
Æ g y p t o l o g i s k  T i d s s k r i f t

papyr us
Æ g y p t o l o g i s k  t i d s s k r i f t

pa p y r u s
30/2

D
e

c
e

m
b

e
r 2

0
1

0

3
0

. å
r

g
a

n
g



Om fOrfatterne
Louise Alkjær, cand. mag. i ægyptologi.

J.R. Harris, professor emeritus, Københavns Universitet.

Mogens Jørgensen, cand. phil., museumsinspektør på 
Glyptoteket.

Lise Manniche, mag. art., PhD, ekstern lektor ved  
Carsten Niebuhr Instituttet.

Troels Myrup Kristensen, adjunkt ved Institut for  
antropologi, arkæologi og lingvistik, Århus Universitet.

Dennis Skjalm, cand. mag. i ægyptologi.

english abstracts

Phantoms in the desert sands:    

the excavations of albert gayet at antinoöpolis

Troels Myrup Kristensen
By the turn of the 19th century A. Gayet excavated the 
late Roman necropolis of Antinoöpolis. His finds of 
mummies and their belongings, notably their textiles, 
were as stunning as his subsequent publications and 
his methods of popularising his results. This made a 
major contribution towards capturing the interest of his 
contemporaries.

remembering the amarna Period?

J.R. Harris
A papyrus scroll from the Delta and especially an 
inscription on a naos, now in the museum at Ismailiya, 
describe events which are curiously reminiscent of the 
closing stages of the Amarna period as they can be 
reconstructed. Dramatis personae being Shu, Tefenet 
and Geb, Shu dies while Tefenet is at Memphis, where 
she has already appeared in the guise of (co-)regent, and 
sets off for the palace, but it is Geb who appears on the 
throne of his father. Two excerpts from Manetho lend 
further support to the idea that memories of the Amarna 
period were preserved anonymously in historical fiction.

amarna scents

Lise Manniche
Inscribed potsherds from Amarna with extant residue 
on the inside throw new light on the ingredients used 
in the city as well as on their provenance, and hence on 
contemporary trade relations in the Levant. The author 
reports on recent results and provides further details 
about their cultural context.

courtiers and hairpins

Dennis Skjalm
The title smr, in literature conveniently translated as 
‘friend’, needs to be seriously re-assessed. Based on his 
previous dissertation on the subject the author focusses 
on the use of the title and the possible origins of the 
word.
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Strømmen af nyt om det gamle Ægypten synes ikke at aftage, tværtimod. 
De elektroniske medier gør sig næsten dagligt bemærket med information 
om nye opdagelser, nye udstillinger, nye TV-udsendelser, nye bøger og artik-
ler eller – meget bekvemt – digitalisering af gamle. Det kræver sin blæk-
sprutte at sortere det hele og gemme og/eller huske det, der er brugbart her 
og nu, eller måske i den nærmeste fremtid. Papyrus har noget som andre 
ikke har: helt friske og originale artikler af ægyptologer med tilknytning til 
dansk ægyptologi. Det er blevet bemærket udenbys: trods sprogproblemet 
forefindes bladet på videnskabelige biblioteker i Oxford, Cairo, Paris og 
New York.

Mange forbinder byen Antinoöpolis i Mellemægypten med historien om 
Hadrians yndling Antinoos, der druknede i Nilen. Byens gravplads blev 
flittigt benyttet, og den franske ægyptolog Albert Gayet fandt titusinder af 
mumier, hvoraf mange var iklædt farverige dragter. Ikke blot var fundene 
bemærkelsesværdige – det var Gayets måde at formidle dem på også. Troels 
Myrup Kristiensen fra Århus Universitet fortæller historien.

Historiefortælling kan kommunikeres på mange måder: som propaganda, 
som præsentation af tørre data, krydret med personlige beretninger fra 
kongelige embedsmænd, eller i skønlitterær form formummet på en sådan 
måde, at hovedpersonerne ikke er umiddelbart genkendelige. Det sidste er 
tilfældet i J.R. Harris’ bidrag til dette nummer. En papyrus fra Deltaet, en 
vanskeligt tilgængelig indskrift på et kapel på et ægyptisk provinsmuseum 
og fragmenter af Manethos værk om Ægyptens historie vidner tilsammen 
om en erindring om tronfølgen i slutningen af 18. dynasti.

Amarna-tiden er også emnet for redaktørens artikel, som drejer sig om pot-
teskår og hvad der er på dem: indskrifter på ydersiden og rester af indhol-
det på indersiden og, ikke mindst, om lerets beskaffenhed og krukkernes 
fabrikationssted. Det drejer sig her om harpiks og andre duftsubstanser, 
hvis oprindelse nu, som en del af de specialstudier, der foretages af alt mate-
riale udgravet i Amarna, kan bestemmes geografisk. Der inddrages andre 
vidnesbyrd om brugen af røgelse og parfumerede salver, som også en næse-
løs solskivegud kunne sætte pris på.

Dennis Skjalm har studeret et ord, der traditionelt oversættes som ‘ven’ 
eller ‘eneste ven’. Det er dog en titel og ikke et udtryk for et særligt hjerte-
ligt forhold mellem to personer, hvoraf den ene oftest er en konge. Gennem 
talrige eksempler på brugen af ordet kan man danne sig et indtryk af, hvad 
det medfører at være ‘ven’, og der foreslås en mulig oprindelse af ordet, 
baseret på en af de hieroglyffer, der anvendes til at skrive det.

Vi anmelder sædvanligvis kun bøger, der er på dansk. Der kan dog være 
forskellige grunde til også at se på de udenlandske, bl.a. at de bibringer nye 
oplysninger om et populært emne, som kan anses for væsentlige. Derfor har 
vi i dette nummer omtale af tre meget forskellige nye bøger om Amarna-ti-
den, som alle rummer original forskning og, i to af tilfældene, også origi-
nale billeder.

LM
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Den franske arkæolog Albert Gayet (1856-1916) er 
en af de mest farverige, men samtidig også mest om-
stridte personligheder inden for udforskningen af 
Ægypten i perioden fra slutningen af det 19. til be-
gyndelsen af det 20. århundrede.1 Hans udgravnin-
ger i Antinoöpolis, påbegyndt i 1896, forsynede 
blandt andet en lang række museer rundt omkring i 
Europa og USA med ægyptiske fund og i særdeles-
hed med rigt udsmykkede tekstiler. Beretningen om 
Gayet og hans udgravninger er af den grund meget 
væsentlig for at forstå en vigtig epoke i disse muse-
ers samlingshistorie og for at rekonstruere tekstiler-
nes oprindelige fundkontekst i det omfang, som det 
i dag er muligt. Gayet var en stor formidler af sine 
udgravninger, men de mange fund, som han gjorde, 
blev kun summarisk publiceret og ofte letsindigt 
behandlet. Mængden af fund var da også betydelig. 
Alene i løbet af de første syv år af udgravningerne i 
Antinoöpolis blev der således fundet omkring 
47.000 mumier, mange af dem stadig iklædt de rige 
klædedragter, som de var blevet lagt til hvile i.2 En 
stor del af disse klædedragter dateres til den senan-
tikke periode (4-7. århundrede e.Kr.), og Gayets 
udgravning udgjorde dermed et væsentligt omdrej-
ningspunkt i den gryende interesse for senantik og 
særligt koptisk kunst i Europa. Denne artikel foku-
serer først på Gayets udgravninger i Antinoöpolis, 
og dernæst de unikke, for ikke at sige excentriske 
formidlingsmetoder, som han tog i brug for at le-
vendegøre sine fund i et Frankrig, der i begyndelsen 
af det 20. århundrede var grebet af en sand mumie-
mani.

tempel- og mumiejagt i antinoöpolis

Mange detaljer af Gayets tidlige karriere er dårligt 
belyst. Sikkert er det dog, at Gayet tidligt i sin kar-
riere kom under vingerne af landsmanden Gaston 
Maspero, som på dette tidspunkt var direktør for 
det ægyptiske antikvitetsvæsen. Han havde således 
let adgang til at arbejde på en lang række lokalite-

troels 
myrup 

Kristensen
Fantomer i ørkensandet: 
Albert Gayets udgravninger 
i Antinoöpolis

fig. 1 Gayet ses her med fez som nr. to fra venstre, i fint 

selskab med flere andre af den tidlige ægyptologis store 

navne, heriblandt Charles Wilbour, nr. to fra højre, 

og Gaston Maspero, yderst til højre. Billedet er taget i 

Luxor-templet, hvor Gayet arbejdede mellem 1886 og 

1891 (fra Hoskins, Coptic Tapestry Albums, 2004, s.5, 

fig. 1.5).
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ter, heriblandt Dendera og Luxor, hvor han deltog i 
den epigrafiske dokumentation [fig. 1]. Gayet var 
også allerede tidligt i sin karriere interesseret i tidlig 
kristen arkæologi, og han stod da også bag den 
første opstilling af koptisk kunst på museet i Cairo. 
Hertil forfattede han et omfattende katalog, der 
blandt andet inkluderede et stort antal stik af muse-
ets samling af koptiske gravsteler.3

I marts 1896 indledte Gayet udgravninger i Anti-
noöpolis (også kendt som Antinoë, i dag Sheikh 
‘Ibada nær Minya). Valget af denne lokalitet var 
langt fra tilfældig. Gayets udgravninger blev nemlig 
finansieret af farvestoffabrikanten Émile Guimet 
(1836-1918), som særligt interesserede sig for Isis-
kulten, og derudover også nærede et brændende 
ønske om at lokalisere Hadrians yndling Antinoös’ 
grav. Antinoöpolis var netop berømt for være blevet 
grundlagt der, hvor Antinoös druknede i Nilen un-
der en uheldssvanger sejltur i selskab med kejseren i 
130 e.Kr. og var derfor navngivet efter ham. Denne 
interesse førte Guimet og derved også Gayet til An-
tinoöpolis, selv om deres interesser med tiden skulle 
vise sig at være uforenelige.

Gayets udgravninger fokuserede i begyndelsen på 
to områder, et stort tempel opført af Ramesses II i 
byens centrale del samt et andet tempel i den østlige 
del, som han belejligt identificerede som tilhørende 
Isis. Kort efter vendte han dog sit fokus mod de 
mange nekropoler uden for selve byen, som skulle 
komme til at give så rige fund.4 Gayet lokaliserede 
fire store gravpladser, der kronologisk strakte sig fra 
faraonisk til koptisk tid. På trods af at Gayets pen-
gemand Guimet ikke nærede den store interesse for 
disse grave, foregik udgravningerne i et hastigt 
tempo. I løbet af 1898-sæsonen alene åbnede han 
på blot to måneder ikke mindre end 2000 grave, 
heraf kunne halvdelen dateres til senantikken. Selv 
om dokumentationen fra disse kampagner halter på 
stort set alle områder, var fundene spektakulære og 
af afgørende betydning for senere studier af senan-
tik kunst i Ægypten. Blandt de mest bemærkelses-
værdige fund fra udgravningssæsonen 1899-1900 
var således et rigt udsmykket klæde med portrætter 
af håndværkeren Aurelius Colluthus og hans hustru 
Tisoia [fig. 2]. Klædet blev fundet i en grav, hvor der 
ligeledes befandt sig salgskontrakter i form af pa-
pyri, der kunne dateres til mellem 454 og 456 e.Kr. 
Disse papyri daterede således graven og dens ind-
hold til umiddelbart efter midten af 5. århundrede, 
og fundet udgør et af de få kronologiske fikspunk-
ter i studiet af senantikke tekstiler.

De illustrerede rapporter fra Gayets udgravninger 
giver et interessant indblik i tidens arkæologiske 

fig. 2 Colluthus-klædet, fundet 1899-1900 af Gayet i 

Antinoöpolis. I dag befinder det sig på Musées Royaux 

d’Art et d’Histoire i Bruxelles, inv. nr. Tx 2470. I de to 

nicher ses portrætter af Aurelius Colluthus (tv) og hans 

hustru Tisoia (th) (fra Falck, Ägypten. Kunst und Kultur 

der Christen am Nil, Wiesbaden 1996, s.372)
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metoder og dokumentationsteknik. Illustrationerne 
omfatter blandt andet en række ‘før og efter’- bille-
der fra Antinoöpolis’ nekropoler [fig. 3]. På et af 
‘før’-billederne ser vi mumierne placeret på rad og 
række, efter de er blevet taget op af selve gravene, 
som ofte var meget simple i udformning. I nogle 
tilfælde var den afdøde lagt i en trækiste, i andre 
var gravlæggelsen foretaget i et hul i jorden. På bil-
ledet ses mumierne stadig svøbt i de klæder, som de 
blev begravet i. Disse klæder kunne bestå af alt fra 
ganske få og i nogle tilfælde helt op til næsten 30 
lag stof.5 Det skal bemærkes, at disse mumier kun 
var mumier i populær forstand. De havde ikke gen-
nemgået hele den komplekse mumificeringsproces, 
men var behandlet med salt og aromatiske olier og 
havde sidenhen gennemgået en spontan mumifice-
ring i ørkensandet.

Mumierne blev efter denne arkæologiske lit de 
parade i bogstaveligste forstand klædt af til skindet. 
Illustrationerne til Gayets værker gengiver således 
den tilstand, som han efterlod mange af sine mu-
mie-fund i [fig. 4]. I modsætning til ‘før’-billedet er 
‘efter’-billedet ganske kaotisk, og ligene ligger i bun-
ker, som kunne få én til at tro, at der var tale om en 
blodig slagmark eller massegrav. Fremgangsmåden 
for Gayet, samt mange af hans samtidige udgravere, 
var nemlig at afklæde mumierne deres klæder og 
derefter fjerne de bedst bevarede og derved mest 
eftertragtede tekstiler. Det gjaldt ofte dem med flest 
farverester, og af og til blev figurscener klippet ud af 
mindre attraktive klæder. Denne praksis havde også 
den fordel, at det gjorde stykkerne lettere at smugle 
ud af landet og har medført, at hvad vi ofte ser på 
museer i dag er løsrevne fragmenter af tekstilernes 
figurscener og derved ikke deres helhed.

