
der olie er det kvantum, der hver dag blev anvendt pr. 
måltid, idet man dagligt kogte til dem – når det f.eks. 
drejer sig om linser – undertiden 17 skæpper dagligt, 
snart 16 skæpper, snart mere.12 4 ovne bagte dagligt 
brød, en dag 18 mål13, en dag 19, en anden dag 20, 
en dag 17, en anden dag 16, som de spiste. Og vil til-
lod ikke brødrene at spise deraf, for at flygtningene 
skulle få nok – og alligevel rakte brødene ikke til for 
dem – dertil kommer deres talrige husdyr, kamelerne, 
fårene, kalvene, køerne og hestene samt gederne. Vi 
sørgede for dem og alt deres habengut. Også den lille 
brønd var et under, fordi hvis ikke Gud havde velsig-
net den (dengang som nu), havde den ikke været til-
strækkelig til, at de kunne drikke vand af den.

Jeg vil imidlertid fatte mig i korthed. Sandelig, når vi 
tror, så kender vi også den, som forsyner og passer på 
hver eneste krukke, som vi tager noget mad fra (nem-
lig Gud),14 og vi kunne således spendere på hele denne 
mængde, som har samlet sig på grund af disse fjender 
– foruden den til enhver tid praktiserede almisse ved 
porten!15 – kobber og guld, eller klæder, sandaler, kap-
per, hovedtøj, ligklæder, eller hvede, brød, byg, al slags 
korn, eller vin eller eddike, eller æg, ost, duer eller mel 
eller ægte olie (dvs. olivenolie) eller vindruer eller frugt, 
alt hvad der er fornødent for et sygt menneske, kort 
og godt, alt hvad der er givet ud, beløber sig til ikke 
mindre end 65.700 kobbermønter. Thi hveden og brø-
dene alene udgør noget i retning af 8.500 skæpper og 
mere endda. Og det kvantum olie, som gik til dem: 200 
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skæpper olieplanter, hvad der giver 40 oiper, der er 
altså anvendt 5 skæpper til hver eneste oipe olie. Og 
så har jeg endda ikke villet anføre alt.

Og videre, i de samme år løskøbte vi 100 krigsfanger, 
som var blevet berøvet alt, for en pris af 400.000 
kobbermønter for hver enkelt, foruden kobbermønter 
(drikkepenge?), klæder, udgifter til proviant og rej-
sepenge, indtil de blev ført til deres huse. I sandhed, 
enhver ting, så at de ikke manglede noget, sådan som 
jeg allerede har sagt det. Og så lagde Gud endda 
endnu mere på til dem.

Dette er jo en noget anden historie end den, som 
jeg lod Besa indlede artiklen med. Det kan natur-
ligvis ikke bevises, at de to beretninger henviser til 
samme situation, men visse detaljer i teksten, 
blandt andet ordforrådet, bidrager til at styrke 
sandsynligheden for, at det er samme begivenhed, 
der ligger til grund for de to fremstillinger.

Shenute afslutter denne del af sin argumentation 
med en sætning, hvis sammenhæng med det fore-
gående er lidt uklar. Jeg tror dog, at den må sigte 
på klostrets indvånere. Ikke alene havde de fået 
lagt en kæmpe byrde på skuldrene, men de blev 
pludselig også konfronteret med den verden, de 
havde forladt. Til daglig var klostret jo lukket for 
verden udenfor – det man kalder klausur – men 
den måtte suspenderes, da man tog de 20.000 
flygtninge inden for murene. Presset må have været 
enormt og munkenes åndelige behov måtte klart 
tilsidesættes. På den materielle side skulle der dog 
ikke mangle noget:

Hvordan skulle vi kunne undgå at få skyld, vrede og 
forbandelse over os,16 hvis de, der bor på disse ste-
der, lider mangel i henseende til deres legemes for-
nødenheder? De forsømte jo deres sjæle i disse 
dage.
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Rig eller fattig: løftets dilemma

På trods af sin asketiske livsførelse var Shenute en 
mand af denne verden. Når man læser hans redegø-
relse for, hvorledes man husede de mange flygt-
ninge, fremtræder han nærmest som klostrets øko-
noma eller regnskabschef, der gerne vil vise, at han 
har styr på de mindste detaljer. Det har Shenute 
utvivlsomt også haft. Hvide Kloster havde ca. 4000 
munke og nonner, så selv uden de 20.000 flygtninge 
har man måttet have styr på økonomien og logistik-
ken.17 Mere interessant er det, at Shenute ikke anså 
en ulige fordeling af samfundets materielle goder for 
at være et problem for samfundet som sådan. I hans 
optik kom også rigdommen fra Gud, og det medfø-
rer en forpligtelse til at bruge den på den rigtige 
måde, dvs. såvel til nydelse som til at blive rig på 
gode gerninger, som han udtrykker det i Det er ikke 
når ræven bjæffer.

Shenute er sig dog bevidst, at personer, der måske 
ikke nærede synderligt varme følelser overfor klo-
stret og /eller mod kristendommen, kunne drage 
andre slutninger af klostrets præstationsevne. 
Fjendtligt sindede personer kunne ligefrem få den 
tanke, at klostrets økonomiske potentiale ikke har-
monerede synderligt vel med kravet til den enkelte 
munk om et liv i fattigdom, således som det fremgår 
af det munkeløfte, der blev udarbejdet, mens She-
nute var abbed for Hvide Kloster. Shenute kommer 
derfor sådanne indvendinger i forkøbet:

Har vi nu alle disse ting på lager? Hvis ja, er vi så ikke 
løgnagtige mennesker, når vi siger: “Vi tog vort kors op 
og vi fulgte Herren”?18 Hvorfra og ved hjælp af hvad har vi 
fået tilgang til disse ting? På hvilken mark eller ved hvilken 
virksomhed høstede vi alt dette? Det er ved vore hænders 
værk at vi lever – om ikke snarere ved den velsigne-
des velsignelse, Herren, Gud over alt. De troende un-
drede sig, når de talte om Hans hellige sted og priste 
Ham, thi de ved, at alt godt kommer fra Gud. De ikke-
troende (ægyptere) og hedningene blev bestyrtede, når 
de talte om os: “Hvor finder disse mennesker alle disse 
ting?”, thi de er uvidende om, at den, som velsignede 
fem bygbrød og syv brød, så at alle disse [dvs. folke-
skaren ved Tiberiassøen19] spiste og blev mætte og 
man endnu fyldte kurve med mad, også er den, som 
nu velsigner al ting, som tilhører enhver, der tror, at 
Han har magt til at udføre alt, hvad han vil.