Guimet havde som nævnt ikke den store interesse 
for de mange tekstiler, som Gayet fandt i Antinoö-
polis. En stor del af Gayets mumier blev derfor solgt 
ved en offentlig auktion i Paris i 1901 (her blev 
Colluthus-klædet blandt andet erhvervet af museet i 
Bruxelles), hvorefter de endte i både private og of-
fentlige samlinger verden over. Mange stykker blev 
solgt med stort set ingen eller kun ganske begrænset 
arkæologisk dokumentation. Alt dette har naturlig-

fig. 3 Mumier iklædt ligklæder fra den 

byzantinske nekropol i Antinoöpolis, 

liggende på rad og række (fra Gayet, 

Antinoë et les Sépultures de Thaïs et 

Sérapion).

fig. 4 ‘Afklædte’ mumier fra den byzantinske nekropol i 

Antinoöpolis (fra Gayet, Antinoë et les Sépultures de Thaïs 

et Sérapion). 
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vis medført et enormt tab af viden, ikke mindst med 
hensyn til arkæologisk kontekst. Det ville således 
have været meget interessant at vide hvilke tekstiler, 
der var blevet fundet sammen, samt hvordan grav-
læggelserne relaterede sig til hinanden, en viden, 
som vi kun besidder i enkelte tilfælde fra Gayets 
udgravninger. Kun de mest interessante mumier, 
oftest dem, der kunne gives en identitet (det vil sige 
et navn eller erhverv), blev bragt med tilbage til 
Frankrig. Mange af de mumier, som Gayet bragte 
med sig hjem, er siden gået i forrådnelse, mens an-
dre blev ødelagt under 2. verdenskrig. Det gælder 
blandt andet dem på museet i Le Havre, som 
brændte ned under bombardementet af byen ved 
krigens afslutning.6

Gayet publicerede sin sidste rapport fra udgrav-
ningerne i Antinoöpolis i 1909, og det er uklart, om 
han fortsatte sit arbejde herefter. Udover de mange 
tekstiler fandt han også et stort antal mumiemasker, 
som i dag befinder sig på museer i både Europa og 
USA. Udgravningerne i Antinoöpolis blev umiddel-
bart efter Gayets virke overtaget af engelske og itali-
enske arkæologer, som har fortsat arbejdet med at 
kaste nyt lys over denne vigtige romersk-ægyptiske 
bosættelse frem til i dag.

fantomer og formidling

Gayets rige fund i Antinoöpolis gik langt fra upåag-
tede hen i hans hjemland i samtiden. Det skyldtes 
blandt andet, at han havde et udpræget talent for 
dramatisk iscenesættelse og engagerende formidling. 
I 1900 arrangerede han en stor udstilling i Palais du 
Costume, som fremviste ægyptisk haute couture fra 
det tredje til det 13. århundrede for det parisiske 
publikum. Den på dette tidspunkt ukendte Henri 
Matisse stiftede i denne forbindelse bekendtskab 
med flere senantikke tekstiler fra Antinoöpolis, som 

han lod sig inspirere af i sine malerier, og han bi-
drog også til udsmykningen af udstillingsrummene.7 
Særligt fascineredes pariserne af tekstilernes orna-
mentik og mønstre, hvilket blandt andet også frem-
går af forsiden til udstillingens katalog, udgivet 
samme år [fig. 5]. Koptiske tekstiler dannede således 
mode blandt det parisiske borgerskab.

Den tidligere omtalte illustration af de afklædte 
mumier (fig. 4) giver også indblik i et andet aspekt 
af samtidens arkæologiske formidling, nemlig fasci-
nationen af det makabre. Denne fascination ses 
ligeledes i andre af Gayets værker, blandt andet 

fig. 5 Forsiden til kataloget til Le Costume en 

Égypte, den store udstilling i Palais du Costume 

i 1900, spillede på den samtidige interesse for 

koptiske tekstiler inden for dekorativ kunst (fra 

Le Costume en Égypte du IIIe au XIIIe siècle, 

forside).
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hans bog fra 1904, Fantômes d’Antinoë, hvori det 
lidelsesfyldte ansigt af Myrithis illustreres på dra-
matisk vis [fig. 6].8 Fascinationen af dødens ansigt, 
som lå til baggrund for denne form for illustratio-
ner, er også meget markant i den samtidige interesse 
for gipsafstøbninger af hulrum fra lig efterladt i 
asken efter Pompeiis udbrud i år 79, en metode, 
som var blevet opfundet af Fiorelli i 1863, og som 
nød stor popularitet.9 Gayet drog i sine publikatio-
ner direkte paralleller til udgravningerne i Pompeii, 
og så tydeligvis Antinoöpolis som en ægyptisk pen-
dant til den berømte, kampanske stad. Det makabre 
og fascinationen af døden tiltrak i høj grad den 
brede offentligheds interesse for begge lokaliteter, 
og Gayet gjorde sit bedste for at lukrere på disse 
elementer i sine publikationer.

I foredrag var Gayets formidlingsevner ligeledes 
virtuose, og også her knyttede han an til samtidens 
populærkultur. I 1890 havde forfatteren Anatole 
France udgivet en succesrig historisk roman baseret 
på legenden om den alexandrinske kurtisane Thaïs, 
som blev omvendt til kristendommen i 4. århund-
rede af en munk ved navn Serapion. Romanen blev 

meget populær i sin samtid og dannede baggrund 
for en operaopførelse fire år efter udgivelsen.10 Ro-
manens popularitet rakte helt til Danmark, hvor 
den blev udgivet i en dansk oversættelse i 1927.11 
Da Gayet i 1901 foretog udgravninger i et område 
nordøst for Antinoöpolis, stødte han på et fund, der 
var med til at gøre ham berømt i hans samtid, men 
også berygtet i arkæologiske kredse. Han fandt en 
grav med en mumie, som han på baggrund af en 
indskrift identificerede som den legendariske Thaïs’ 
grav. I nærheden lå en anden grav, hvori han fandt 
et potteskår tilsyneladende indridset med navnet 
Serapion. Han mente dermed, at fundene kunne 
knyttes sammen med legenden om Thaïs og Sera-
pion. De to mumier blev udstillet sammen i det ny-
indrettede Musée Guimet i Paris, og tiltrak store, 
nysgerrige menneskeskarer. Et særligt højdepunkt 
ved en forelæsning i forbindelse med udstillingen 
var da Gayet lod en danserinde optræde som mu-
mien Thaïs, tilsyneladende til stor begejstring for de 
tilstedeværende [fig. 7].12 I arkæologiske kredse var 
begejstringen for Gayets arbejde dog på dette tids-
punkt støt faldende, og han blev i stadig større grad 

fig. 6 Myrithis, som illu-

streret i Gayets publikation 

Fantômes d’Antinoë. På 

baggrund af de øvrige fund 

i graven, der blandt andet 

inkluderede en tamburin og 

et spejl, identificerede Gayet 

Myrithis som en trold-

kvinde. Disse kreative forsøg 

på at levendegøre sine fund 

er i det hele taget karakteri-

stisk for Gayets fortolknin-

ger af sine fund (fra Gayet, 

Fantômes d’Antinoë, s.35). 

fig. 7 Albert Gayet fremviser 

en levende Thaïs for et parisisk 

publikum (fra Au fils du Nil. 

Couleurs de l’Égypte chré-

tienne, Paris 2001, s.178).
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set som en charlatan, hvis fortolkninger var mere fri 
fantasi end egentlig videnskab. 

Forelæsningerne, som Gayet holdt i anledning af 
udstillingen på Musée Guimet, blev publiceret i 
1902 i bogen Antinoë et les Sépultures de Thaïs et 
Sérapion. I illustrationerne hertil genopstod Thaïs 
fra de døde. På den første tegning ses Thaïs, som da 
hun blev gravlagt, rigt iklædt forskellige tekstiler 
[fig. 8], og på den anden er hun vækket til live i 

orant-positur [fig. 9]. Vandfarvetegninger af Thäis er 
bogens eneste farveillustrationer, hvilket understre-
ger den betydning, som Gayet tillagde hende. Andre 
historier om Gayet går så vidt som til at berette, at 
han ved et privat middagsselskab skulle have iscene-
sat historien om Thaïs i form af en egentlig strip-
tease med en danserinde, som rejste sig fra en kiste 
og smed sine klæder ét for ét, for til sidst at hoppe 
tilbage i kisten igen. Om denne historie holder vand 

fig. 8 Thaïs som mumie i en illu-

stration fra Gayets Antinoë et les 

Sépultures de Thaïs et Sérapion.

fig. 9 Thaïs vækket til live igen i en rekon-

struktionstegning (fra Gayet, Antinoë et les 

Sépultures de Thaïs et Sérapion).
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kan det dog være svært at afgøre.13 Kunsthistorike-
ren Neil Cox er ikke desto mindre gået linen ud, når 
han beskriver Gayets fascination af mumier som 
nærmende sig nekrofili.

Et andet, temmelig besynderligt højdepunkt i 
Gayets karriere var, da han lod sig fotografere pose-
rende som en mumie liggende i en sarkofag [fig. 10]. 
Her spillede han, ligesom i illustrationerne til sine 
bøger og forelæsninger, på mumiernes liminale sta-
tus, idet han ses død i det ene og levende i det an-
det. Fotografierne udgør endnu et vidnesbyrd om 
den mumiemani, der var udbredt i Gayets levetid, 
og som han spillede på i stor stil i formidlingen af 
sit arkæologiske arbejde.

På trods af Gayets virtuose formidlingsevner og 
talrige forsøg på at levendegøre Antinoöpolis’ ‘fan-
tomer’, lykkedes det ham aldrig at realisere sin 
drøm om at bygge et museum til mumierne. Til det 
rakte finansieringen ikke, hvilket formodentlig har 
været en yderligere medvirkende faktor til, at hans 
fund er blevet så spredte, som de nu engang er. 
Gayet døde i 1916, og hans renommé i arkæologi-

ske kredse var allerede på dette tidspunkt blakket.  
I de senere år har der foregået et større forsknings-
arbejde med at kaste lys over hans udgravninger i 
Antinoöpolis og proveniensen til hans mange fund, 
ikke mindst tekstilerne.
  
Historien om Gayets udgravninger i Antinoöpolis er 
fascinerende, idet den giver et indblik i arkæologisk 
metode og formidling i begyndelsen af det 20. år-
hundrede. Det er nemt at tage afstand fra Gayets 
udgravningsmetoder, og ikke mindst hans håndte-
ring af fundene, der har gjort det så vanskeligt at 
forstå dem i forhold til deres arkæologiske kon-
tekst. Ikke desto mindre harmonerer hans formid-
lingsteknik og forsøg på at levendegøre sine fund 
med nogle af de senere års studier af begravelser fra 
andre lokaliteter i Ægypten, der netop har sat fokus 
på individers betydning og en biografisk tilgang til 
fundene, selv om disse utvivlsomt er mere metodisk 
og teoretisk velfunderede. Betydningen af Gayets 
udgravninger i Antinoöpolis for forståelsen af det 
senantikke Ægypten bør heller ikke undervurderes, 

fig. 10 Gayet som mumie i to udaterede fotografier, 

liggende (tv) og stirrende på beskueren (th) (fra 

Hoskins, Coptic Tapestry Albums, 17, fig. 1.16).
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idet de mange tekstilfund udgør en rig kilde til at 
forstå den senantikke billedverden, og hvordan 
ægyptiske og klassiske motiver forvandledes i perio-
den. Selv om han aldrig formåede at bygge et mu-
seum til ‘fantomerne’ fra Antinoöpolis, så lykkedes 
det Gayet at ramme et meget stort publikum og 
dermed fange sin samtids fantasi og fascination af 
Ægypten. Det er måske i dag værd at sætte netop 
dette aspekt af Gayets karriere i et mere positivt lys, 
end hvad man har gjort hidtil.
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I en nylig udkommen artikel har P. Derchain1 gjort opmærksom på 
passager i to separate tekster, som tilsammen giver ham den idé, at 
der eksisterede en alternativ myte om den kongelige tronfølge, hvor 

Shu, Tefenet og Geb erstatter Osiris, Isis og Horus, den treenighed, der 
står som garanter for den [fig. 1]. Begge tekster er af sen dato: en papy-
rus fra saitertiden2 og en indskrift på et lille naos af sort granit fra 4. 
årh. f.Kr.3 De supplerer dog ikke hinanden. Hver især koncentrerer de 
sig om Gebs bemægtigelse af sin faders trone, men omstændighederne 
omkring overdragelsen af herredømmet er ikke de samme, hvilket 
peger i retning af forskellige versioner af historien, hvoraf der utvivl-
somt var yderligere varianter – lige som med beretningerne om striden 
mellem Horus og Seth. Det er faktisk de tidligste henvisninger til en 
konflikt, der involverer Shu, Tefenet og Geb, hvis man tager i betragt-
ning, at en omstridt sætning i Pyramideteksterne (§317) er af tvivlsom 
relevans.4

Et minde 
om Amarna-tiden?

J.r. harris

fig. 1 Detalje af et 

relief i Opet-templet 

i Karnak (Ptolemaios 

VIII, Euergetes II), der 

viser (fra højre mod 

venstre) Shu, Tefenet 

og Geb (fra LD IV 

29(a)).
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Det første årtusind f.Kr. var en tid, hvor der blandt lærde var inter-
esse for fortiden, ikke blot for de stilistiske kriterier i kunst og ikono-
grafi, men også for religiøs symbolik og mytologiske traditioner,5 og en 
legende som denne ville have fundet inspiration i forskellige mundtlige 
og skriftlige kilder, udviklet og varieret i løbet af overleveringen uden 
megen forsøg på at få dem til at stemme overens.

Den ægyptiske historiefortællings på én gang mundtlige og skriftlige 
karakter6 gælder næsten alle former for fortælling, hvad enten det er 
myter og legender, populære folkeæventyr eller litterær fiktion – for så 
vidt disse kategorier giver mening i en ægyptisk kontekst, jf. det van-
skelige i at afgøre, hvad man skal anerkende som værende ‘romans et 
contes’ (romaner og fortællinger). Selv velkendte fortællinger ville i 
mundtlig overlevering have været afhængige af fortællerens fortolk-
ning, og først når de blev nedskrevet, ville de have opnået et vist mål 
af autenticitet. Men dette kunne så kompromitteres, når skriftlige ver-
sioner blev læst højt eller reciteret med tilføjelse af yderligere forsirin-
ger og indskud, og sågar dramatisk ledsagelse som det kan have været 
tilfældet i historien om ‘Prinsen der kendte sin skæbne’. At der fandtes 
forskellige udgaver af samme cyklus ses af de mange henvisninger til 
striden om Horus og Seth, selv til det seksuelle mellemspil. Og der er 
mange andre legender om Tefenet, hvoraf ingen er umiddelbart rele-
vante for eksemplet her, og andre, der drejer sig om Geb, inden han 
blev integreret i den heliopolitanske nigudekreds og endeligt mistede 
sin position som skabergud ved at blive henvist til tredie generation 
med Ra-Atum, Shu og Tefenet over sig. Hvordan populære fortællin-
ger som disse kan udvikle sig, illustreres nydeligt af Pendleburys beret-
ning om en lokal tradition, der opstod i el-Amarna.7

Delta-papyrussen

Den første af de to passager, den i Delta-papyrussen, er kort og består 
ikke af meget andet end en henvisning til blodskamsforholdet mellem 
Geb og hans moder Tefenet og forhånelsen af Shu.

Geb bedrøvede sin fader, da han besvangrede sin moder..... (da) 
Tefenet var i Bagsety. Han gjorde fornærmelsen ubærlig for Shu, 

men fejrede den på ished-træet i Heliopolis (eller) andre siger i 
Memfis. Kvinder undgik at have samleje med deres mænd, da Geb 
parrede sig med sin moder (zmA med fallos-determinativ).

Hvorvidt incesten skal forstås som voldtægt, som et ritual eller som 
sex med samtykke står ikke klart; hvad der derimod er sikkert er, at 
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handlingen var ment som en forhånelse af Shu både i sig selv og ved, at 
den blev noteret på ished-træet. Episoden har ikke nogen genkendelig 
ramme, måske med undtagelse af henvisningen til Bagsety, som er uklar.

En senere parallel til denne hændelse findes i en magisk formular i 
den demotiske London-Leiden-papyrus.8 

Geb antog sin tyreskikkelse og kopulerede (nk) med sin moder 
Tefenet... og hans faders hjerte forbandede hans ansigt. 

Samlejet er igen neutralt, selv om ‘sin tyreskikkelse’ kunne antyde en 
rituel handling og identificering med Kamutef (se nedenfor n.14). Og 
igen understreges fornærmelsen mod Shu.

Det samme blodskamsmotiv forekommer tidligere i en formular i den 
magiske Papyrus Harris,9 men her tilskrevet Horus, som har samleje 
(nk) med sin moder Isis, der græder; og endnu tidligere i en tekst på en 
stele fra 13. dynasti, nu i Parma,10 der refererer til Horus, som begærer 
sin moder Isis og har samleje (nk) med hende. I en magisk tekst i en af 
Ramesseum-papyrusserne11 har Hemen, som i dette tilfælde er Horus, 
endvidere samleje (verbet er gået tabt) med sin moder Isis og gør sin 
tante (znt)12 Nephthys gravid.

Mere passende er det i en berlinerpapyrus, i Edfu og muligvis andet-
steds13 Min-Amon, der bestiger sin moder, hvor det valgte verbum 
(mnmn) antyder, at også her tager guden skikkelse af en tyr og agerer 
som Kamutef.14 Ligeledes har Herodot (II,63-64) en beretning om hvor-
dan ‘Ares’, hvis ægyptiske identitet er uvis, i Papremis begærede sin 
moder og fik held til at have samleje med hende.

I ingen af disse sammenhæng står det umiddelbart klart, hvorvidt 
incesten udgjorde voldtægt, eller var en rituel handling, eller blot var 

fig. 2 De første 9 

linier af naos-ind-

skriften (fra Kêmi 6, 

1936, pl. IV).
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med samtykke,15 skønt Isis’ tårer i Harris-papyrussen kunne antyde, at 
det skete mod hendes vilje. Yderligere er der med undtagelse af tilfæl-
det med Geb og Shu ingen antydning af, at handlingen var udtænkt 
som en forhånelse af faderen – Osiris var under alle omstændigheder 
død. Der er dog en sær parallel i den unge flodhests påståede opførsel, 
idet den voldtager sin moder efter at have dræbt eller bortjaget sin 
fader. Således refereres det af Plutarch (De Iside et Osiride, 32,363F-
364A) og Horapollo (I,56), og da Aelian (De Natura Animalium, 
VII,19) kun bemærker, at flodhesten spiser sin egen fader, kan skikken 
med incest udmærket afspejle en ægyptisk tankegang.

For at opsummere: det springende punkt i uddraget fra Delta-papy-
russen er den seksuelle forening af Geb og Tefenet og forhånelsen af 
Shu, som stadig er i live. Der er ingen omtale af vold, ej heller nogen 
specifik henvisning til tronfølgen – med mindre dette er underforstået i 
den påfølgende nedskrivning på ished-træet.

naos-indskriften

Dette afviger fra den historie, der fortælles i den relevante passage i 
naos-indskriften, hvor Shu allerede er død, inden Tefenet bliver afløst 
af Geb, og der er intet blodskamssamleje.

Den lange indskrift,16 hvorfra uddraget er taget [fig. 2], begynder 
med Shu som den strålende (nfr) konge over himmel og jord og under-
verden på sin fader Ra-Harakhtys trone. Han forlader sin kongelige 
residens i Memfis og tager sammen med enneaden til sin residens i 
Iat-nebes (Saft el-Hina). Der ombygger og udbygger han templet Hat-
nebes og Sopdus hus og sikrer Iat-nebes mod angreb fra Apep/Ap-
ophis’ børn, rebeller, der om natten kommer fra de østlige højder for 
at invadere Ægypten.

Han havde kontrol over landet, ingen rejste sig mod ham, og ingen 
anden gud blev omtalt af hæren... [men der skete noget 

kedeligt]17 og da han havde lavet sin festhal for at afværge dem, 
der havde ondt i sinde mod hans land – et stort oprør i residensen, 
da fjender af dem, der var i Shus palads, skabte uorden... Da så Geb 
sin moders kongelige tilsynekomst/kongelige regalier (xaw),18 som 
hun meget ønskede (?til sig selv); hans hjerte blev vanvittigt derefter. 
Og landet kom i en sygdoms kval (r zn(y) mn(t)), da Shus person 
steg til himlen sammen med sin entourage (zSmw); og Tefenet var på 
det sted, hvor hun havde gjort sin kongelige tilsynekomst (xa) i 
Memfis. Hun gik hen til Shus palads ved middagstid, mens den store 
enneade var på evighedens vej,19 hvilket er hans fader Ra-Harakhtys 
sti. Så...personen [? ? ?]20 . Så fandt han21 dem/det (zt) på det sted, 
der kaldes Pakharty; og så greb han det med magt. Og der opstod 
meget stor tumult i residensen, fordi Shu var draget til himlen. Og der 
var ingen, der gik ud fra residensen i et tidsrum af ni dage, og hvad 
angår denne (periode) på ni dage, var det (en) med uvejr og storm, 
og ingen kunne se sin fælles ansigt, mand eller gud. Gebs person 
kom frem i en kongelig tilsynekomst (xa) på sin fader Shus trone, og 
reverens blev gjort for ham af alle (i) residensen. Og efter 75 dage 
drog Geb afsted til nordlandet [ ? ] Shu var fløjet til himlen...
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Indskriften fortsætter med en beretning om Gebs handlinger og hans 
forsøg på at antage Ras og sin fader Shus slangediadem (anxt),22 hvilket 
viser sig at være både vanskeligt og farligt – selv om det til sidst lyk-
kes, og han indsættes som konge.

Det overordnede billede står mere eller mindre klart, selv om nogle 
af detaljerne ikke gør det, og der er et væsentligt problem. Der er op-
rør i residensen, og landet stander i våde, da Shu dør og drager til him-
len. På dette tidspunkt er Tefenet i Memfis, hvor hun allerede har vist 
sig med kongelig status, og følgelig tager hun til Shus palads, hvis be-
liggenhed ikke står klart. Derpå finder nogen, formodentlig Geb (der 
misunder sin moder hendes kongelige status/regalier) noget ikke nær-
mere specificeret på et sted ved navn Pakharty og bemægtiger sig det 
med vold. Der er yderligere uro i paladset i ni mørke dage, hvorefter 
Geb kommer til syne på sin faders trone og anerkendes som konge. 
Efter 75 dage drager han så afsted til Nedreægypten (tA mHw) – og det 
lykkes ham til sidst at antage det kongelige diadem.

Det står slet ikke klart, hvor Shu er, da han dør (? i Iat-nebes), ej 
heller hvilket palads Tefenet drager til. Endnu mindre klart er det, 
hvor Geb foretager sin formelle tilsynekomst, og hvorfra han drager 
afsted til Nedreægypten. Vigtigere er det – og dette er det væsentlige 
problem – at det også står hen i det uvisse, hvem der fandt hvad på det 
sted, der hed Pakharty,23 og hvem der så bemægtigede sig hvad med 
vold – selv om det ville passe i sammenhængen, hvis det var Geb, der 
fandt Tefenets insignier og tog dem.24 Men hvordan passagen end er 
skruet sammen, er der intet der antyder, endsige forudsætter, at Geb 
forbrød sig mod sin moder, hvad enten man antager, at det han tog var 
den retmæssige adkomst til tronfølgen eller noget andet, eller endog 
Tefenet selv.25

At det var et juridisk dokument (imyt-pr) godtages af Derchain, efter 
Verhoeven (1991), Schneider (1998) og Meeks (2006),26 og tanken er 
ikke i sig selv urimelig. Men den kræver en rettelse af, hvad der tyde-
ligt skrives imyt-pr såvel som en noget anstrengt oversættelse (‘fjender 
af imyt-pr bestred det’ eller lignende) af hvad der ellers er et ganske 
ligetil udsagn – helt bortset fra at man indfører denne imyt-pr ud af 
den blå luft.

skønlitterær historie

Ægypterne skrev ikke historie, sådan som vi forstår det. Hvad enten 
det drejer sig om ‘historiske’ steler eller formelle annaler, er der sjæl-
dent kød på skelettet af officielle (dvs. propagandistiske) indskrifter 
selv i form af biografiske tekster i de samtidige grave; undertiden kan 
historier, der præsenteres som fiktion, dog lejlighedsvis give en mere 
menneskelig vinkel.27

Et enestående eksempel herpå er Papyrus Westcar, hvori historiske 
personer bruges til at give fortællingen vægt og beskrives på uformel 
vis. Selve historien, ‘rammefortællingen’, er placeret i Khufus rege-
ringstid. Fire af hans sønner fortæller ham troldmandshistorier, der 
finder sted i Djosers, Nebkas og Snofrus regeringstid, og til slut i sam-
tiden – hvoraf den sidste fører til en profeti, der forudsiger fødslen af 
de første tre konger af det 5. dynasti, hvilket endnu ligger ude i fremti-
den, omend med en slet skjult hentydning til deres navne. Khufu frem-
stilles som noget ubehagelig, men dog ikke i samme grad som det på-
stås af Herodot (II,126f.) og Manetho (Fr.14,15,16), hvor Snofru på 

fig. 3 Fajancekugle 

i Ny Carlsberg 

Glyptotek (ÆIN 

1791). Akhenaten og 

Nefertiti viser sig i en 

solær sammenhæng, 

hvilket antyder en 

assimilation med Shu 

og Tefenet (foto Ole 

Haupt).
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den anden side tager for sig af livets glæder, lidt som Menkaura ifølge 
Herodot (II,129f., 133) gør det.

Der findes ikke nogen anden historie, der er så struktureret som 
denne, men det er ikke den eneste, hvori en kendt farao bliver givet en 
vigtig rolle. Historien om Neferkara og ‘general’ Sisenet er en plat 
udgave, der er konstrueret på baggrund af korruption i Pepi IIs konge-
lige menage: kongen har gang i en hemmelig affære med militærperso-
nen og skygges af en af sine hoffolk, der forsøger at komme til bunds i 
sagen – men i det, der er bevaret, er der ingen historisk substans. Mod-
sat er det fragment, der genfortæller en strid mellem Apepa (Apophis) 
og Seqenenra en fiktiv behandling af de spændinger, der førte til kam-
pen mod Hyksos, hvilket i den nu forsvundne del kan ligge tættere på 
aktuelle begivenheder, samtidig med at den giver mulighed for at ud-
vikle de to hovedaktørers personlighed. Og i historien om belejringen 
af Joppa, en dramatisk beretning om en ellers ukendt episode i Thut-
mose IIIs krige, er hovedpersonen en kendt militærperson ved navn 
Djehuty.28

En mere udførlig beskrivelse finder man i romancen om prinsessen 
af Bakhtan, Bentresh-stelen, som i bund og grund er religiøs propa-
ganda til fordel for guden Khonsu og tilskrives Ramesses II, en af hvis 
hustruer er en ældre søster til prinsessen. Som Lefebvre bemærkede,29 
kan historien som sådan måske gengive en populær legende, men selve 
teksten, som stammer fra persisk eller ptolemæisk tid, er affattet som 
en officiel indskrift og hugget i en stele for at give den yderligere vægt.

Dette er langt fra de eneste ægyptiske historier, der involverer royale 
personer som et virkemiddel for at placere handlingen og gøre den 
mere realistisk. Både en Rahotpe og en Mentuhotpe nævnes i fragmen-
ter af en spøgelseshistorie, og ‘Den veltalende Bonde’ henviser til en 
kong Nebkaura fra 9./10. dynasti – for ikke at nævne den biografiske 
historie om Sinuhe og Wenamuns ‘beretning’. Det, som de ovenfor 
nævnte har til fælles, er, at de integrerer de historiske personer, således 
at de spiller en rolle i fortællingen og også tjener det formål at give 
dem en genkendelig, menneskelig dimension. Dette gælder lige såvel 
for de historier, der fortælles om Rhampsinitus, Sesostris og Osyman-
dias, der alle er udløbere af Ramesses II, som historierne om Setna 
Khaemwese, Petubastis-cyklussen og den lange tradition omkring Nec-
tanebo. Disse er dog ikke i første række ægyptiske i deres inspiration 
og derfor stort set irrelevante her. Det er dog muligt, at nogle historier 
med rod i aktuelle begivenheder af en eller anden grund er blevet ud-
skilt, som det kan være tilfældet med sagaen om Horus og Seth, hvis 
den rent faktisk afspejler den tidligt dynastiske tids historie, således 
som det har været foreslået.30

amarna-tidens anonymitet

At der ikke findes nogen åbenlyse, litterære henvisninger til Amarna-
perioden og dens hovedpersoner kommer næppe som en overraskelse, 
eftersom hele episoden næsten med øjeblikkeligt varsel blev hyllet i 
anonymitet. Allerede i udkastet til Tutankhamons restaureringsstele 
(2027.2-20) omtales grunden til, at landet er i sygdommens favn (wnn 
tA m zny mnt: 2027.11), indirekte: ‘guderne, dette land (havde) vendt 
dem ryggen’ (nTrw mkHA zn tA pn: 2027.12), ‘deres hjerter var svage på 
grund af deres kroppe (dvs. deres kultstatuers tilstand)’ (ib(w).zn fn Hr 
Dt.zn: 2027.19), ‘det der var blevet gjort/blev gjort (havde) skadet dem’ 
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(HD zn iryt: 2027.20). I sin kroningsindskrift undgår Horemheb ligele-
des at omtale den konge, der var ansvarlig for hans avancement og 
citerer ham kun som nzw (2114.13) og hentyder i tilslørede vendinger 
til en genvordighed med hvem det end var, der styrede paladset, da 
han talte for/på vegne af (n) kongen,31 der igen er anonym (2115.2-5). 
Mes’ indskrift henviser kun til ‘Akhetatens fjende’, og et papyrusfrag-
ment fra ramessidetiden til ‘år 9 under oprøreren’ eller ‘oprøret’.32 De 
ramessidiske lister over forgængerne (kongelister) udelader de royale 
fra Amarna fra Akhenaten til Ay, ligesom også et ostrakon fra samme 
tid,33 selv om det er indlysende, at der eksisterede forskellige slags ar-
kivalier, der kunne konsulteres i praktisk øjemed. Yderligere må Ma-
netho, eller kilder tæt på ham, have haft adgang til lister over konger 
og andre historiske dokumenter for at kunne omtale Amarna-farao-
nerne og kommentere deres indbyrdes forhold.

På et noget andet plan kan det kløgtige forslag34 om, at historien om 
‘De to brødre’ skulle involvere foreteelser ved Amarna-hoffet trods 
indvendinger stadig være levedygtigt. Når Batas kone bringes for kon-
gen, udnævnes hun til Spzt aAt (P.d’Orb.12,3) og omtales derefter som  
tA Spzt (15,8; 17,5; 17,9; 17,10) såvel som hans kone (tAy.f Hmt): 17,6) 
og endelig som Hmt nzw tA Spzt (18,4), hvor tA Spzt, den fornemme, reelt 
er blevet hendes navn. Manniche argumenterer for, at Kyia, Akhen-
atens ‘anden’ hustru’, var personen bag Batas kone, og selv om hun 
(som det nu fremstår) næsten sikkert ikke var tA Spzt <n> nhrn, kendt 
fra en gravkegle,35 svækker det ikke sagen væsentligt. Men hvis Kyia 
ikke var fra Nahrin – og med mindre (tA) Spzt på dette tidspunkt anty-
dede en eksotisk (udenlandsk) kvinde – er der stadig tvivl om hendes 
oprindelse. At visse udenoms-detaljer omkring Batas kone som dron-
ning smager af Amarna-perioden kan ikke benægtes, selv om modellen 
lige så vel kunne være Nefertiti. Kongen i historien er navnløs og om-
tales kun som pr aA, farao, ligesom kongen i historien om ‘Prinsen der 
kendte sin skæbne’, som også kan have en vis rod i historiske forhold, 
simpelthen er wa n nzw, en konge.

manetho

Uddraget fra Manetho, Fr.50 og Fr.54, er tydeligvis relevant for histo-
rien om Amarna-perioden og dens efterslæt. Begge er taget fra Jo-
sephus, hvor de er adskilt af afsnit, der handler om fønikerne, kaldæ-
erne og andre, og begge forplumrede på en sådan måde, at de antyder, 
at Josephus ikke arbejdede fra en egentlig tekst af Manetho, men fra 
uddrag samlet og forkludret af andre.