Shenute støtter nu sin argumentation med at hen-
vise til Gamle Testamentes historie om Elias og en-
ken i Zarepta. Situationen er den, at Gud gennem 
Elias har bestemt, at der skal herske tørke – og der-
med hungersnød i Israel i tre år. Gud beordrer Elias 
til at tage bolig hos en enke i Zarepta, en by nær 
Sidon ved Middelhavet. Da han kommer til hendes 
hus og beder om vand og mad, svarer hun, at hun 
kun har lidt mel i en krukke og lidt olie i en dunk, 
og når det er spist, så må de dø. Elias fortæller 
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hende da, at hverken melkrukken eller oliedunken 
skal blive tomme, “førend den dag Herren sender 
regn over jorden.” Og sådan skete det.20 Shenute: 

Er det som vi har til rådighed ikke større end det som 
enken fra Zarepta havde? Hvad er der i disse små kruk-
ker? Hvor kom alt dette mel og denne olie fra? For at 
denne profet, som var enhver tillid fra Guds side værd, 
kunne leve deraf sammen med denne enke og hendes 
børn i disse tre år og seks måneder21 uden at de gik 
til grunde. “Hvad”, kunne en eller anden nu finde på at 
sige, “er der et skatkammer på dette sted? Et stort fad?” 
(Er sandheden ikke den, at) det drejer sig om en lille behol-
der? Er det ikke en lille vandkrukke?

Endnu en historie fra Gamle Testamente bringes på 
bane. Denne gang er det historien om kvinden, som 
ved sin mands død må konstatere, at hun er en for-
gældet enke. Den afdøde mands kreditor afkræver 
hende hendes to børn som slaver, for at gælden kan 
blive indfriet. I sin nød beder hun profeten Elias om 
hjælp, men siger samtidigt, at hun ikke har andet i 
huset end et krus olie. Elias lader hende og børnene 
samle tomme dunke ind fra naboerne, og beder 
hende dernæst om at fylde alle dunkene for lukkede 
døre. Det viser sig da, at olien i det lille krus først 
slipper op, da alle dunkene er fyldt.22 Det er lige 
noget for Shenute: 

Sådan var situationen også med hende, hvis sønner 
kreditoren fjernede. Hvorfra kom al denne olie ned i 
dette lille krus, indtil hun fik fyldt alle disse dunke ved 
hjælp af det? På samme måde befalede han [denne 
historie handler også om profeten Elias] menneskene 
at spise af de 10 bygbrød, og de levnede deraf, helt i 
overensstemmelse med, at Herren havde sagt: “De skal 
spise og levne”.23 

Shenute går nu så langt, at han i det følgende lige-
frem ser kushiternes angreb som en del af Guds 
plan for kristendommens fremme. Når kristne bru-
ger deres midler til gode gerninger og handler så-
dan, som Shenute og hans kloster har gjort, vil an-
tallet af kristne forøges. Gud har haft en plan med 
det hele. Klostrets materielle kapacitet skulle vokse 
sig så stor netop fordi Gud vidste, at der ville blive 
brug for den et par år efter, at man havde bygget 
klostret, dvs. efter at man havde tilvejebragt den 
organisatoriske ramme for at fremme kristendom-
mens sag.
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Herren udtalte dette og gjorde os værdige til at kunne 
disponere over disse omfattende gode ydelser i den 
hensigt, at vi skulle bruge dem i det andet år på nær 
en måned siden vi byggede dette hus. Den, som inte-
resserer sig derfor, reflekterer og overvejer sagen som 
følger: På grund af kushiternes lovløshed opstod der 
uro i Ægypten. Men som følge af retfærdigheden hos 
dem, der håber på Jesus, skal der blive glæde og fred 
i himlen. På grund af kushiternes forblindelse foretog 
de i deres tørst efter blodsudgydelse ofre til dæmo-
nernes fyrste Belial. Men som følge af Kristi tjeneres 
fromhed skal klostrets materielle goder blive til ofre i 
form af barmhjertighed og gavmildhed; menneskene 
er Hans, og kobberet og guldet og al ting er Hans. Ham 
priser de, Ham beder de til, og Ham takker de for al 
Hans godhed, både af legemlig og åndelig art, for at 
Han kan velsigne deres ejendom og fylde deres hjer-
ter og deres sjæl helt og fuldt med retfærdige tanker, 
idet de erkender, at alt hvad de modtager fra Ham er 
Hans lige til sidste hvid.24

Teleologi er betegnelse for den tankegang, at noget 
sker eller er planlagt til at ske med et bestemt for-
mål – telos – for øje. Tankegangen er uhyre almin-
delig i Ægypten. I det 18. dynasti erklærer dronning 
Hatshepsut således, at Amon siden tidernes morgen 
havde planlagt at lade hende komme på tronen, for 
at netop hun skulle sende en ekspedition til Punt. 
En sådan teleologisk tankegang gennemsyrer også 
Shenutes forklaring på klostrets økonomiske for-
måen, og man genfinder den senere hos hans efter-
følger Besa. I hans tid indtrådte der en periode med 
hungersnød, og her gentog begivenhederne sig, om 
end i noget mindre skala. Man kan spørge, om den 
følgende skildring fra Besas hånd afspejler en egent-
lig historisk realitet, eller om Shenutes fremstilling 

er blevet den litterære, teleologiske model for at 
skildre et kloster fra dets bedste side. Men her gen-
giver jeg nu beretningen om begivenhederne et par 
år efter Shenutes død, således som Besa fortæller det 
i en prædiken:

Åh Herre, min gud, jeg vil prise dig og velsigne dit 
navn, fordi du er et indbegreb af under, når du udfø-
rer mirakler. (…) Du er velsignet i alle dine gerninger 
og alle dine foranstaltninger, altings Skaber, fordi du 
har ladet os blive værdige til at denne store gerning 
kunne blive os til del i dette år (…) det 6. år efter at 
vor ærværdige fader Apa Shenute blev stedt til hvile, 
i den 7. måned på månedens 12. dag, da en stor plage 
opstod på hele jorden (dvs. i hele landet) i form af sult 
og sygdom, og denne store mængde forsamlede sig 
på dette sted, idet de var blevet syge og mange af dem 
var døde. Gud være lovet fordi brødrene tog sig af dem 
og sørgede for dem på enhver måde, og ikke lod dem 
lide mangel med hensyn til noget som helst behov, de 
måtte have, det være sig hvedemelsgrød, mad, ferske 
eller salte duer, æg, ost, eller mulighed for at vaske sig 
eller medicin til dem, som var blevet såret. Kort sagt, 
brødrene lod dem ikke lide mangel i noget som helst, 
de måtte mangle, idet det dog ikke skyldtes vor for-
måen, men derimod Gud, vor Frelsers nåde, som gav 
sig selv som løsesum for enhver.25 Til trods for at de 
udgjorde mere end fem til seks tusinde mennesker – 
nogle gange flere end disse, andre gange færre – gjorde 
brødrene tjeneste for de syge med samt hele mæng-
den, som de dagligt tog sig af ved at ernære dem. Alle 
som døde – og de udgjorde flere end 128 personer – 
blev der sørget for. De blev begravet med alt det nød-
vendige takket være velsignelsen af Kristus, Jesus, vor 
Herre, Han som gav styrke til brødrene, medens de be-
tjente dem, indtil situationen blev rolig og enhver gik 
til sit sted.26
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NOTER

1 Se de tidligere artikler ‘Shenute – en ægyptisk Elias’, Papyrus 26/2, 

2006, s.36-45 og ‘Kampen om de fattiges sjæl’, Papyrus 27/1, 

2007, s.36-46.