Fr. 5036 begynder med en opremsning af konger fra det 18. dynasti, 
inklusive dem fra Amarna-tiden, og fortsætter ind i det 19. dynasti 
med Harmais, Ramesses, Harmesses Miamoun, Amenophis og Sethos 
også kaldet Ramesses.37 Sidstnævnte, Sethos, udnævnte sin broder 
Harmais til vicekonge, mens han var udenlands, og påbød ham ikke at 
bære diademet (διάδημα), ikke at begå uret mod dronningen samt at 
holde sig fra de kongelige konkubiner. Imidlertid ignorerede Harmais 
sin brors instrukser: han forbrød sig mod dronningen, tog for sig af 
konkubinerne, blev overtalt til at bære diademet og gjorde oprør mod 
Sethos, inden denne vendte hjem og genvandt sit kongerige. Rent bort-
set fra, at der er tegn på nogen sammenblanding af kilder ang. over-
gangen fra det 18. til det 19. dynasti, er dette fragment af en vis inte-
resse pga. dets beretning om, hvad Harmais foretog sig. At bemægtige 
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sig dronningen (for ikke at tale om konkubinerne) og at antage det 
kongelige diadem synes at tyde på, at han gjorde krav på tronen, selv 
om Harmais, modsat Geb, ikke var kongens søn, men hans broder, 
hvilket medfører, at incestingrediensen mangler.

Fr.5438 er en lang og usammenhængende beretning om uddrivelsen 
af en hoben mennesker, der lider af spedalskhed og andre sygdomme, 
for hvilke der skaffes en historisk kontekst ved at citere en kong 
Amenophis, som Josephus betragter som opdigtet. Denne Amenophis 
ønskede at se på guderne, som Or, en af hans forgængere, havde gjort, 
og derfor rådspurgte han sin navnebror, Amenophis søn af Paapis, 
som fortalte ham, at han kunne se dem, hvis han ryddede det ganske 
land for spedalske og andre besmittede folk. Kongen fik samlet alle 
dem med fysiske defekter (80.000 ialt) og kastede dem i stenbruddene 
øst for Nilen. Blandt dem var nogle af de lærde præster, der var blevet 
ramt af spedalskhed. Amenophis søn af Paapis tilføjede, at visse for-
bundsfæller ville komme de besmittede til hjælp, og at de ville få kon-
trol over Ægypten i 13 år. Efter et stykke tid bønfaldt mændene i sten-
bruddene kongen om at at skænke dem byen Avaris, der var blevet 
forladt af hyrderne, hvilket han samtykkede i. Ved at bruge den som 
base for en opstand udnævnte de en præst fra Heliopolis ved navn 
Osarseph til deres leder og svor ham troskab. Til gengæld fastsatte han 
nogle love, der stod i diametral modsætning til ægyptisk skik og be-
redte sig på krig mod kong Amenophis, idet han opfordrede hyrderne 
til at slutte sig til ham, hvilket de gjorde. Så samlede Amenophis en 
hær, og efter at have beskyttet guderne og sendt sin femårige søn (Set-
hos, også kaldt Ramesses) bort, satte han over Nilen og mødte hæren. 
Men i stedet for at kaste sig ind i slaget trak han sig tilbage til Memfis 
og begav sig derfra til Ethiopien, hvor han og hans folk blev vel mod-
taget og slog sig ned i de 13 år i landflygtighed. I mellemtiden behand-
lede ‘solymitterne’ (hyrder fra Jerusalem) i samarbejde med de besmit-
tede ægyptere folk så barbarisk ved at begå helligbrøde mod templerne 
og ødelægge gudebillederne, at den tidligere undertrykkelse (dvs. af 
hyrderne) forekom som en guldalder. Man sagde, at den præst, der 
etablerede deres forfatning og love, var en mand fra Heliopolis kaldet 
Osarseph efter Osiris, guden i Heliopolis (sic), men at han, da han gik 
over til disse folk, ændrede sit navn og blev kaldt Moses. I den sidste 
ende, da de 13 år var forløbet, drog Amenophis ud af Ethiopien og 
slog dem alle.

Dette vidtløftige og uantagelige sammensurium, som tydeligvis i vid 
udstrækning står i gæld til en folkelig overlevering, latterliggøres af 
Josephus, hovedsagelig for hvad han opfatter som antisemitisk partisk-
hed. Men han henviser også ved tre lejligheder (§§105, 229, 287) til 
Manethos tilføjelser fra anonyme og usandsynlige sagn. Forvirringen 
begynder med kong Amenophis, som uden tvivl skal give fortællingen 
historisk vægt. Han er ikke, som Josephus påstår, opdigtet, ‘et falsk 
navn’, men han er ikke på sin rette plads her, da han visselig er den 
Amenophis, der er en af kongerne fra 19. dynasti hægtet på det 18. 
dynasti i Fr.50 (se ovenfor), og som svarer til Merneptah39 – skønt 
han, som historien skrider frem, tydeligvis inkorporerer andre, især 
Amenhotpe III. Den Or, der omtales som en af hans forgængere, må 
være Oros/Orus som i Fr.50,40 der uden nogen tvivl er Amenhotpe III; 
og vismanden Amenophis søn af Paapis er den historiske Amenhotpe 
søn af Hapu, en af sidstnævntes fortrolige, hvilket synes at tyde på, at 

fig. 4 Sandstensho-

vede af en af Amen-

hotpe IVs kolosser 

(Cairo JE 98894). 

Kongen bærer fjerene, 

der tilhører Shu-

Onuris, som han er 

identificeret med – og 

det på et tidspunkt in-

den han blev Akhen-

aten (fra Papyrus 

27/2, 2007, s.14).
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det var ham, der sendte de besmittede afsted til stenbruddene. På dette 
sted ser Amenophis derfor ud til at være Amenhotpe III,41 bortset fra at 
hændelsen ligesom henvisningen til at ønske at se på guderne ville 
passe bedre på Amenhotpe IV – Akhenaten.42 Men Osarseph, hvis 
navn er forplumret på forskellig vis43 og ikke har nogen parallel, må ud 
fra beretningen om hans blasfemiske opførsel stå for Akhenaten, og 
tidsrummet på 13 år, der omtales tre gange (§§236, 247, 266) kunne 
da være hans 13 år som selvstændig regent.44 Forvisningen til sten-
bruddene øst for Nilen af de spedalske og andre med fysiske defekter 
kunne også pege på Amarna-perioden og udflytningen til Akhetaten, 
nær ‘alabast’ (kalcit)-stenbruddene ved Hat-nub45 – så meget mere som 
dette skulle have været forudset af Amenophis søn af Paapis. På den 
anden side peger overdragelsen af Avaris til dem i stenbruddene og 
hyrdernes ankomst dertil og efterfølgende opstand på Hyksos-besættel-
sen, der direkte henvises til (§248) som noget, der var at foretrække 
for ‘solymitternes’ invasion, måske en hentydning til ‘havfolkene’, der 
sluttede sig til det libyske strejftog under Merneptah. Og der er andre 
muligheder, ikke mindst at opholdet i Ethiopien med byer og bosættel-
ser tildelt flygtningene på en eller anden måde kan have at gøre med 
Amenhotpe IIIs byggeaktiviter i Nubien, og at hele Amarna-episoden, 
her repræsenteret af Osarseph, i den ene eller den anden overlevering, 
måske under indflydelse af en erindring om inklusiv datering som i 
Mes-indskriften, på sin vis var indeholdt i Amenophis’ (dvs. Amen-
hotpe IIIs) angivne regering. Men hvem var så den fem-årige søn?

Dette er ikke stedet at spekulere videre. Det, der betyder noget, er 
det slående bevis for, at denne sammenslyngede fortælling er sammen-
sat af flere forskellige ‘romanformninger’ af historien, og – af større 
vigtighed i den foreliggende sammenhæng – at erindringer om 
Amarna-tiden blev bevaret anonymt i historisk fiktion.

erindringen om amarna

De begivenheder, der er beskrevet i den relevante passage i naos-ind-
skriften, minder på en sær måde om de afsluttende stadier i Amarna-
perioden, således som de kan rekonstrueres. Rækkefølgen er klar: Shu 
dør, mens Tefenet er i Memfis, hvor hun allerede har vist sig som (med)
regent. Hun begiver sig til paladset, men det er Geb, der viser sig på sin 
faders trone.

fig. 5 Kvartsithovede af en 

kompositstatue af Nefertiti 

(Cairo JE 45547), udgravet i 

Memfis i 1915 (fra kataloget 

Nofretete. Echnaton, 1976, 

no. 54.)
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Personificeringen af Akhenaten og Nefertiti som Shu og Tefenet  
[fig. 3 og forsiden], som nu er almindelig anerkendt,46 stammer fra et tids-
punkt, hvor kongen stadig var Amenhotpe (IV) [fig. 4] og kan endda 
have været underforstået i parrets første fremtræden sammen.47 I lyset 
heraf ville en myte om den kongelige tronfølge, der involverede Shu, 
Tefenet og Geb utvivlsomt have været mere passende end den om Osi-
ris, Isis og Horus. Tefenets vej mod magten, først som en slags (med)
regent og derpå selvstændig efter Shus død, svarer til det, der nu synes 
at have været Nefertitis forfremmelse, hvor hun først antog kongesym-
boler, derpå som medregent antog en kongelig kartouche og til sidst 
ved Akhenatens død blev selvstændig konge.48 Tefenet siges at have 
foretaget sin kongelige tilsynekomst i Memfis, og Nefertitis tilstedevæ-
relse der som Nefernefruaten ligger indenfor mulighedernes grænse i 
betragtning af vedvarende ‘Amarna’-aktivitet før og efter ændringen i 
gudens belærende navn,49 og, i særdeleshed, opdagelsen for næsten et 
århundrede siden af et imponerende hovede af kvartsit fra en komposit 
statue af hende (Cairo JE 45547: PM III2,2, s.857) [fig. 5]. Det er van-
skeligere at finde bevis for en baggrund af kaos og konflikter i hvert 
fald fra samtidige kilder, selv om problemerne i Palæstina-Syrien, der 
udfoldes i Amarna-brevene, kan ligge bag de opdigtede angreb udført 
af Apep/Apophis’ børn. Hvad angår indre stridigheder, henligger det, 
der skete i år 13 og årsagen til antagelsen af Smenkhkara som medre-
gent, i det dunkle, men en truende magtkamp ved Akhenatens død er 
åbenlys ud fra brevet fra Da

˘
hamunzu (Nefertiti/ Nefernefruaten) til 

hittitterkongen. At Shus entourage også siges at have sluttet sig til ham 
synes at tyde på, at de hoffolk, der var tro mod Akhenaten, blev erstat-
tet ved hans død, men atter mangler der direkte bevis herfor. En vedva-
rende konfrontation mellem en klike af (mestendels sydlige) bureau-
krater og præster og militæret fra nord kan imidlertid bekræftes af 
modstridende passager i Tutankhamons restaureringsstele (2029.9-10) 
og Horemhebs kroningsindskrift (2120.9), og de ovenfor citerede hen-
visninger i Mes’ indskrift, og et ramessidisk papyrusfragment er set i 
bagspejlet også tankevækkende. At Geb fortrænger Tefenet, hvordan 
det end foregik, stemmer overens med Nefernefruatens tilsyneladende 
‘retræte’ i hvad der af navn var Tutankhamons 3. regeringsår, uden 
nogen tegn på magtanvendelse. Man kan så tvivl om drengekongens 
egen rolle, men hans støtter har med sikkerhed presset på i hans krav 
som Akhenatens søn, hvilket han synes at have været, mens han dog 
kun var Nefertitis stedsøn.

Ingen af de tilfældige detaljer i naos-indskriften har speciel betyd-
ning. Når Tefenet tager til Shus kongelige residens, er det tilsynela-
dende i Memfis, således som det siges i begyndelsen af hele teksten, 
selv om det kan være, at der bagefter menes Iat-nebes. Men hverken 
Pakharty eller Bagsety, omtalt i Delta-papyrussen, er umiddelbart gen-
kendelige.

Som sagt tidligere forekommer det seksuelle element, der er i fokus i 
uddraget fra Delta-papyrussen, ikke nogetsteds i naos-indskriften, og i 
det hele taget er tanken om samleje mellem den unge Tutankhamon og 
Nefertiti urimelig. Det spørgsmål, der så rejser sig, er hvorvidt den 
tidligste version af de to er andet end blot endnu et eksempel på det 
kendte tema om moderincest, eller om der ligger en anden erindring 
bag – hvilket, når alt kommer til alt, forekommer usandsynligt.50

Oversat af LM
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slutningen er skrabet af. Venstre side har formodentlig rummet 

yderligere 37 linier, men de er nu gået næsten fuldstændig tabt 

pga. naturlig afskalning. Den omtalte passage optager 9 linier på 

bagsiden, dvs. omkring 8% af den originale tekst. To steder i disse 

9 linier (men tilsyneladende ikke andetsteds i teksten) er der tom 

plads, i oversættelsen markeret som [ ? ? ? ] og [ ? ]. Dette skyldes 

ikke hærværk, men svarer formodentlig til lakuner – et hul eller 

ulæselige tegn – i det papyrusudkast, hvorfra indskriften blev 

kopieret. Den første fylder mere eller mindre det samme som tre 

hieroglyfgrupper, den anden kun en enkelt gruppe; men dette 

kunne være vildledende.

17 Sætningen nSn Hr zxm irty tages af Wb.II.340.25 som en henvisning 

til Shus øjne, der gnistrer af vrede (’von den wutfunklenden 

Augen’), men det kunne måske oversættes som ‘forvirring/uvejr 

overtog hans øjne’ med den betydning, at han blev delvis blind.

18 Ang. læsningen af !. som xaw jf. Derchain, s.38 n.12 og 

Wb.III.239.4f. Her kan det betyde enten kongelige 

tilsynekomst(er) eller kongelige regalier – og bemærk titlen nb xaw. 

Jf. D.B. Redford, History and Chronology of the Eighteenth 

Dynasty of Egypt, 1967, s.3-27.

19 Ang. læsningen  jf J. Černý, ASAE 42, 1943 s.341-45.

20 Det manglende navn må nødvendigvis have refereret til Geb, men 

omfanget af det tomme felt (n.16 ovenfor) har plads til mere end 

blot navnet – måske en sætning, der antyder, at han søgte efter 

noget (som han derpå fandt).

21 Der skal tydeligvis læses Q, og jeg skylder LM tak for at have 

bekræftet dette. Men Goyons antagelse (s.31 n.3) at z er en 

fejlskrivning for f synes beretttiget i og med at tekstens forløb 

kræver, at ‘personen X (dvs. Geb)’ er den, der finder zt, hvad end 

det så er.

22 Måske en henvisning til Hathor som solens øje og dermed 

uræus’en; jf. Wb.I.201.9; Bonnet, Reallexikon, s.280f., 845f.

23 Derchain (s.38) oversætter ‘L’endroit du Syrien’ (Syrerens sted), 

men uden kommentar.

24 Det synes at dreje sig om ejerskabet til noget, der er af betydning 

som talisman i stil med Inaros’ harnisk i en af de mest velkendte 

Petubastis-romancer. Det kunne have været en særlig del af xaw, 

men ikke selve Ra-Harakhtys og Shus diadem (anxt), som Geb 

fandt så genstridigt. Ang. vigtigheden af ejerskabet af kongelige 

regalier se E. Kovács og Z. Lovag, A magyar koronázási jelvények 

/ The Hungarian Crown and Other Regalia, 1980, kap. 1.

25 Sætningen iT m awAy tyder på overtagelse med magt, ikke voldtægt, 

som i Delta-papyrussen udtrykkes med dAdA m Hwtf (Wb.V.419.4f 

og III.56.17f); jf. Derchain, s.36 n.4 og s.37 ved n.5.

26 Derchain, s.37 med henvisninger s.36 n.2,3 og s.38 n.10. En 

juridisk strid stemmer overens med epitetet HqA imyt-pr som 
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anvendt om Horus og kongen (Wb.I.74.4-5) og med fortolkningen 

af sagen om Horus og Seth som en juridisk proces om overherre-

dømmet i Ægypten, jf. Griffiths, op. cit. (n.4 ovenfor), s.65.

27 Henvisninger til de nedenfor nævnte tekster er stort set overflø-

dige, men ang. Neferirkara og Sisenet se G. Posener, Rev.d’Ég. 11, 

1957, s.119-37, og for en let tilgængelig udgave af Bentresh-

 stelen, Louvre C.284 A. de Buck, Egyptian Readingbook, 1948, 

s.106-9.

28 En anden fragmentarisk tekst (G. Botti, JEA 41, 1955 s. 64-71) 

drejer sig også om et af Thutmose IIIs felttog, men det er ikke så 

meget en fortælling som i familie med ‘Pentaurs digt’, der fejrer 

slaget ved Qadesh. På et andet plan var Thutmose IIIs beslutning 

om at tage chancen med bjergpasset til Megiddo (649.3ff) bekendt 

nok til at få en krydshenvisning (1246.18f.). Som tidligere (jf. 

Papyrus 25/1, 2005, s.25 n.4) er henvisninger til Urkunden IV 

indsat som tal: side og linie.

29 G. Lefebvre, Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique, 

1949, s.221. Mulige inspirationskilder er angivet i den korte intro-

duktion til oversættelsen.

30 Jf. Griffiths, op. cit. (n.4 ovenfor), s.119f., 130f.

31 Brugen af præpositionen n er usædvanlig og peger mod en anden 

betydning end at tale til kongen, for hvilket den sædvanlige 

præposition er det ærbødige xr.

32 Jf. W. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, 1995, 

s.240-1, nr. 109, 110.

33 S. Sauneron, CdE 26, 1951, s.46-49; A.K. Philips, Orientalia 46, 

1977, s.116-21.

34 L. Manniche, ‘The Wife of Bata’, GM 18, 1975, s.33-38.

35 Jf. J. van Dijk i Essays on Ancient Egypt in Honour of Herman Te 

Velde, 1997, s.33-46.

36 Josephus, Contra Apionem I, 15,16 §§93-105; W.G. Waddell, Ma-

netho (LCL), 1940 et seq., s.100f.; F. Jacoby, Die Fragmente der 

griechischen Historiker, IIIC, 1958, s.88f.

37 En note i marginen i Codex Laurentianus af Josephus erklærer, at 

følgende læsemåde blev fundet i en anden kopi: ‘Efter ham 

Sethosis og Ramesses, to brødre..... Ikke længe efter slog han 

Ramesses og udnævnte en anden af sine brødre, Harmais, til 

vicekonge over Ægypten’; jf. Waddell, s.102 tekst n.2 og s.103 

n.3; Jacoby, s.89 n. til l.16.

38 Josephus, op. cit., 26-31 §§227-87; Waddell, s.119f.; Jacoby, s. 

91f. De mellemliggende fragmenter, Fr. 51, 52, 53, stammer ikke 

fra Josephus, men fra andre kilder.

39 Men hos Africanus og Eusebius (Fr.52, 53) kan Amenophath/

Amenoph, Amenophis være Sethy I, hvorimod Merneptah korrekt 

findes i det 19. dynasti (Fr.55, 56) som Ammenephthes, Ammene-

phthis.

40 Også i Fr.51 (fra Theophilus) og Fr.52, 53 (Africanus og Euse-

bius); jf. D.B. Redford, Pharaonic King-Lists, Annals and 

Day-Books, 1986, s.249-50.

41 Jf. Redford, loc. cit. above.

42 Cf. Waddell, s.123 n.1 fra s.122 og mere generelt J. Assmann, 

Moses the Egyptian, 1997.

43 Se Jacoby, s.94 n. til l.2.

44 E. Hornung, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des 

Neuen Reiches, 1964, s.36-37 og n.54 med henvisning til W. 

Helck, Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen 

Königslisten, 1956, s.64, 67-69; J.R. Harris, Papyrus 28/2, 2008, 

s.20.

45 Nu var det sådan, som Redford har bemærket (op. cit. ovenfor 

n.40, s.293), at May, Amons ypperstepræst, i år 4 blev sendt til 

stenbruddene i Wādi Hammāmāt for at hente gråvakke; jf. 

Murnane, op. cit. (ovenfor n.32), s.68, nr.35.

46 J.R. Harris, Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 33, 1976, 

s.78-84, især n.11, 12; AcOr 38, 1977, s.5-10; Papyrus 28/1, 

2008, s.12-17; og senest L. Manniche, The Akhenaten Colossi of 

Karnak, 2010, s.93-95.

47 Jf. J.R. Harris, Papyrus 25/2, 2005, s.4-11, især s.8 ved n.21.

48 Jeg har til hensigt at demonstrere dette i ‘Apropos Nefertiti (3)’.

49 B. Löhr, SAK 2, 1975, s.139-87; J. Málek, i S. Quirke (red.), The 

Temple in Ancient Egypt, 1997, s.90-101 på s.96f. Det såkaldte 

‘medregentrelief’ med to figurer (Löhr II 9) er ikke længere 

relevant; jf. Málek i Studies in Honor of William Kelly Simpson 

(red. P. der Manuelian), 1996, 2, s.553-9.

50 Man kunne ‘med djævlens vold og magt’ foreslå, at hentydningen 

kunne være til en hændelse, der involverede Smenkhkara og 

Nefertiti, hvilket så kunne have haft til resultat, at han blev 

erstattet som medregent. Men forbindelsen er anstrengt: Smenkh-

kara var tydeligvis ikke søn af Akhenaten, men snarere en yngre 

(halv)broder og derfor ikke engang Nefertitis stedsøn, men højst 

hendes svoger, således at incest slet ikke kommer på tale. 

Yderligere er der ingen antydning af en sådan episode og intet, der 

viser, hvad der skete med Smenkhkara efter blot et kort medre-

gentskab; jf. J.R. Harris, ‘Apropos Nefertiti (2): Smenkhkara 

Resartus’, Papyrus 28/2, 2008, s.14-23. At forfølge denne særlige 

pointe ville være utidigt.
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Denne tekstlinie, skrevet med hieratisk på et potteskår 
(nr. 268), kan sætte mange tanker i gang [fig. 1]. Det er 
en del af en krukke fundet under udgravninger i 
Amarna,1 en af mange beholdere, der rummede for-
skellige produkter anvendt i byen. Først er der da-
toen, der, sammen med betegnelsen ‘Atens gods’ og 
det faktum, at potteskåret er fundet i Amarna, mere 
end antyder, at der er tale om år 2 under en konge, 
der ikke er Akhenaten, men en af hans umiddelbare 
efterfølgere. Den diskussion lader vi ligge her. Der-
næst er der de tre privatpersoner, der har været in-
volveret i denne vare. Forvalteren Ipy var formo-
dentlig den sidste, der håndterede krukken, da den 
skulle registreres i templets lagerrum [fig. 2]. Inden 
da havde substansen været forbi Iny i salvekogeriet, 
hvor den var blevet ‘renset’ (kogt op, skummet og 
siet, ligesom det afbildes i en grav i Theben (TT 
175)2) og formodentlig hældt tilbage i den krukke, 
den var kommet i. Endelig er der kaptajn Tuy, der 
havde fragtet olien fra dens oprindelsessted (eller i 
hvert fald en mellemstation som for eksempel hav-
nen i Memfis) til Amarna. Der er her ikke tale om 
en del af en tributoverbringning, men om en vare 
erhvervet ved handel.3

Til transport af flydende produkter som olie, har-
piks og honning fra landene i det østlige Middelhav 
anvendtes kanaanæiske amforer, store krukker med 
to håndtag og lille åbning. I Amarna blev de efter 
brug genanvendt som vandkrukker: store mængder 

skår af dem blev fundet ved arbejderlandsbyen.4 
Leret, der blev anvendt til disse krukker, er af for-
skellig beskaffenhed, og en analyse af det kan ind-
snævre lokaliseringen af fabrikationsstedet. Hvis det 
yderligere er muligt at bestemme krukkernes oprin-
delige indhold, kan man derved finde ud af, hvor 
det kom fra, da det vil være logisk at antage, at 
produkt og emballage kom fra samme område. Et 
sådant projekt blev i 1996 igangsat med Margaret 
Serpico fra Institute of Archaeology, University Col-
lege London som leder af arbejdet i Amarna.5

Olie

Olien i den ovenfor omtalte krukke var nHH, et ord, 
der betegner et produkt af olieagtig konsistens, hvis 
identitet endnu er omdiskuteret.6 Inden Amarna 
optræder det kun ét andet sted: på krukker fra 
Amenhotpe IIIs palads i Malgata. Det kan være ‘nHH 
fra Kharu (Syrien)’ eller ‘ren nHH fra Kemet (Ægyp-
ten)’. Vi møder substansen på et andet potteskår fra 
Amarna: ‘Frisk nHH fra Akhetaten til Akhetatens 
fest’ (nr. 271). NHH-olie kunne anvendes til indvortes 
brug, for et andet potteskår har nHH wnm ‘spiseolie’ 
(nr. 273). Biavleren i byen var også aftager: ‘nHH-olie 
til mesterbiavleren’ (nr. 274), hvilket er af interesse, 
da honning og bivoks indgår i fremstilling af kos-
metiske præparater. I ingen af disse tilfælde hører vi 
noget om, at der skulle være tilsat specifikke aroma-
tiske stoffer. Analyse af aflejringer på skår med på-

lise manniche

DUften af amarna
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skriften nHH gav upræcise resultater ud over, at det 
kunne fastslås, at det formodentlig drejede sig om 
en vegetabilsk olie. 

Der var derimod flere oplysninger at hente i det 
ler, der blev anvendt til de undersøgte krukker, for 
det stammer henholdsvis fra et område nord for Ras 
Shamra i Syrien og fra et andet langs Libanons kyst 
fra Haifa og nordpå.7 Det er åbenbart vanskeligt 
nærmere at bestemme vegetabilske olier, især hvis 
de er af ældre dato, men det blev af forskerne be-
skæftiget med dette projekt foreslået, at det kunne 
være olivenolie. Der er fundet spor af olivenproduk-
tion netop i Ras Shamra i sen bronzealder. Nyere 
udgravninger på Cypern har iøvrigt afsløret, at der 
på dette tidspunkt også lå et olivenolieproduktions-
center her.8 Nogle af potteskårene i Amarna var 
netop af sydcypriotisk ler, men indholdet af kruk-
kerne kunne ikke bestemmes. Det er også på denne 
tid, at vi har de første spor af oliven i Amarna i 
form af en afbildet olivengren.9 Olivenolie ville 
yderligere opfylde kriteriet om, at nHH også var til 
kulinarisk brug. Det er af interesse, at der i Tut- 
ankhamons skatmester Mayas grav i Sakkara blev 
fundet skår fra 10 krukker (tilsyneladende ikke 
kanaanæiske?) med påskriften ‘frisk nHH’, ofte fulgt 
af ‘til Osiris, kgl. skriver og skatkammerchef Mayas 
begravelsesprocession’.10 Rester af indholdet på 
skårene er endnu ikke blevet analyseret, men kan 
måske bidrage til at kaste lys over det dertil hørende 

fig. 1 Ostrakon nr. 268 med den 

hieratiske tekst transkriberet til 

hieroglyffer (fra City of Akhen-

aten III (Plates), pl. 95).

fig. 2 Amforer i paladsets lager-

rum. Meryras grav i Amarna 

(fra Davies, The Rock Tombs of 

El-Amarna I, pl. 31.)
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filologiske hovedbrud: betyder nHH sesam, moringa 
eller oliven? Eller bruges det fra sidst i Nye Rige 
generelt om vegetabilsk olie?

Kileskriftkorrespondancen mellem det ægyptiske 
hof og fyrsterne i Mellemøsten kaster yderligere lys 
over duftende oliers vandring på dette tidspunkt, 
selv om vi ikke her kan støtte os til analyser af pot-
teskår og indhold.11 Brev EA 27 fra Tushratta af 
Mitanni (et område i det nuværende Irak) omtaler 
hans ‘hilsegaver’ til datteren Tadukhepa, tidligere 
familiesammenført i Ægypten, bestående af en be-
holder med ‘sød olie’ og, meget betænksomt, en 
lignende gave til enkedronning Teje. Tadukhepa var 
rejst ud for at ægte Amenhotpe III og overgik ved 
hans død til Akhenaten. Med brev EA 31 sender 
Akhenaten fire store og seks små krukker ‘sød olie’ 
som hilsegave til kong Tarkhundaradu af Arzawa 
(nabo til hittitterne i Tyrkiet). Fyrsten af Alashia 
(Cypern) er i brev EA 34 misfornøjet over ikke at 
have modtaget sine forventede gaver og ønsker sig 
nu bl.a. 17 krukker ‘sød olie’. ‘Hvorfor har du ikke 
sendt mig olie og linned? Jeg (derimod) vil sende dig 
alt hvad du ønsker dig. Jeg sender hermed en 
krukke fuld af “sød olie” til at hælde over dit ho-
vede, nu hvor du har sat dig på din kongelige 
trone.’ At hælde olie over en andens hovede bruges 
også om en blåstempling af udenlandske prinsesser 
bestemt for den ægyptiske konges harem (f.eks. EA 
11, 29, 31). At ‘sød olie’ tydeligvis rejser både ind 
og ud af Ægypten er blot ét eksempel ud af mange 
på såkaldte ‘irrationelle elementer’ i den tids handel, 
der i vid udstrækning drejede sig mere om prestige 
end om økonomi.12

fig. 3 Præster hælder flydende 

harpiks ud af kanaanæiske amfo-

rer under Tutankh amons Opet-

fest i Luxor-templet (foto LM).
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harpiks

Potteskårene med indskrifter blev samlet sammen 
under de engelske udgravninger af Amarna i 1894 
(Petrie) og 1921-36 (Egypt Exploration Fund), for 
det var dem, der dengang var interessante. I årene 
1984-95 fandt Barry Kemp mere end 250 skår uden 
indskrifter, men med rester af en orangefarvet 
blank, krakeleret harpiks på. De kommer fra for-
skellige steder i byen: det lille tempel (81), Kom 
el-Nana syd for byen (65, nogle matchende, som del 
af senere fyld i forsænket have), et produktionsom-
råde i midtbyen (13), villaer i den nordlige by (13) 
og endda fra arbejderbyen (80), hvilket tyder på, at 
indholdet anvendtes i alle sociale lag.13 Selve kruk-
kerne er af to typer. 85 af dem var små, åbne skåle 
af lokalt ler, hvor frisk, flydende harpiks var blevet 
hældt ud over glødende trækul med det resultat, at 
den klæbrige substans efterlod spor på indersiden.14 
Petrie havde i 1894 fundet mange sådanne skåle 
udenfor det store tempel, og de er som sagt for nylig 
også blevet samlet op udenfor det lille tempel. Ind-
holdet er nu blevet analyseret og viser sig at være 
harpiks fra Pistacia spp. uden anden sporbar tilsæt-
ning.15 Den anden type krukker var kanaanæiske 
amforer. Over 100 skår fra dem rummede spor af 
harpiks i et tyndere, mere porøst lag, der var blevet 
hældt i krukkerne i flydende tilstand, dvs. da den 
var helt frisk [fig. 3]. Ude i naturen viser harpiks sig 
først som flydende tårer på træets stamme, enten 
naturligt eller efter snit.16 Ved luftens påvirkning 
tørrer det og ender efterhånden som klumper af 
forskellig størrelse, der til sidst, når det samles i 
bunker, bliver pudret af sit eget støv. Det er i den 
form, det nu om dage forhandles i i oprindelseslan-
det, inden det eksporteres videre til forhandlere i 
Europa og andetsteds. Konsistensen og udtørringens 
tempo afhænger af hvilket harpiksproducerende 
træ, der er tale om. Det var nærliggende at drage 
den konklusion, at indholdet var ankommet til 
Amarna i de store kanaanæiske amforer, og at min-
dre doser efter behov var blevet hældt i de lokalt 
forarbejdede små skåle lige inden anvendelsen. 