2 Psoi er den koptiske betegnelse for Ptolemais, på den tid hovedsta-

den i den thinitiske nome, hvis kendteste lokalitet var Abydos.

3 Der er tale om et bibelcitat, 1.Mosebog 14,21.

4 J. Leipoldt, Sinuthii Archimandritae Vita et Opera Omnia, vol. I, 

Sinuthii Vita Bohairice (= Corpus Scriptorum Christianorum 

Orientalium (CSCO), bd. 41 = Scriptores Coptici, vol. 1 = Series 

Seconda, II), Leipzig 1906, s.43-44, kap. 89-90. Teksten er oversat 

til engelsk af D. N. Bell, Besa. The Life of Shenoute. Introduction, 

Translation and Notes, (= Cistercian Studies Series, 73), Kalama-

Tilbage til Shenute. Som vi så i den indledende 
tekst, bruger han også kushiternes hærgen i en an-
den argumentation. Hvad er værst, barbarernes 
hærgen eller vore egne synder: 

Hvis vi siger, når vi taler til dig, Gud, den Almægtige: 
“Giv os ikke i hænderne på disse hedninge, som udgyder 
blod,” så er vi ligesom dem, der taler blasfemisk, vi menne-
sker, som har givet os selv hen til at udøve urenheden og 
en hvilken som helst lastefuldhed. Vi har fyldt distrikterne, 
byerne og landsbyerne samt vejene, skrigende og råbende 
af frygt for barbarerne: “Ve, oh ve”, mens nogle (har skre-
get) “Ve, ve på grund af mine sønner”, og andre “Ve, ve på 
grund af mine forældre” og (atter andre) “Ve, ve på grund 
af mine søskende!” Dog, hvor er den far eller hvor er den 
mor, hvor er den bror og hvor er det menneske, som græder 
eller klager, fordi hans datter har begået utugt, og hans søn 
har handlet ugudeligt, og hans bror…Hvis der er nogen, 
som er bedrøvet i hjertet, fordi deres børn eller deres sø-
skende har syndet, er de i sandhed enhver ære værdige.

Den form for ræsonnement er naturligvis næsten 
triviel. Gamle Testamente vrimler med eksempler på 
sammenkoblingen af ydre plager og det udvalgte 
folks syndefulde handlinger, og det er vel da også 
her, snarere end i den ægyptiske litteratur, at model-
len for Shenutes udnyttelse af situationen skal søges. 
Krig er den ultimative plage og et fremragende di-
sciplineringsmiddel. Synspunktet har i forskellige 
kontekster holdt sig til vore dage, og titlen på denne 
artikel er da også inspireret af Weekendavisens 
synspunkt på den første Golfkrig, som en af avisens 
kendteste skribenter kaldte Den velsignede Krig.
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zoo (MI): Cistercian Publications, 1983, s.68, og af R. H. Pierce i 

T. Eide, T. Hägg, R. H. Pierce & L. Török, Fontes Historiae 

Nubiorum. Textual Sources for the History of the Middle Nile 

Region between the Eighth Century BC and the Sixth Century 

AD. Vol.III, From the First to the Sixth Century AD, Bergen 1998, 

n.301 = s.1107-1109, hvor også den koptiske tekst er gengivet.

5 I artiklen ‘The Historical Circumstances of Shenute’s Sermon God 

Is Blessed, i: M. Krause & S. Schaten (red.), ΘEMEΛIA: Spätan

tike und koptologische Studien Peter Grossmann zum 65. 

Geburtstag, (= Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, 3), 

Wiesbaden 1998, s.92-94 har Stephen Emmel argumenteret for en 

datering af begivenhederne til ca. 440 e.Kr. En plan og beskrivelse 

af kirken findes i P. Grossmann, ‘The Church’, i R.-G. Coquin, M. 

Martin, P. Grossmann og H. G. Severin, ‘Dayr Anba - Shinu -dah’, i: 

The Coptic Encyclopedia vol. 3, 1991, s.768-769.

6 Emmel, Shenoute’s Literary Corpus, bd. 2, (= Corpus Scriptorum 

Christianorum Orientalium (CSCO), bd. 600, (= Subsidia 112), 

Leuven 2004, s.590-592, og 587.

7 Jf. B. Layton, ‘Social Structure and Food Consumption in an Early 

Christian Monastery: The Evidence of Shenoute’s Canons and the 

White Monastery Federation AD 385-465’, Muséon 115, 2002, 

s.26-27. Layton har dannet ordet monastics som betegnelse for 

såvel munke som nonner.

8 Teksten er udgivet i J. Leipoldt, Sinuthii Archimandritae Vita et 

Opera Omnia, III, 1908, nr. 21-22 og i É. Amélineau, Œuvres de 

Schenoudi:Texte copte et traduction française, vol. 1, s.330-331 

og vol. 2., s.179-187, Paris 1907 og 1914. Leipoldts udgave er 

grundlaget for udgaven i W. C. Till, Koptische Grammatik 

(Saïdischer Dialekt)2, Leipzig 1961, s.293-299. Leipoldt selv 

oversatte teksten to gange, første gang i 1902/03 og senest i 

artiklen ‘Ein Kloster lindert Kriegsnot. Schenûtes Bericht über die 

Tätigkeit des Weißen Klosters bei Sohag während eines Einfalls der 

Kuschiten’, i: ‘ …und fragten nach Jesu. Beiträge aus Theologie, 

Kirche und Geschichte. Festschrift für Ernst Barnikol zum 70. 

Geburtstag, Berlin: 1964, s.52-56. Teksten er også oversat til latin 

af H. Wiesmann og udgivet som CSCO, bd. 96, 1931, ss. 37-42. 

Wiesmanns oversættelse er uundværlig, fordi han har identificeret 

Shenutes brug af bibelcitater.

9 Den 7. Canon.

10 Når Shenute ikke lige ud skriver tallet 94, kunne det tyde på, at 

man skal opfatte hans angivelse som 50 (mænd) og 44 (kvinder).

11 Sætningen her er egentlig et godt eksempel på Shenutes stil, som er 

fuld af sætninger, der ofte ikke afsluttes, fordi han simpelthen går 

ud af en tangent. Her lyder sætningen egentlig: 52 (børn) som blev 

bragt til verden og hvis mødre vi forsynede med, hvad de havde 

brug for – en gang 25.000 (kobbermønter), osv. Der kommer 

aldrig nogen hovedsætning. Dette er også tilfældet i mange af de 

følgende opremsninger, men jeg vælger at oversætte, så at det 

bliver mere mundret dansk.

12 150 kander svarer til ca. 75 liter. På Shenutes tid var en skæppe 30 

liter og der er altså tale om ca. 500 liter linser. Selv hvis Shenutes 

skæpper havde det oprindelige rummål på 39 liter er der stadig-

væk ikke tale om store kvanta – menneskemængdens størrelse 

taget i betragtning.

13 Måleenhedens størrelse er ikke kendt. Det koptiske ord er afledt af 

ordet for håndbredde.

14 Leipoldt oversætter: “Hvis vi tror, så begriber vi også (underet), vi 

som sørger for” osv. Min oversættelse kræver en anden forbedring 

af teksten, således at man i princippet læser mpetfi.

15 Klostrets ekstraordinære situation gjorde altså intet indgreb i den 

almisse, som klostret – og klostre – til enhver tid gav ved porten

16 Lit. “Hvorledes skulle det undgå at blive til skyld, vrede og 

forbandelse (for os).”

17 Se Leipoldt, Schenute von Atripe und die Entstehung des national 

ägyptischen Christentums, (= Texte und Untersuchungen zur 

Geschichte der altchristlichen Literatur, 25 = Neue Folge, 10), 

Leipzig 1903, s.134-139. Se også Layton, ‘Social Structure and 

Food Consumption in an Early Christian Monastery: The 

Evidence of Shenoute’s Canons and the White Monastery 

Federation AD 385-465’, Muséon 115, 2002, s.25-55.

18 Jf. Mattæus 10:38 og Markus 8:34.

19 Jesus bespiste 5000 mennesker med fisk og brød fra kurve, som 

aldrig blev tomme, jf. Mattæus 15:33-37; Markus 8:5-9 og 

Johannes 6:9-13.

20 1. Kongebog 17:9-16.

21 Det siger vist sig selv, at en tekst, der foreligger i 9 håndskrifter, 

må frembyde et vist antal varierende læsemåder. Det gælder også 

denne tekst, selvom jeg normalt ikke nævner noget herom. Her vil 

jeg dog gøre en undtagelse, fordi varianten til dette sted måske kan 

tolkes som vidnesbyrd om kopistenes skriftkundskaber – måske 

også deres kritiske sans. To håndskrifter har tre år minus 6 

måneder, dvs. to et halvt år og dermed 1 år mindre, som angivelse 

af det tidsrum hvor Elias skulle opholde sig i Zarepta. Det 

interessante er, at det sidste tal stemmer nogenlunde med, hvad vi 

kan udlede af historien i 1. Kongebog, medens tallet tre et halvt år, 

er det der står i Lukas 4:25, hvor der hentydes til historien!

22 2. Kongebog 4:1-7.

23 2. Kongebog 4:42-43, idet “originalen” dog har tyve brød.

24 Den sidste sætning kan passende citeres på en mere ordret måde 

for at give indtryk af Shenutes stil: “Med hensyn til deres ejendom, 

så er det for at han kan velsigne den, og med hensyn til deres hjerte 

og deres sjæl, så er det for at han kan fylde dem med enhver 

retfærdig tanke, at de priser ham, beder til ham og takker ham for 

hans godhed af både legemlig og åndelig art, idet de erkender, at det 

er det, der er hans, de modtager fra ham, enhver ting til sidste hvid.”

25 Jf. Paulus’ 1. brev til Timoteus 2:6

26 H. K. Kuhn, Letters and Sermons of Besa, bd. 1, s.41-43 og bd. 2, 

s.39-40 (= Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 

(CSCO), bd. 157 og 158 = Scriptores Coptici, bd. 21 og 22), 

Louvain 1956.
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Mumierne fra KV55 og KV35 for 117. 
gang
Zahi Hawass og en flok radiologer og 
andre teknikere har i forbindelse med 
den store Egyptian Mummy Project 
CT-scannet mumien fra KV55 og de to 
kvindemumier fra KV35.

KV55 er igennem tiden blevet identi-
ficeret som en kvinde (Kyia eller Tiy) 
eller en mand (Akhenaten eller 
Smenkhkara). Som tidligere erkendt er 
de lange knogler fuldt udvoksede, mens 
den øvre, højre visdomstand ikke er 
vokset ud. Dette sidste har dog ingen 
betydning for alderen. En mere interes-
sant opdagelse er, at hvirvelsøjlen er 
lettere skoliotisk (dvs. at den krummer 
til siden), samt at den viser udprægede 
forfaldsændringer, hvilket kunne tyde 
på en alder på over 60 (Tiy…?).

KV35yL (younger Lady) er løbende 
blevet identificeret som Nefertiti, Tiy 
eller et indtil videre anonymt medlem 
af den kongelige familie. Der er intet 
der antyder andet end det sidste. Alde-
ren ligger ifølge CT-scanningen mellem 
25 og 35. Og det kan jo være hvem 
som helst blandt de kongelige kvinder 
(Kyia…?).

KV35EL (Elder Lady) er tidligere 
identificeret som Tiy, uden at man har 
noget belæg for det. CT-scanningen kan 
hverken bevise eller afvise identifikatio-
nen. Der er tegn på forfaldsændringer i 
halssøjlen samt i begge knæ. Alderen er 
sat til mellem 40 og 60 år ( Tiy...?).
’Nile Currents’, Kmt18/4, 2007-8, s.6-
7.
Men det er nok ikke det sidste, vi hører 
om de mumier M/K….

Deir el-Banat, Fayyum
Det russiske institut for ægyptologi 
(RIEC) har sammen med Institut for 
Bioarkæologi gennemført deres sjette 
sæson i Deir el-Banat beliggende i den 
sydlige ende af Fayum-forsænkningen – 
et øde område ca. 2 km fra klosteret 
Deir el-Malak Ghobial. Dette år udgra-
vede man et område på 300 m2 i det 
NV hjørne af den store gravplads. Gra-
vene er blevet plyndret for nylig, og i et 
af gravrøverhullerne fandt man gravrø-
verværktøj samt en avis fra 1975. I alt 
undersøgtes 154 grave, der næsten alle 
var plyndret.

Gravpladsen har været brugt gennem 
flere perioder fra ptolemæisk til koptisk 
tid. De tidligste grave er rektangulære 
med rundede hjørner samt et til to side-
kamre til yderligere begravelser. Begra-
velserne var orienteret øst-vest og lå 
ikke dybere end 2,5 m. De fleste af mu-
mierne er ødelagt for nylig, dog fandt 
man to intakte mumier af hhv. en ung 
kvinde og en ung pige. De er blevet 
røntgenfotograferet på stedet til videre 
antropologisk undersøgelse og rekon-
struktion af ansigtet.