De fremmede krukker var produceret af to slags 
ler (i Amarna-sammenhæng kaldet III.10 og IV.6) 
og kom derfor fra to forskellige steder, som kan 
lokaliseres til henholdsvis et område øst for Haifa 
og kyststrækningen fra Tel Aviv til Haifa.17 Skår af 
den førstnævnte type var de hyppigst forekom-
mende ved det lille tempel. En analyse af aflejrin-
gerne på 19 af dem viste, måske ikke overraskende, 
at også dette drejede sig om pistacia. Den harpiks-
producerende Pistacia atlantica Desf. forekommer i 

Syrien og det gamle Palæstina. En sammenligning 
med andre skår fra Amarna, nu i British Museum, 
som også havde været i kontakt med pistacia, bar 
påskriften znTr. Det er ganske sjældent, at man er så 
heldig at have en substans og dens betegnelse sam-
men.18 Med mindre der skulle være tale om et gen-
brugskar, kan vi derfor fastslå, at skriverne i 
Amarna betegnede harpiks fra pistacia som znTr – et 
ord som i litteraturen ofte oversættes mere generelt 
som ‘røgelse’. Det findes i offerlister helt tilbage i 
tidlig dynastisk tid, men betydningen synes at have 
ændret sig gennem tiden. Der er adskillige indikati-
oner af, at znTr stod for harpiks fra Boswellia spp., 
der vokser i områderne syd og sydøst for Ægypten 
(af ægypterne betegnet som Punt), men at det derpå 
er blevet overført til produkter af lignende udseende 
som netop harpiks fra pistacia, også kendt som 
mastix, der som nævnt kom fra Ægyptens naboer 
mod nordøst.19 Det er krukkerne fra Amarna et 
godt eksempel på. Andre indskrifter på skår herfra 
giver yderligere detaljer: ‘frisk znTr’ til brug på 
‘Atens gods’ (nr. 288), i ‘Atens tempel’ (nr. 289, 
290) og mere specifikt ‘på prinsesse Meketatens 
gods’ (nr. 292). 

Der er gode beviser fra anden side på, at handlen 
med harpiks har været godt i gang omkring 
Amarna-tiden.20 I 1984 opdagede dykkere ud for 
Ulu Burun på Tyrkiets sydkyst vraget af en skib, der 
var gået ned med al sin last om bord.21 Det meste af 
den bestod af kobberbarrer samt 149 kanaanæiske 
krukker med ialt 1 ton harpiks. Vi kan sætte en 
omtrentlig dato på dennne tragiske hændelse, for i 
lasten lå også en guldring med Nefertitis navn på. 
Dendrokronologiske undersøgelser peger på om-
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kring 1306 f.Kr. 17 af krukkerne var af typen III.10. 
En analyse af en del af indholdet viste, at også dette 
var pistacia, her i form af klumper. Der har således 
været en større harpiksproduktion og eksport fra 
området, som har kunnet tilfredsstille det ægyptiske 
marked, og det kan ikke undre, at der idag ikke er 
mange pistacia-træer tilbage i Syrien og Libanon. 
Det er der til gengæld på den græske ø Chios, hvor 
harpiksen (mastix, eller μαστιχη på græsk) sælges 
både naturel og forarbejdet. Man kan her få en 
fornemmelse af, hvordan dette forunderlige produkt 
har tegnet produktionsområdets profil, også i oldti-
den.22 Tygger man nogle minutter på en klump ma-
stix, ændrer den konsistens og bliver til et forfri-
skende tyggegummi. En ‘Mastihi Shop’ med afdelin-
ger i Athen sælger mastix-produkter til kulinarisk 
såvel som udvortes brug. Mastix naturel eksporteres 

bl.a. til Ægypten, hvor den f.eks. knuses og blandes 
i varm mælk til en vinterdrik. 

til atens behag

Akhenaten var lige så afhængig af den importerede 
røgelse som sine forgængere, for han skrev den på 
ingen måde ud af det daglige kultritual for sin sol-
skivegud.23 I templet ser vi stabler af ofre med små 
kugler af røgelse (eller trækul?) i skåle af samme 
type som dem, der blev beskrevet ovenfor, og kon-
gen hælder yderligere en flydende substans over 
dem [fig. 4, 5, 6 og bagsiden].24 Teoretisk kunne dette 
også være en gummi af anden botanisk art end den 
ovenfor nævnte pistacia, for et potteskår (nr. 302) 
bærer påskriften qmi, det samme ord som vores 
‘gummi’, hvilket tyder på, at det i hvert fald var i 
omløb i byen. Denne substans er dog mere kendt 

fig. 5 Kongen hælder 

en flydende substans 

over offerbordet. Pane-

hesys grav i Amarna 

(foto Kurt Hellemose).

fig. 4 Akhenaten og 

Nefertiti ofrer frisk har-

piks til Aten. Meryras 

grav i Amarna (foto 

Kurt Hellemose).
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som ingrediens i parfumefremstilling. Det gælder 
også bAk (nr. 293-6), som yderligere har kvalitetsbe-
tegnelsen ‘meget god’. Også ordet bAk har været 
genstand for en del diskussion (se note 6): betyder 
det moringa eller oliven? Der er ikke fundet nogen 
sikkert daterede fysiske forekomster af moringa 
tidligere end græsk-romersk tid, men det behøver 
ikke at udelukke, at de eksisterede. Moringa pere-
grina (Forssk.) voksede oprindelig i Sudan.25 Den i 
note 3 nævnte omtale af bAk som del af en leverance 
fra Kush (Nubien) synes af geografiske årsager at 
udelukke oliven til fordel for oversættelsen mo-
ringa. 

Vi kender til yderligere et produkt, der kunne 
anvendes til røgelsesbrænding. Et potteskår (nr. 
306) omtaler ‘mrHt, meget god, af skårne sykomore-
figner’. MrHt (også nr. 297 og 298) fortolkes som 

regel som en salve.26 På grund af ingredienserne er 
det i dette tilfælde mere nærliggende at forestille 
sig en fast substans beslægtet med den legendariske 
kyphi, som var baseret på rosiner.27 Denne kendes 
helt fra pyramideteksterne til de klassiske forfatte-
res værker. Kyphi blev anvendt til utallige formål 
gennem tiden, udvortes som indvortes, og et af 
dem var som røgelse, hvilket ordet i sig selv afslø-
rer (kpt = noget der går op i røg). Det kunne være 
et sådant produkt, der lå på Akhenatens røgelses-
brænder [fig. 7]. MrHt kunne dog også betegne en 
mere flydende konsistens. Tutankhamons skatme-
ster Maya havde i sin grav tre lerkrukker og en 
meget stor og tung alabastkrukke, der synes bedre 
egnet til en olie end et fastere produkt.28 De havde 
indeholdt mrHt, den ene nærmere bestemt ‘sydlig 
mrHt’.

fig. 6 Kongen med et 

lignende, dryppende red-

skab som i Meryras grav. 

Mahus grav i Amarna (fra 

Davies, Rock Tombs IV, 

pl. 15).

fig. 7 Kongen med en 

klassisk røgelsesbrænder 

af form som en arm. 

Panehesys grav i Amarna 

(fra Davies, Rock Tombs 

II, pl. 8).
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Blandt de mange ofre til Aten i templet ser vi 
også en fast substans, der ikke var en røgelse, der 
skulle formidles ved hjælp af flammer, men indsnu-
ses eller påføres. Vi kender de bugnende, åbne kruk-
ker fra utallige gengivelser før og efter Amarna-ti-
den i både religiøs og verdslig sammenhæng. Sådan 
et produkt af konsistens som en fast salve (derfor 
formodentlig på basis af animalsk fedt) og utvivl-
somt tilsat et udvalg af urter, harpiks og krydderier 
blev smurt på kroppen ved festlige og højtidelige lej-
ligheder som f.eks. ved en embedsmands beløn-
ningsceremoni [fig. 8] eller ved royale ceremonier 
(som det ses på ryggen af Tutankhamons tronstol 
‘made in Amarna’). Atens solstrålearme kunne også 
finde anvendelse for den [fig. 9], og Tutankhamon fik 

salve af denne konsistens med i graven.29 Indskrif-
terne på hans fornemme alabastkrukker røber dog 
ikke noget om indholdets art.

fig. 9 Nefertiti ofrer salve til 

Aten. Relief i Petrie-museet, 

University College London 

(foto LM).

fig. 8 Parennefers salvning 

ved belønningsceremonien. 

Ved siden af bliver flere am-

forer bragt frem (fra Davies, 

Rock Tombs VI, pl. 4).
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et offerbord fra amarna

Et offerbord af alabast, tilsyneladende med forbin-
delse til Amarna, kaster yderligere lys over røgelses-
praksis i byen. De nærmere omstændigheder omkring 
dets proveniens er ukendte. Petries navn er knyttet til 
det, men vi ved ikke om han rent faktisk fandt det 
eller købte det. Da det er med i publikationen af fund 
fra Amarna, må vi, hvis ikke det modsatte bevises, 
formode at det stammer herfra.30 Det var gået i to 
stykker, som er blevet ‘restaureret sammen’ [fig. 10]. 
En tekst graveret på det afslører røgelsens rolle som 
rensende og formidlende element i kulten, samtidig 
med at den knytter forbindelsen til legenden om Ho-
rus’ beskadigede øje, der, i helbredt form, gives til-
bage til sin ejermand – det ultimative offer. Vi kan 
forestille os en person stå og recitere dette:

Begyndelsen af venstre del mangler, men i slutningen 
viser hieroglyffen (en forkortet skrivemåde for znTr), 
at teksten netop drejer sig om duftende harpiks, der i 
flydende form kan have ligget i de firkantede fordyb-
ninger. Formuleringen er af en art, der kendes helt til-
bage til et urgammelt begravelsesritual i Pyramidetek-
sterne (herfra er tekstrestaureringerne foretaget). Men 
hvem var modtageren? Amenhotpe IIIs navn på siden 
af offerbordet kunne antyde, at han var giveren af of-
ferbordet, men også at han kunne være modtageren, 
således at forstå, at det kunne være anvendt i hans 
posthume kult i byen – hvilket citatet kunne pege på.33 
Vendingen ‘under dine sandaler’ tyder også mere på en 
konge end en gud. I så fald er ‘din søn’ ingen anden 
end Akhenaten.

(højre del) [Disse ofre...] som kommer fra Horus,
 som kommer fra din søn.
 Jeg er kommet for at jeg kan bringe dig Horus’ øje,
 Måtte du blive forfrisket ved det.
 Jeg har skænket de udsondringer, der kom ud af dig,31

 Lad ikke dit hjerte trættes derover.
 Din... under dine sandaler.
 Jeg kommer som et påkaldelsesoffer for dig...

(venstre del) [Røgelsen kommer, røgelsen kommer,
 Duften er over dig,
 duften af Horus’ øje er over dig...]
 Gudinden Nekhbets duft, der kommer fra byen Nekheb,
 renser dig, smykker dig,
 Den indtager sin plads på dine to hænder.
 Vær hilset, oh røgelse!
 Tag Horus’ øje til dig.
 Dets duft er over dig.32 fig. 10 Offerbord med 

Amenhotpe IIIs navn  

(fra City of Akhenaten 

III (Plates), pl. 108).
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Blandt de mange titler, som embeds- og stormænd i det 
gamle Ægypten brystede sig af, var at være kongelig 
zmr, hvilket oftest oversættes som kongens ‘ven’ eller, 
med tilføjelsen waty, kongens ‘eneste ven’. Der kan 
næppe være tvivl om, at det drejer sig om en ren og 
skær pyntetitel, for antallet af personer, som hævdede at 
være kongens ‘eneste ven’, var nemlig så stort, at det, i 
hvert fald i det sidstnævnte tilfælde, umuligt kan tages 
bogstaveligt. Den ægyptiske betegnelse, som bliver 

oversat med ‘ven’  zmr, betyder faktisk ikke 
‘ven’. De fleste ægyptologer er i vore dage bevidst om, at 
dette er en tilnærmelse, og at realiteten er mere kompleks, 
således som det ofte er tilfældet, når man søger at over-
sætte en ægyptisk betegnelse med et enkelt ord. Proble-
met med zmr har været kendt længe. Sandt at sige ved vi 
slet ikke med sikkerhed, hvad ordet egentlig kommer af. 
Så sent som i 1998 kommenterede den amerikanske 
ægyptolog Denise M. Doxey, at en zmr har ‘status af en 

Hofmænd og hårnåle
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bekendt eller associeret mere end et egentligt personligt 
venskab’, og at ‘hofmand’ er en mere passende oversæt-
telse.1 Fire år tidligere skrev den engelske ægyptolog 
Christopher Eyre om bærerne af titlen zmr waty, at de 
‘typisk synes at have tjent som kongelig udsending 
eller befuldmægtiget. Titlen er ikke ministeriel, men 
indikerer et niveau af delegeret, kongelig autoritet’.2 
Begge kommentarer faldt dog som sidebemærkninger 
i anden sammenhæng. Den simplificerede oversættelse 

‘ven’ ses ofte anvendt ukritisk, især i den populære 
litteratur, men det er dog muligt at foretage en nær-
mere analyse for at indkredse ordets betydning 
yderligere.3 

etymologi

zmr-titlen var i brug fra Gamle Rige [fig. 1] og til og 
med Ny Rige. I Sentiden lader den til at være gået 
ud af brug, da der ikke findes nogen eksempler på 
den fra denne periode. Som nævnt herover er roden 
af zmr endnu ikke blevet identificeret. Det første 
tegn:  z markerer ofte, at det drejer sig om et ver-
bum i kausativ form, altså en forårsaget handling, 
dvs. at ordet betyder ‘at gøre mr’. Da det drejer sig 
om en titel, må der derudover være tale om en sub-
stantiveret form. Men hvilken type handling dækker 
dette verbum i så fald over? Det eneste kendte ver-
bum, hvor den samme gruppe af tegn bruges, er  

 mr, ‘at være syg’. Hvis dette virkelig er or-
dets rigtige rod, må oversættelsen være ‘en som gør 
syg’. Men i de sammenhænge, hvor zmr optræder, 
giver et sådant etymologisk ophav naturligvis ingen 
mening. Det samme gælder for det hidtil eneste 
andet forsøg på en direkte oversættelse ‘forårsage 
kærlighed/elskov’, som den store arkæolog (men 
ringe filolog) Sir William Flinders Petrie foreslog i 
1924 i et indeks over palads-titler.4 Det ægyptiske 
verbum for ‘at elske’ translittereres ganske vist også 
mr, men blev skrevet med helt andre tegn og har 
utvivlsomt også haft en helt anden udtale. Der er 
altså i dette tilfælde tale om et hidtil uidentificeret 
ord. Man kunne måske forestille sig, at zmr havde 
en fælles oprindelse med det ægyptiske ord for py-
ramide:   mr, som skrives med de samme 
grundtegn, men da dette ord er et substantiv, ikke et 
verbum, må dette være irrelevant her. Spørgsmålet 
om zmr’s etymologiske oprindelse vender vi tilbage 
til nedenfor. I det følgende vil zmr blive oversat ‘hof-
mand’.