Andre græsk-romerske enkle grave er 
også rektangulære med rundede hjør-
ner. Disse grave er ligeledes orienteret 
øst-vest med den døde liggende med 
hovedet mod øst. Disse grave er fatti-
gere end de føromtalte. 

Efterfølgende begravelser fra ro-
mersk/tidlig kristen tid støder op til 
eller går ind over de tidligere perioders 
grave. Nogle gange er de tidligere grave 
genbrugt. De senere begravelser inde-
holder en til flere døde. Alle ligene er 
pakket ind i op til otte lag linned og 
ombundet med reb. I de fleste tilfælde 

lå den døde på palmeribber eller måt-
ter. Alle disse begravelser var orienteret 
øst-vest med hovedet mod vest, hvilket 
indikerer at de var kristne. Desuden 
havde en af de døde et anker krydset af 
en nøgle malet på sit linnedsvøb.

I det SV ydre hjørne af gravpladsen 
fandt man noget underligt. Det er en 
ikke særlig dyb grav for et ungt menne-
ske omgivet af mumificerede hunde og 
hundehvalpe. Graven blev bevaret og 
tildækket igen til senere undersøgelse.

I alt undersøgtes 132 afdøde, heraf 
49 mænd 32 kvinder og 51 børn (både 
nyfødte og meget unge mennesker). Det 
betyder at børnedødeligheden lå på 
38%, hvilket tyder på, at enten var 
levevilkårene ikke specielt gode, eller 
også forekom der en meget høj fødsels-
rate. Patologiske undersøgelser viser, at 
befolkningen i meget høj grad led af 
cribra orbitalia (gennembrydning af 
knoglen i øjenhulens loft)*, paraden-
tose og otitis (ørebetændelse). Dette 
kan skyldes omgivelsernes indflydelse 
og dårlig ernæring.
’Nile Currents’, Kmt 19/1, 2008, s.6.
*Øjenlæger blandt vore medlemmer må meget 

gerne forklare mig, hvad dette indebærer; jeg 

må indrømme, at jeg ikke forstod ret meget at 

af, hvad jeg fandt på nettet. Og hvorfor lige 

dårlig ernæring? På forhånd tak J

Folk og fæ i Amarna 
Det er blevet anslået, at der i Akhen-
atens nye by kan have boet op imod 
50.000 mennesker. Et særdeles beske-
dent antal fik udsmykkede grave. Hvad 
blev der af alle de andre? For nogle år 
siden fangedes Barry Kemps opmærk-
somhed af knoglerester, der tilsynela-
dende var blevet vasket ned af klippe-

Annette 
Lerstrup 

s i d e n
SIDST
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plateauet i nærheden af sydgravene. 
Han fulgte wadi’en tilbage, hvor vandet 
måtte være kommet fra, og det er nu 
lykkedes ham at lokalisere en grav-
plads. Ligene var ikke balsamerede, 
men lagt i en grube pakket i en måtte 
eller bundter af siv tilsyneladende uden 
meget gravudstyr. Rester af mindst 70 
individer er identificeret. At dømme 
efter diminutive stumper af guldfolie 
kan en enkelt have ligget i en kiste. 

Knogleresterne er dog i sig selv en guld-
grube, for de giver oplysninger om 
sundhed og sygdom i byen. Det stod 
ikke for godt til, for de fleste blev ikke 
ældre end i trediverne, og det er eksklu-
siv børnedødelighed, for de små må 
være blevet anbragt andetsteds. Der var 
påfaldende tegn på underernæring, hvil-
ket giver anledning til spørgsmål om 
Akhenatens administrative system. De 
usædvanligt mange offerborde i hans 

templer signalerer overflod, men en 
sådan er tydeligvis ikke kommet den 
almindelige befolkning til gode.

At dømme efter afbildninger og tek-
ster må der have været en stor koncen-
tration af forskellige folkeslag i byen. 
Dette kan have forårsaget manglende 
resistens overfor uvante sygdomme, 
hvilket kan afspejle sig i skeletmateria-
let. Grunden til problemerne kan meget 
vel have eksisteret allerede under Amen-
hotpe 3. Det er også et spørgsmål, hvor 
de indfødte indbyggere i byen egentlig 
kom fra. Højtstående embedsmænd 
som de, der boede i Memfis og Theben, 
har næppe ønsket at opgive deres net-
værk og landejendom. (LM)
B. Kemp, ’The people of Amarna’, An
cient Egypt, 8/5, april/maj 2008, s.41-6.

Armant
Franskmændene under ledelse af C. 
Thiers har arbejdet i det fortrinsvis pto-
lemæiske tempel i Armant syd for 
Luxor. Undersøgelserne viser imidlertid, 
at der findes genbrugsblokke tilbage fra 
Mellemste og Nye Rige, især brugt til 
gulvet. Undersøgelser af gulvet har vist 
tidligere konstruktioner på stedet: et 
kalkstenstempel bygget af Amenemhet 
1. og et tempel af sandsten bygget af 
Tuthmosis 3. Der arbejdes på rekon-
struktionen af de ptolemæiske rester. I 
nærheden af templet står en romersk 
port, formentlig fra Hadrians tid.. Den 
skal ligeledes konserveres.
’Nile Currents’, Kmt 19/1, 2008, s.7.
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Øverst: Anonyme embedsmænd 

afbildet i Panehsys grav. Foto 

Kurt Hellemose.

Nederst: Anonyme indbyggere i 

el Amarna af blandet herkomst 

afbildet i Meryras grav.



Loftvask i Dendera 
Et hold ægyptere har i de seneste måne-
der haft et ganske særligt rengørings-
job: at fjerne årtusinders sod og snavs 
fra loftet i hypostylhallen i Dendera-
templet. Resultatet er en åbenbaring: 
den blå frave, der danner baggrund for 
de personificerede himmellegemer mm, 
træder nu endnu tydeligere frem, og 
den hvide baggrund på “bjælkerne” og 
en del af væggene er faktisk hvid. 
Templet, der ligger blot en times kørsel 
fra Luxor, skal helt bestemt på pro-
grammet på næste DÆS-tur til områ-
det! (LM)
‘News from Egypt’, Ancient Egypt 8/7, 
april/maj 2008, s.10-13. 

Intakt grav i Abusir
I Abusir Syd har tjekkerne under ledelse 
af M. Barta fundet en intakt 4500 år 
gammel grav. Gravkammeret, der måler 
fire gange to meter, ligger for bunden af 
en 10 meter dyb skakt. Neferinpu, eje-
ren af denne Gamle Rige-grav, bærer 
titlen “offerpræst”. Graven indeholder 
ikke blot hans sarkofag med resterne af 
hans krop, men også de jordiske rester 
af hans familie; dertil adskillige gravga-
ver, bl.a. smykker.
‘Nile Currents’, Kmt 19/1, 2008. s.5.