Hvad angår epitetet   waty, ‘eneste/alene’, kan 
det også oversættes med ‘unik’,5 eller måske snarere 
‘enestående’. Der er blot tale om en hofmand som, 
af den ene eller anden årsag, skiller sig ud fra 
mængden eller er særligt udvalgt fra denne gruppe. 
Dermed er der intet indholdsløst i, at flere personer 

Dennis skjalm

fig. 1 En zmr waty og hans titel fra 

Gamle Rige: Merefnebef i Sakkara 

(foto LM).
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bærer denne titel på samme tid. waty hentyder til 
denne persons karakter, evner eller rang. zmr waty vil 
herunder blive oversat ‘enestående hofmand’.

Årsagen til misforståelsen

Siden den første kommentar til zmr dukkede op i 
den store tyske ægyptolog Heinrich Brugschs Hiero-
glyphisch-Demotisches Wörterbuch fra 1868, har 
den gængse oversættelse været ‘ven’ eller ‘fælle/
ledsager’. Men allerede Brugsch var tilsyneladende 
klar over, at dette ikke var helt korrekt, da han til 
zmr waty føjede en sammenligning med ‘adjudant’ 
eller ‘kammerherre’.6

Det stærkeste bidrag til misforståelsen kom fra 
den britiske forsker i hellenistisk historie og littera-
tur, Edwyn Robert Bevan. Han foreslog i 1927, at 
de græske titler fιloι ‘venner’7 og prwτoι fιloι 
‘første-venner’, som blev tildelt hoffolk ved det pto-
lemæiske hof i Alexandria under Ptolemaios V, 
kunne være direkte inspireret af det oldægyptiske 
zmr, som Bevan kendte via Petries herovernævnte 
indeks.8 Bevan var ikke ægyptolog, og derudover 
kan det være fatalt misvisende at drage parallel 
mellem institutioner fra to forskellige kulturer. 
Selvom det skulle være tilfældet, at der er tale om 
en direkte inspiration, så er det en kendt sag, at de 
ptolemæiske herskere ofte selv misforstod de alle-
rede dengang årtusinder gamle ægyptiske titler og 
institutioner. Samtidens ægyptere havde ofte selv 
glemt den oprindelige betydning. 

Sir Alan H. Gardiner, som var en af de største 
autoriteter indenfor ægyptisk filologi, omtalte i 
1947 oversættelsen af zmr med ‘ven’ som værende 
‘attraktiv’ og henviste i den forbindelse til Bevans 
teori,9 hvilket utvivlsomt styrkede den i mange se-
nere forskeres opfattelse.

Knyttet til kongen

De fleste forekomster af zmr stammer fra Gamle og 
Mellemste Rige. Det drejer sig om opremsninger af 
titler og embeder i grave og på steler. At dømme 
efter de tilhørende epiteter n zt ib n nb.f (‘i sin herres 

hjertes sted’) og varianter deraf var de folk, som bar 
titlen, højt værdsat. Hvis den person, som denne af-
fektion udgår fra, var identificeret, er der altid tale 
om enten nb/nbt.f (‘sin herre/frue’), nzw (‘kongen’)’, 
eller Hr (‘Horus’). Der er altså udelukkende tale om et 
forhold til kongen. Der kendes ingen eksempler på 
zmr-forhold mellem privatpersoner. Ej heller omtaler 
breve eller kærlighedsdigte, med affektionsrige ven-
dinger, modtageren som ‘min zmr’. Derfor kan ordet 
ikke oversættes med det, som vi betegner som en 
‘ven’.10

Knyttet til paladset

Ofte forbindes titlen også med kongens palads zmr 
pr-aA (‘hofmand (tilhørende) det store hus’), eller zmr 
waty n pr-aA (‘enestående hofmand tilhørende det store 
hus’). Denne palads-tilknytning af zmr findes også i 
flere passager i den berømte Mellemste Rige-fortæl-
ling om hofmanden Sinuhe, som, under et felttog 
mod libyerne ledet af kronprins Senwosret (I), over-
hører den frygtelige nyhed om mordet på Amenemhet 
I og forfærdet flygter til Palæstina og først efter 
mange års landflygtighed vender hjem på kongens 
bud.

I indledningen til fortællingen er hoffolkene, som 
sender bud til kronprins Senwosret om faderens død, 
identificeret som zmr.w nw ztp-zA (‘hofmændene fra 
paladset’).11 I slutningen af fortællingen modtager den 
selv-eksilerede Sinuhe et brev fra Senwosret I, hvori 
kongen tillader ham at vende tilbage til Ægypten

så at du kan se residensen, hvori du blev født, så 
at du kan kysse jorden foran dobbeltporten, og så 
at du kan omgås hofmændene.12

Senere, efter at Sinuhe er vendt tilbage til Ægypten  
og er ankommet til Senwosret Is palads, beskriver 
han vejen ind til kongens trone:

Hofmændene som gennede (mig) ind i søjlehallen, 
placerede mig på vejen (til) audiens-salen.13
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Efter at Sinuhe er blevet slæbt frem for Senwosret I 
og ligger skælvende for kongens fødder, står der 
også hofmænd omkring dem, og kongen siger til en 
af dem: ‘Løft ham op! Lad ham tale til mig!’.14 Si-
nuhe, som selv var hofmand før han flygtede, træ-
der hermed atter ind i deres rækker.

Udover at zmr knytter sin bærer tæt til kongen og 
paladset, er det desværre meget svært at lære noget 
videre om denne titel. Der er nemlig ingen kendte 
litterære tekster, såsom visdomsbøger, som direkte 
omtaler den og hvad den indebærer. Der er dog 
enkelte, såsom den allerede citerede fortælling om 
Sinuhe, som giver os nogle indirekte ledetråde.

et embede
Som nævnt ovenfor anser Christopher Eyre ikke zmr 
waty for at have været ministeriel. Der er dog grund 
til at tro, at det forholdt sig anderledes, i hvert fald 
med zmr. I Gamle Rige-guvernøren Wenis selvbio-
grafi, som især er kendt for en felttogs-beretning i 
versform, nævnes det også at

Hans Majestæt placerede mig i hofmands-embe-
det og (som) fører af præster i sin pyramideby.15

Her siges det ligeud, at zmr er et embede (iAt). Det er 
kun her i Wenis selvbiografi, at titlen er sådant klas-

fig. 2 Hårnål afbildet i 11. dynasti i 

dronning Neferus grav (TT 319) i Deir 

el-Bahari, nu i The Brooklyn Museum 

(foto LM).
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sificeret. Men der er heller ikke noget i teksten, som 
giver anledning til at tro, at dette var noget usæd-
vanligt. 

Privilegier

En titel eller embede kan være ledsaget af mere eller 
mindre obligatoriske, materielle goder. Et sådant ek-
sempel ses i slutningen af fortællingen om Sinuhe. 
Her beretter den genoprejste Sinuhe, at han, som 
led i sin genindsættelse som hofmand, blev givet en 
række privilegier, som tydeligvis er nogle, som føl-
ger med titlen:

Der blev givet et hus med have til mig, som 
havde tilhørt en hofmand.16

At den tidligere ejer nævnes i sin egenskab af hof-
mand peger mod, at det netop var grunden til, at 
han besad huset. Ligeledes at det er i kraft af sin 
genindtræden blandt hofmændene, at Sinuhe får hu-
set tildelt. Sinuhe nævner flere privilegier, som blev 
tildelt ham, om hvilke det siges direkte, at det er i 
kraft af hans hofmands-udnævnelse, at han fik dem:
 

Der blev givet ka-tjenere til mig, der blev fastsat 
et gravunderhold til mig, idet marker var i det, 
overfor byen(?), ligesom det bliver gjort for 
første-hofmanden.17

Det er kun Sinuhes beretning, som beskriver med-
følgende privilegier i forbindelse med zmr-titlen. Der 
er dog heller ikke noget i hans beretning, som peger 
mod, at dette var noget usædvanligt.

Ifølge Sinuhes ovenfor citerede beskrivelse af 
hofmændene i paladset udførte de ikke nogen egent-
lig opgave i dette embedes medfør udover at være til 
stede i paladset og omkring kongen. Hertil skal 
nævnes, at zmr-betegnede personer, der med få und-
tagelser altid bestred et eller flere andre, egentlige 
embeder ved siden af. Dette peger mod, at der var 
tale om en æresbetegnelse for personer, som kon-
gen, af forskellige årsager, holdt omkring sig.

rangorden
Guvernør Wenis udnævnelse til hofmand sker i to 
omgange: først bliver han, som omtalt, udnævnt til 
‘hofmand’. Men længere fremme i sin selvbiografi 
beretter han ligeledes at

Hans Majestæt placerede mig som enestående 
hofmand og opsynsmand for hoffolk i paladset, 
etc.18

Dette indikerer, at der må have været en rangorden 
mellem de to titler, hvoraf sidstnævnte rangerede 
højere. Ligeledes omtaler Sinuhes beretning en ‘før-
ste-hofmand’, hvilket må betyde, at mindst én af 
disse hofmænd havde højere rang end de andre.

er en hårnål løsningen?
Baseret på de ovenstående oplysninger om zmr: at 
den er en titel, at den udelukkende knyttede sin 
bærer til kongen/paladset, og at den i sig selv ikke 
indebar andet end at bæreren var til stede omkring 
kongen, kan en direkte oversættelse med ‘tilhænger/
tilknyttet’, være ganske plausibel.
Den tyske ægyptolog Walter Wreszinski påpegede i 
1932, at tegnet , som jo er det andet i zmr, og som 
normalt klassificeres som ‘uidentificeret, måske en 
mejsel’, har en slående lighed med en type af hår-
nåle, som er afbildet på væggen af dronning Nefe-
rus grav og på dronning Kawits sarkofag, begge fra 
11. dynasti [fig. 2].19 Hvis man med udgangspunkt i 
denne observation forestiller sig, at den ukendte ety-
mologi i zmr er den samme som denne type hårnål 
og dermed forstået en substantiveret form af et ver-
bum, som udtrykker netop det som en sådan nål 
gør: ‘holder ved/på plads’, står man med en i grun-
den temmelig banal forklaring, som ikke desto min-
dre stemmer godt overens med kildernes oplysnin-
ger om zmr-titlen. Denne teori, baseret på et par 
afbildninger af hårnåle, svækkes dog betragteligt 
ved, at der ikke foreligger et verbum med denne 
betydning og skrevet med denne hieroglyf. 

fig. 3 Hofmænd trækker slæden med 

Tutankhamons mumie, afbildet i hans 

grav (fra Reeves, The Complete Tut-

ankhamun).
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hvem kan blive en hofmand?
Der er endnu en interessant passage i slutningen af 
fortællingen om Sinuhe. Da Senwosret I proklame-
rer Sinuhes genoprejsning siger han bl.a.:

Han skal være hofmand blandt embedsmæn-
dene.20

Den ægyptiske betegnelse zr, ‘embedsmand’ var, i 
hvert fald i Mellemste Rige, et vidtstrakt begreb, 
som omfattede alle højere embedsmænd. Ikke desto 
mindre giver denne passage os en mulighed for at se 
hvilken type personer, hofmands-gruppen bestod af.

På en gravstele tilhørende en vis Ikhernofret, som 
var opsynsmand ved skatkammeret under Senwos-
ret III, bliver det også oplyst, hvorfor den afdøde 
var hofmand. Ikhernofret fortæller, at kongen sagde 
til ham

Min Majestæt indsatte dig som hofmand, da du 
var en ung mand på 26 år. At (min) Majestæt 
gjorde dette var fordi jeg havde set dig som 
ypperlig i henseende til råd og skarp i hense-
ende til tunge..

Det er altså Ikhernofrets talenter, som skaffede ham 
udnævnelsen til hofmand. Eftersom dette som før 
beskrevet ikke indebar nogen egentlige pligter, synes 
Ikhernofrets udnævnelse hertil at være en ren beløn-
ning for at have behaget kongen. Det antydes også i 
12. dynasti-nomarken Khnumhotpes selvbiografi i 
hans grav i Beni Hassan:

Stor var min lovprisning i paladset, mere end 
nogen enestående hofmand.21
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Lidt længere inde i sin selvbiografi udbygger  
Khnumhotpe denne kommentar: 

Jeg var en, som blev æret af kongen, lovprisning 
af mig var hos hans hof, min udstråling stod frem 
blandt hans hofmænd.22

Khnumhotpe, som selv var enestående hofmand, 
siger ikke direkte, at det var det faktum at han stod 
i kongens gunst, nærmere bestemt hans egen udstrå-
ling, som skaffede ham denne titel. Men at han næv-
ner denne egenskab i forhold til hofmændene indi-
kerer, at det i hvert fald var det, som de blev bedømt 
på. 

arbejderhumor

En hidtil ret overset, men yderst særpræget, anven-
delse af zmr findes på stenblokke i Mykerinos-pyra-
midens dødetempel i Giza. I stenbruddet blev disse 
blokke påmalet navnet på den arbejdsgruppe, som 
skulle slæbe dem på plads. Flere af disse mærker er 
bevaret, bl.a. navnet på en arbejdsgruppe, som 
kaldte sig: zmr.w mn-kA.w-ra, ‘Mykerinos’ hof-
mænd’.23 I en publikation af sine udgravninger af 
Mykerinos’ pyramidetempler fra 1931 oversatte den 
amerikanske ægyptolog George Reisner dette navn 
med ‘the gang, Mycerinus exites love’.24 Dette var 
tydeligt nok en oversættelse lavet ud fra Petries tidli-
gere nævnte indeks, der, som allerede påvist, ikke 
giver nogen mening. Senere behandlinger har holdt 
sig til den traditionelle, men lige så misvisende, 
oversættelse ‘ven’.25

Der er stadig tale om et forhold til kongen, men 
eftersom alle andre bærere af denne titel var stor-
mænd i høje stillinger, er det yderst bemærkelses-
værdigt at se den anvendt om pyramidearbejdere, 
som efter al sandsynlighed har bestået af tvangsud-
skrevne bønder og lignende. Heller ikke de professi-
onelle stenhuggere og andre håndværkere har kun-
net bestride noget nær så høje embeder. Hvordan 
kunne det så gå til, at denne gruppe blev omtalt som 
hofmænd? Gav deres arbejde på denne for kongen 
så vigtige bygning dem en exceptionel ret til at bære 
titlen? Og i så fald, hvorfor kun denne gruppe? 
Uden andre forklarende tekster er det umuligt at 
afgøre definitivt.