Ægypten slår ned på oldsagssmuglere
I uge 11 arresterede ægyptisk politi tre 
oldsagssmuglere i Minya, 220 km syd 
for Cairo og konfiskerede fire mumier. 
Tyvene var også i besiddelse af “10 små 
statuer fra oldtiden” (vel ushabti’er). 
Ægypten har på det seneste optrappet 
jagten på oldsagssmuglere, og har i 
øvrigt gjort det klart for udenlandske 
museer, at de ikke kan få stillet eksper-
tise til rådighed, medmindre de leverer 
smuglede artefakter tilbage.
Signaturen “nan” i Information 
17.03.08, s.12.

Sir Wallis Budges grav
I forbindelse med en bogudgivelse har 
Chris Elliott (medlem af EES) genfun-
det Sir Wallis Budges og hustruen Do-
ras grav på Nunhead Cemetery i det 
sydlige London. Graven var på det nær-
meste forsvundet i det ret tilgroede 
hjørne af kirkegården. Sir Wallis og 
Lady Dora er begravet i hendes foræl-
dres, pastor Titus og Mrs Emersons, 
gravsted, hvis navne står på den rektan-
gulære gravstens hovedende, der består 
af tre trin. Senere blev Budges navn ind-
skrevet på det midterste trins højre side, 
mens hans titler som Keeper of Egyp
tian and Assyrian Antiquities at the 
British Museum står på samme side på 
det nederste trin sammen med dødsal-
der og –dato. Oprindelig var det øver-

ste trin forsynet med et stenkors, men 
det er siden erstattet med en lille, pole-
ret granitvase. Graven er nr. 34316 i 
sektion 36 og er mindst seks rækker 
inde fra stien og igennem sektion 35. 
[God jagt!]
‘Notes and News’, Egyptian Archaeo
logy 31, 2007, s.9

Spis som Farao – 2 gange om ugen
I Papyrus 04/1 s.49 havde jeg et lille 
indlæg med titlen “Dagens ret – Kæm-
peaborre”, der handlede om, at bebo-
erne i Nekhen bl.a. spiste en jættestor 
fisk, nilaborren Lates niloticus, som 
efter fundene at dømme kunne blive 
mindst 1,5 m. lang, i modsætning til 
dem man fanger i Nilen i dag, der kun 
er 50-60 cm lange. Disse fisk levede i 
oldtiden kun i Nilen. 

I 1960’erne blev disse fisk imidlertid 
udsat i Victoriasøen med det formål at 
give de omkringboende fiskere i bl.a. 
Tanzania noget at fiske. Noget som de 
kunne sælge til det europæiske marked 
og derved tjene penge. Og det er siden 
gået rigtig godt: for eksempel er fang-
sten 1995 til 2007 gået fra 600.000 
tons pr år til 7 millioner tons pr år; og 
det er jo rigtig godt for fiskerne – og for 
os der køber og spiser victoriafisk, som 
de kaldes i handelen.

Loftet i Dendera. 

Foto LM 2004.
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Nilaborren trives således ualmindelig 
godt i Victoriasøen. Man taler i dag, 
som i oldtiden, om dyr på op til 2 me-
ters længde med en vægt på 200 kg. 
Det er en fisk der vil noget. Det er en 
fisk der vil have mad. Og det er her, 
den noget nær økologiske katastrofe 
sætter ind: Nilaborren er en rovfisk, der 
æder ALT, og når der ikke er mere til-
bage, æder de hinanden. Derfor er der 
ikke ret mange af de oprindelige fisk 
tilbage i Victoriasøen, og specielt er en 
meget sjælden cichlide-art udryddelses-
truet.

Fiskeudsætningen skete i den bedste 
mening, og den har i den grad gavnet 
de omkringboende fiskere. Så nyd jeres 
victoriafisk, og tænk på, at Farao sand-
synligvis spiste den samme fisk ved den 
festmiddag, hvor han sad og kedede sig 
og ville høre eventyr (Papyrus 03/1) – 
det er da på en måde Historiens Vinge-
sus, ikke?
Bl.a. http://www.2gangeomugen.dk, 
klik på “Leksikon” og rul ned til “Nil-
aborre”; de lover endda et billede af 
kræet. Her findes også opskrifter; 
http://Jammerbugtseafood.dk Oldtidens 
ægyptere har formentlig enten kogt 
fisken med urter eller grillet den evt. 
pakket ind i vinblade eller lignende.

Drukne guder – igen
Ligeledes i Papyrus 04/1 s.50 beretter 
Lise om en australsk vinmager, der har 
lanceret en rødvin med navnet Amon-
Ra. En argentinsk vinmager med vin-
gård i Mendoza, Susana Belbo, har 
gjort noget tilsvarende: tre af hendes 
vine hedder Anubis. Det drejer sig om 
to røde vine fremstillet af hhv. Malbec 
(Argentinas hoveddrue) og Cabernet 
Sauvignon, samt en hvid vin fremstillet 
af Chardonnay. Alle druer bliver hånd-
plukket, og efter gæring lagres vinen i 
barriques (små fade på kun 225 l.). 
Prisen er ikke så guddommelig som 
Amon-Ra (omkr. 300 kr.) Anubis kan 
nøjes med ca. 60 kr.
Superbest tilbudskatalog uge 14, s. 27; 
www.gobivin.dk

De elskendes grav skal åbnes
“To af alle tiders mest kendte elskende, 
den ægyptiske dronning Cleopatra og 
den romerske general Marcus Anto-
nius, ligger begravet i en 2000 år gam-
mel grav. Den har hidtil været utilgæn-
gelig, fordi den står under vand, men 
det vil det ægyptiske råd for oldtids-
fund nu lave om på. Graven skal dræ-
nes og lukkes op senere i år. Og så skal 
det afsløres, om de to virkelig er der-
inde. Det er der nemlig delte meninger 
om.”
Sakset direkte fra Kristeligt Dagblad, 
13.04.08, bagsiden.
I en underjordisk korridor i templet i 
Taposiris nær Alexandria har en ægyp-
tisk/dominikansk republikansk ekspedi-
tion fundet en bronzestatuette af Afro-
dite, en ptolemæisk kongestatue uden 
hovede, et alabasthovede af Cleopatra 
og en “maske” af Markus Antonius(?). 
I en udtalelse 28. maj understregede 
Zahi Hawass, at intet tyder på, at det 
berømte par nogensinde var begravet 
her. Arbejdet fortsætter til november. 
(LM) (sakset fra den ægyptiske presse 
på nettet).

Copyright på de ægyptiske monumen-
ter – skal vi le eller … le?
The New York Times skriver d. 28. 
december 2007, at Zahi Hawass har 
foreslået, at Det Ægyptiske Parlament 
præsenteres for følgende lovforslag: De 
ægyptiske monumenter skal “copyrigh-
tes”. Det skal gælde alt fra pyramiderne 
over Sfinxen til genstande i diverse mu-
seer. Royalties skal bruges til vedlige-
holdelse af Ægyptens monumenter. I 
følge Hawass skal loven gælde i hele 
verden og for alt fra nøjagtige kopier af 
museumsgenstande til “kommerciel” 
brug af monumenterne. Dog ikke det 
pyramideformede Luxor Hotel i Las 
Vegas, som ellers foreslået af en ægyp-
tisk avis med det argument, at flere 
turister besøger Luxor Hotel, Las Ve-
gas, end Luxor, Ægypten, da det ikke – 
igen ifølge Hawass – hverken i det in-

 DET SÆRE HJØRNE

dre eller det ydre er en “nøjagtig kopi”.
‘For the Record’, Kmt 19/1, 2008, s.13.

Det her anede I garanteret ikke…
Belgierne er nemlig tyrkere! Det hævder 
professor Ahmet Arslan, der har fundet 
ud af, at belgierne er efterkommere af 
Oguz-stammen, der kom fra Central-
asien, erobrede Anatolien og grund-
lagde Seljuk-dynastiet i det nuværende 
Tyrkiet. Herfra, siger prof. Ahmet 
Arslan, fortsatte Oguz-stammen nordpå 
til Belgien. Det har han nemlig fundet 
bevis for, idet der i det nordøstlige 
hjørne af Belgien ligger en by ved navn 
Genk – det samme som Oguz-stam-
mens hovedby i Centralasien; og Genks 
byvåben er en tohovedet ørn – ligesom 
Oguz-stammens! Til det anatolske ny-
hedsbureau siger prof. Ahmet Arslan: 
“Der er mange mørkhårede mennesker 
med lys hud der. Det er de grundlæg-
gende karakteristika ved Oguz-stamm-
men.” Vi har altså som hovedargument 
i forskningen et bynavn, en tohovedet 
ørn og mørkhårede mennesker med lys 
hud, hvilket, ifølge professorens forsk-
ning, også viser, at kurderne ligeledes 
nedstammer fra Oguz-stammen. Dirk 
Vermeiren, tyrkisk korrespondent for 
den flamske nationalradio VRT, siger, 
at Genk er en by med mange tyrkiske 
gæstearbejdere, der kom for at arbejde 
i kulminerne; men at det imidlertid var 
i 1970’erne, og altså ca. 1000 år senere 
end da Oguz-stammen huserede i Ana-
tolien.
Martin Selsøe Sørensen, Information, 
14.02.08, bagsiden.
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Cairo Museum legoiseres
Dr Wafaa el-Seddik, direktøren for det 
Ægyptiske Museum i Cairo (se Papyrus 
05/1, 2005, s.49), og den danske rege-
ring har sørget for, at en 20-25 “ægyp-
tiserede” modeller lavet af Lego-klod-
ser er blevet permanent doneret til den 
Ægyptiske Museum af legetøjsgiganten 
Lego. Udstillingen, der blandt andet 
består af modeller af Sfinxen, Tuts 
guldmaske samt monumenter som Abu 
Simbel og scener fra dagligliv i Ægyp-
ten, har vandret om i Europa for at 
promovere Lego. Udstillingen skal efter 
sigende være fantastisk flot; og lige 
noget for ungerne.
Dennis Forbes, ‘New Under the Sun’, 
Kmt, 19/1, 2008, s.33-34.

Nationalmuseet i Athen
har nyopstillet sin betragtelige, ægypti-
ske samling (om denne se Papyrus 
2000/02, s.35-38). Der er anvendt foto-
stater af landskaber og vægmalerier 
som baggrund, og resultatet er meget 

smukt. Skiltene er udmærkede (på 
græsk og engelsk), men museumsbutik-
ken rummede intet af interesse for 
ægyptologer, ikke engang det ellers 
flotte katalog fra 1995. Til gengæld er 
fotografering tilladt i hele museet. 
(LM)

Mere om Cairo Museum
I løbet at de seneste år er den forhisto-
riske udstilling på Cairomuseet (galleri 
53), der befinder sig i den centrale akse 
på 2. sal, blevet moderniseret. Den 
forhistoriske udstilling er ikke blevet 
fornyet siden Guy Brunton stillede den 
op for mere end 50 år siden. Det hele 
begyndte i januar 2004, idet man be-
sluttede sig for én lang montre, der 
skulle gå langs hele galleriet og vise 
hele forløbet kronologisk. 160 gen-
stande blev udvalgt til at indgå i udstil-
lingen, der repræsenterer hovedfaserne 
i den Øvreægyptiske prædynastiske 
periode: Badari , Naqada I (Amrati), 
Naqada II (Gerzea), Naqada III (Sen 

Gerzea til dynasti 0). Alle genstande er 
blevet gennemfotograferet og beskre-
vet.

Anden fase, påbegyndt i 2006, var en 
tilsvarende montre til genstande fra det 
forhistoriske Nedreægypten: især gen-
stande fra Merimde og Maadi.
Peter Lacovara og Salima Ikram, Kmt, 
19/1, 2008, s.36-37.

The Grand Egyptian Museum
Museet, der skal ligge ved Giza på 
Cairo-Alexandria ørkenvejen, har plan-
lagt åbning i 2010. Samlingerne vil 
blive arrangeret tematisk. Japan har 
bidraget med et lån på $300 millioner 
til bygning af selve museet, og Ægypten 
er allerede begyndt at modtage andre 
bidrag fra diverse banker og institutio-
ner. Museet har allerede en hjemmeside, 
om end den endnu ikke er fuldt udbyg-
get…. for nu at sige det diplomatisk.
www.gem.gov.eg
‘Notes and News’, Egyptian Archaeo
logy 31, 2007, s. 9.
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Den berømte bronzesta-

tuette af Takushit fra 25. 

dynasti i sin nye montre 

i Athen. Foto LM.
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Andre Interessante netadresser

Nu skulle det være ganske vist: Kmt’s hjemmeside er 
kommet op at stå: 
www.kmtjournal.com 
– selvom den vist ikke er helt til redaktionens tilfredshed. 
Kmt19/1 2008, s. 2, Editors Report.

www.smithsonianmag.com/history-archaeology/egyptian-
temple-200711.html. 
Om udgravningerne i Amenhotpe 3.s dødetempel.

www.oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/egypt.html
Her ligger et antal af Oriental Institute, University of 
Chicagos ægyptologiske publikationer online lige til at 
downloade gratis som PDF-filer.
‘Notes and News’, Egyptian Archaeology 31, 2007, s.9.

AEB (Annual Egyptological Bibliography)’s database er 
nu – mod betaling – tilgængelig online på www.aebnet.nl/
default.asp 
‘Notes and News’, Egyptian Archaeology 31, 2007, s. 9.
[AEB registrerer stort set alt hvad der skrives inden for 
faget – også Papyrus. AL]

Stop press! Helt ny database åbnet!
Det drejer sig om 439.825 genstande fra Ægypten og 
Sudan i British Museum, der nu er tilgængelige med for-
skellige søgemuligheder. Man kan endda downloade  
billeder i stor opløsning til ikke-kommercielle publikatio-
ner.
www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_
database.aspx
LM

Omm Sety, alias Dorothy Eady (1904-
1981) har efterladt sig en samling 
spændende essays, der er blevet samlet 
og redigeret af Dr Nicole Hansen under 
titlen Omm Sety’s living Egypt: Surviv
ing Folkways from Pharaonic Times, 
udgivet i 2007 af Glyphdoctors Publi-
cations. Bogen har forord af Kent 
Weeks samt en introduktion af afdøde 
Walter Fairservice. I 2008 udkom hvad 
jeg gætter er en paperback-udgave.

Uddrag af bogen kan læses på: http://
books.google.com.books?id=CrsMOxZ
OWssC&printsec=frontcover&hl=da&
sig=JLffCLwFG2_bnnHBrH44cQC_Co 
Her angives også ISBN nr.

Herfra er der links til, hvordan man 
kan bestille bogen – både til købs og til 
låns. Et meget interessant essay, der 
ikke er medtaget i bogen, kan læses i 

Kmt 18/4 2007-08, s.82-84, hvor der 
også er et dejligt billede af den gamle 
dame. Googler man på Omm Sety er 
der ca. 12.100 træffere.

Bogen Pyramids: Treasures, Mysteri
ums and New Discoveries in Egypt, 
redigeret af Zahi Hawass (White Star 
2007), er nøjagtig den samme i lettere 
forbedret indpakning som en tidligere 
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udgivelse med titlen The Treasures of 
the Pyramids (The American University 
in Cairo Press 2003 og siden genudgi-
vet af Barnes & Noble). Blot til oplys-
ning.

Alaa al Aswany, Jacoubians Hus
Dette er en bog uden egentlig handling: 
det er en beskrivelse af en gruppe men-
neskers forskellige skæbner, der snor 
sig ud og ind i hinanden, idet de bor i 
den samme ejendom – en bygning byg-
get af armenieren Jacoubian. Tiden er 
70’erne under Gamal Abdel Nasser. 
Stilen minder lidt om Naguib Mahfouz 
– i hvert fald i nogle af dennes bøger. 
Alaa al Awany må gerne skrive mere: 
bogens Cairo-støvede stemning er godt 
selskab.



annette@lerstrup.dk

R. Parkinson

The Painted Tomb-Chapel of Nebamun

British Museum Press 2008
152 s., rigt illustreret. £14.99

Richard Parkinson har i mange år over-
våget restaureringen af de 11 vægmale-
rier fra Nebamuns thebanske grav, der i 
snart to århundreder har været at finde 
i British Museum. Denne bog, der pri-
mært har den almindelige læser som 
målgruppe, er et fund til prisen. Farve-
billerne er af ypperlig kvalitet, og tek-
sten har alt, hvad der behøves. En stor 
del af det grundlæggende arbejde med 
bestemmelsen af fragmenterne blev 

faktisk udført af LM i 1980’erne (Lost 
Tombs, 1988, s.136-57), og dette aner-
kendes i høj grad. Det har været til-
fredsstillende at se ikke blot, at nogle af 
de mere end 20 år gamle hypoteser er 
blevet bekræftet, men også at Parkin-
son har været i stand til at tilføje nye, 
små fragmenter og supplere med detal-
jer, som det kun er muligt at skaffe sig, 
når man er helt tæt på malerierne i 
længere tid. Den kunstner, der havde 
ansvaret for vægudsmykningen af 
denne grav, har været den ypperste af 
alle i det 18. dynasti. Han har udnyttet 
sit medie til fulde og har kreeret effek-
ter i detaljerne, som aldrig er overgået. 
Takket være de fremragende billeder i 
bogen kan vi studere hans teknik og 
usædvanligt rige farvevalg. Malerierne 
forventes udstillet på 1. sal i museet 
sidst på året. LM

L. Alkjær og I. Herlev Sørensen

Turen går til Ægypten

Politikens forlag 2008
156s, rigt illustreret. 155 DKr

Denne nyttige, lille bog er nu udkom-
met i 9. reviderede udgave, 1 cm kor-
tere i højden og en smule bredere, men 
med samme sidetal, ny tekst og nye, 
smukke billeder. Man kan undre sig 
over, hvorfor det har været nødvendigt 
med en ny udgave allerede nu, da den 
forrige kom i 2005, men forklaringen 
findes snart. Der er nu fokus på de fem 
store turistcentre (Cairo, Luxor, Aswan, 
Rødehavet og Sinai). Det er især infor-
mationerne om de to sidstnævnte, der 
er svulmet op. Til gengæld er Alexan-
dria og Mellemægypten skåret helt 
væk. Det er rart at se, at man er gået 
tilbage til den mere traditionelle stave-
måde af f.eks. Kheops og Khefren. Bo-
gen er fyldt med relevante og lidt 
spøjse, praktiske oplysninger. Den har 
stadig gode, små oversigtskort, og det 
vil være en håndbog, som alle turister, 
der følger den slagne vej, vil have glæde 
af at have med i lommen. LM
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Bemærk også andre kurser om Ægypten, Mellemøsten og Middel-
havsområdet fra Oldtiden til i dag: arabisk, græsk, persisk, Arkæo-
logi og medier, Islam i det 21. århundrede. 
Også det mesoamerikanske kulturområde.

Se den brede vifte af udbud fra fagene på ToRS på 
www.aabentuniversitet.hum.ku.dk eller www.tors.hum.ku.dk 
eller bestil et katalog hos Åbent Universitet:
35 32 80 52 / aabent@hum.ku.dk
Kontakt Ulla Prien på 35 32 89 13 / prien@hum.ku.dk 
for nærmere oplysninger om kurserne.

Ægyptisk religion og Middelægyptisk  
– på Åbent Universitet, 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

http://www.daes.dk

Det er vores hjemmeside. Her kan du finde program for foredrag 

og rejser samt indholdsfortegnelse over alle numre af Papyrus mm.

http://www.daes.dk/nyheder.html
 

Her kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev, der bl.a. 

vil give dig oplysning om (de sjældne) aflysninger og lokale-

ændringer for foredrag samt seneste nyt af interesse, der ikke 

kan vente til næste Papyrus. 
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