En enklere forklaring kan dog også tænkes: Et 
andet arbejdsgruppenavn, txw.w mn-kA.w-ra, ‘Mykeri-
nos’ drukkenbolte’,26 som også optræder på sten-
blokke i dette tempel, forekommer at være valgt 
med en vis portion humor. Det samme kunne meget 
vel tænkes at gøre sig gældende for ‘Mykerinos’ 
hofmænd’. At omtale disse yderst lavt rangerende 

personer med en så fornem titulatur virker i hvert 
fald absurd. At det har fremkaldt latter giver god 
mening. Ægyptisk arbejderhumor er generelt veldo-
kumenteret i dagligdagsscener i grave, og der er flere 
satiriske tegninger fra Ny Rige som viser, at ægyp-
terne fandt morskab i at vende op og ned på høj og 
lav.27 Til støtte herfor taler også, at det kun er denne 
ene af de arbejdsgrupper, som kendes fra Mykerinos’ 
pyramideanlæg, der benævnes således. Det kunne 
også tænkes at spøgen går på de 12 hofmænd, som 
trak kongens kiste i begravelsesoptoget (se herunder). 

Ideen i sig selv er dog ikke enestående. Et lignende 
gruppenavn zmr.w xwfw ‘Cheops’ hofmænd’28 findes 
malet på stenblokke i aflastningskamrene over kon-
gekammeret i Cheops-pyramiden. Ligeledes er et 
sådant gruppenavn fundet på blokke fra den ufuld-
endte pyramide i Zawiyet el-Aryan, som muligvis 
også er af 4. dynasti-dato29 ligesom Cheops og Myke-
rinos. Disse eksempler er dog, i deres egen sammen-
hæng, også enkeltstående.

De 12 hofmænd i begravelsesoptoget

I visse grave fra Mellemste Rige og op gennem Ny 
Rige optræder zmr også som en betegnelse for 12 
mænd som er afbildet trækkende den afdødes kiste. 
Bemærkelsesværdigt er det, at zmr i denne kontekst 
ikke længere kun optræder knyttet til kongen, men 
også privatpersoner. Ligesom de religiøse tekster, som 
før kun optrådte i pyramiderne, i sarkofagteksterne 
blev udbredt blandt højtstående embedsmænd, såle-
des synes noget lignende at være sket med smr. De 
kopierer den kongelige model. Disse ‘12 hofmænd’ 
ses også afbildet i Ny Rige i Tutankhamons grav  
[fig. 3], hvor de trækker slæden med den kongelige 
mumie. Der kendes ikke sådanne scener fra andre 
kongelige begravelser, men det er ikke utænkeligt, at 
det har været en gængs praksis, at nogle af de hof-
mænd, som omgav kongen i paladset, mens han le-
vede, også fulgte ham til graven. Hvis det tillige var 
en gammel tradition, kunne det endda tænkes, at det 
er det, som de herover nævnte pyramidearbejdere 
hentydede til, når de spøgefuldt kaldte sig for ‘Myke-
rinos’/Cheops’ hofmænd’.

Konklusion
Denne artikel har analyseret både de ægyptiske kilder 
til og de tidligere studier af zmr-titlen. Baseret på 
denne analyse må det konkluderes, at den fejlagtige 
oversættelse ‘ven’ og ‘eneste ven’ skyldes misforståel-
ser i den tidlige forskning. Disse er, skønt længe mis-
tænkt, aldrig blevet grundigt manet i jorden, da be-
handlingen af titlen i det hele taget har været spora-
disk, kortfattet og overfladisk. Den herværende arti-
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kel vil forhåbentligt gøre sit til at rette op på dette. 
Formodningen om at zmr snarere bør oversættes med 
‘hofmand’ må også konkluderes at være korrekt. 
Alle de kontekster, som titlen optræder i, forbinder 
den til kongen og hans palads. Titlen lader desuden 
til at være en ærestitel som tildeltes dem, som gjorde 
sig heldigt bemærkede ved hoffet. Derimod stemmer 
Christopher Eyres formodning (se indledningen) om 
at ‘zmr waty ikke er ministeriel’ ikke godt overens 
med Wenis omtale af titlen som et embede. Til gen-
gæld er zmr-titlens etymologiske ophav, og dermed 
en direkte oversættelse, endnu ikke mulig at fast-
sætte med sikkerhed. Mange andre detaljer omkring 
titlen mangler at blive klarlagt. Men fremtidige op-
dagelser og forskning vil måske ændre på dette også.
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amarna sunset. nefertiti, tutankhamun, ay, 
horemheb, and the egyptian counter-revolution
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I 2009 udkom der to bøger, der begge omhandler 
den sidste del af det 18. dynasti, nærmere bestemt 
slutningen på Amarna-tiden og årene umiddelbart 
derefter. Den ene er fransk, den anden engelsk, og 
de er i alle henseender meget forskellige. 

Alain Zivie, der i 2002 besøgte CNI med en for-
nem udstilling af fotografier fra sine udgravninger i 
Sakkara, fandt i 1996 en grav, der vakte en del op-
sigt alene på grund af ejerens identitet. Det var en 
kvinde, og hun havde været ‘amme’ for Tutankh-
amon. Graven ligger næsten lige under antikvitets-
tjenestens gamle hus, synlig til højre, når man kører 
op ad vejen til trinpyramiden. Siden den blev ud-
hugget, blev den brugt til sekundære begravelser, 
senest til kattemumier, der forefandtes i store 
mængder. Da de enten var gået i forrådnelse eller 
var gået til grunde ved selvantændelse, var det ikke 
et hul, man umiddelbart ville begive sig ind i. Zivie 
og hans kolleger vovede det dog, og i løbet af en 
time havde de identificeret ejeren. Det var først i 
løbet af en senere sæson, at de opdagede, at der bag 
en mur skjulte sig en trappe ned til yderligere to 
etager.

Fundet fik i begyndelsen en del presseomtale, og 
nu udgør det så bind 1 af en serie, der blandt andet 
skal rumme to andre meget omtalt grave ved siden 
af, der tilhørte henh. Aper-El, vesir under Amen-
hotpe III og en familie af malere med rødder i Deir 

Solnedgang over Amarna

el-Medina. Det er en smuk publikation med delikate 
stregtegninger og fotografier i farve, ikke blot af 
væggene, men også af forskellige stadier i udgrav-
ningsarbejdet. Derudover er der fornem grafik af 
planer og snit. Fodnoterne bruges ikke blot til hen-
visninger, men også til forklarende kommentarer til 
brødteksten. Der er intet indeks, og den separate 
bibliografi rummer kun Zivies egne værker (resten 
er at finde i fodnoterne). Efter en indledning, hvor 
Zivie forklarer arbejdsprocessen og er fortaler for 
langsom publikation, der giver tid til refleksion 
(man aner en slet skjult hentydning til andres lyn-
hurtige og under tiden forhastede præsentationer), 
udgør den første og største del af bogen en beskri-
velse af scenerne på væggen samt deres inskriptio-
ner. 

Det penible spørgsmål er: hvad hed ammen? Der 
står Maïa på titelbladet, men der er andre skrivemå-
der af hendes navn i graven, og fortolkningen af 
dem hænger sammen med Zivies refleksioner i an-
den del. Efter at have argumenteret for, at scenen 
med ammen med kongen på skødet referer til kon-
gens kroningsritual, forsøger han at indkredse, 
hvem der i samtiden kunne have haft en så indfly-
delsesrig stilling ved hoffet. Tutankhamon blev jo 
født i Akhetaten, og det er nu almindeligt accepte-
ret, at kun Akhenaten kunne være hans far. Det er 
notorisk vanskeligt at spore personer, der optræder 
i årene efter Amarna-tiden, tilbage til selve perio-
den, da de kan have skiftet navn, måske mere end 
en enkelt gang. Zivie søger i de royale cirkler og 
standser ved Meritaten. De fleste af hans argumen-
ter er ganske spekulative, men et af dem synes ret 
overbevisende. Flere steder i graven skrives ammens 
navn ikke Maïa, men Mayati. Dette navn kan gen-
findes i kileskriftkorrespondancen fra el-Amarna og 
synes her at betegne netop Meritaten. Zivie overve-
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jer også, om Meritaten kunne være mere end amme 
for Tutankhamon og rent faktisk være hans mor (de 
øvrige to kandidater i den nyere litteratur er ellers 
Nefertiti og Kiya).

Der er næppe noget årti i den ægyptiske historie, der 
byder på flere problemer og forslag til deres løsning, 
end perioden fra Akhenatens år 12 til Tutankhamons 
tronbestigelse. Det er denne periode, Aidan Dodson 
dykker ned i for at give endnu et bud på, hvad der 
mon foregik, fulgt op af overvejelser omkring imple-
menteringen af ‘kontrarevolutionen’ under Ay og 
Horemheb før og efter de to kongers tronbestigelse. 
Det kræver mod at kaste sig ud i at udrede de spe-
gede tråde. 

Bogen med den opfindsomme titel Amarna Sunset 
er ikke en udgravningsrapport, men skrivebordsar-
bejde. Den er vist nok tiltænkt almindelige, interesse-
rede læsere, og på overfladen, dvs. i brødteksten, ser 
det hele meget enkelt og troværdigt ud. Men man 
bør sidde med fingrene i noteapparatet og se, hvad 
kildematerialet til de forskellige problemstillinger er, 
og først der vil man til fulde opdage deres komplek-
sitet. Det gælder først og fremmest hovedpersonernes 
identitet og indbyrdes famileforhold. 

På en halv side (s.17) får vi klaret problemerne 
omkring Tutankhamons mors identitet. Dodson fore-
slår Nefertiti med sit væsentligste argument for Tut-
ankhamons fravær i billedprogrammet, at der på det 
tidspunkt ikke var tradition for at afbilde prinser 
(Nefertiti kunne have født en søn efter at have fået 
Ankhesenpaaten), og tilføjer, at Ay kalder Tutankh-
amon sin ‘søn’. Dette hænger således sammen med 
Ays postulerede tilknytning til kongefamilien som far 
til Nefertiti. Han omtales som ‘fosterfader (hvis ikke 
egentlig fader) til Nefertiti’ (s.66) og yderligere som 
Akhenatens onkel på mødrene side (s.96). Situatio-
nen er dog den, at der ikke foreligger nogen beviser 
for hverken hans eller hans hustru Tejes reelle forbin-
delse med Nefertiti (s.97). 

Mumien i KV 55 fortolkes uden megen diskussion 
som Smenkhkara, og Zannanza-affæren anbringes 
uden egentlig argumentation om alternative mulighe-
der i selve teksten i tiden efter Tutankhamons død. 
På den positive side er der nyttige afsnit om de kend-
teste embedsmænd under henh. Tutankhamon, Ay og 
Horemheb og ligeledes om disse kongers byggeakti-
viteter. Der er mange illustrationer i s/h, men udsty-
ret følger den noget skrabede stil, som forlaget bru-
ger pt – der er langt til Zivies mesterlige fotografier 
og lækre layout. Til gengæld er der både en udførlig 
bibliografi og et indeks (dog kun over egennavne).
LM

Lise Manniche

the akhenaten colossi of Karnak

The American University in Cairo Press, Cairo og 
New York 2010     
182 s., talrige fotos. Pris LE 150

Så han virkelig sådan ud? Kan det passe, at han var 
en ung, feminin mand med ‘hestehoved’, brede hof-
ter, hængemave og fede lår? Eller er kolosserne fra 
Karnak ren fiktion, frugten af en oldtidiskunstners 
syge fantasi?

Chokket kommer i 1925, hvor de to første kolos-
ser dukker op ved udgravningen af en drænkanal. 
Forskerne kender stilen i forvejen og sætter straks 
det rette navn på de nye kæmper: outsideren blandt 
faraonerne, Akhenaten. Men alligevel er der tale om 
noget helt nyt, der overtrumfer alt, hvad man før 
havde troet muligt, selv fra Akhenatens side. Tidens 
kunstkendere kalder statuerne groteske og mon-
strøse. En skændsel mod al god smag. 

I dag ved vi, at Akhenaten rejser over 30 af disse 
kolosser i Karnak. Det sker tidligt i regeringstiden, 
medens den unge monark endnu residerer i Theben. 
De fire meter høje sandstenskæmper smykker et af 
Karnaks Aten-templer, men de lever ikke længe. 
Kort efter kongens død bliver de slået i stykker og 
fjernet fra jordens overflade ligesom de fleste andre 
af Akhenatens frembringelser. Ægypterne ønsker at 



glemme ‘kætterkongen’, og verden ser først kolos-
serne igen, da det grundvandsplagede Karnak skal 
drænes i 1925.

Der er skrevet hundreder af bøger om Akhenaten, 
og nu kommer der sandelig en til. Kan det virkelig 
passe? Har vi brug for mere om Akhenaten? I dette 
tilfælde: Ja – for bogen rydder op i et emne, der i 80 
år har været fluepapir for vilde teorier. Så godt som 
alle inden for forskningen omkring Akhenaten har 
tolket de sære kæmper. Men ingen har før under-
søgt de faktiske skulpturer ordentligt – sådan som 
Lise Manniche nu har gjort. Hun har lokaliseret, 
beskrevet, fotograferet og kommenteret hele 59 
store og små fragmenter. For første gang ejer vi nu 
et sundt kildemateriale: i sig selv en kæmpe indsats. 
Beundringen bliver kun større, når man betænker, 
hvor svært det er at finde rundt i ægyptiske muse-
umsmagasiner – for slet ikke at tale om at få tilla-
delse til at komme indenfor. 

Så Akhenaten virkelig sådan ud? Bogen diskute-
rer argumenterne for og imod de herskende syg-
domsteorier. Hvis kongen led af Fröhlichs eller 
Marfans syndromer, bevidner kolosserne måske 
hans virkelige udseende. Men faktisk behøver der 
ikke ligge sygdom bag de sære former. En læge pub-
licerede allerede i 1930 fotografier af en ung ægyp-
ter, der ikke led af de nævnte sygdomme, men slå-
ende lignede Akhenaten. Typen findes altså stadig i 
Ægypten. At basere en diagnose alene på den usæd-
vanlige fremtoning er således en farlig sag. Dertil 
kommer, at skelettet fra grav nummer 55 i Konger-
nes Dal, som mange mener tilhører kongen, ikke 
viser tegn på sygdom.

Men hvad er meningen med kæmperne? Er de 
blot en gang gigantisk kongerøgelse, eller lægger 
kongen krop til noget større end sig selv? Lige fra 
begyndelsen har forskere antaget det sidste – og 
givetvis med rette. Det har længe været kendt, at 
flere af kolosserne bærer guden Shus fjerkrone. Der-
med forbinder de kongen med en af de få guder, der 
fandt nåde for hans religiøse udrensning. Som 
solgudens søn var Shu en naturlig mytologisk rolle 
for kongen. De fjerprydede kolosser er således ret 
nemme at forstå.

Helt modsat forholder det sig imidlertid med en 
anden kolos, der tilsyneladende viser kongen nøgen 
og uden kønsorganer. Knapt var den fundet – i 
1930 – før spørgsmålene meldte sig. Forestillede 
den mærkelige skabning monarken som en kastreret 
gud? Eller som urguden, før han frembragte de to 
køn? Stribevis af teorier fremkom, indtil det lang-
somt dæmrede for forskningen, at den nøgne, køns-
løse kæmpe næppe forestiller Akhenaten og des-

uden hverken er nøgen eller kønsløs. Formentlig 
afbilder den kongens hustru, Nefertiti. ‘Nøgenhe-
den’ skyldes, at hun bærer en tynd klædning, der 
mere fremhæver end skjuler formerne, og manglen 
på mandlige kønsorganer har naturlige årsager.

Efter denne erkendelse har forskningen nærmet 
sig kolossernes mytologiske identitet med øget præ-
cision. Forskellige kroner, hovedklæder og andre 
værdighedstegn skiller dem i grupper, der forment-
lig svarer til de forskellige aspekter af guden Aten: 
Ra-Harakhty, Shu og Tefenet. Akhenaten og Nefer-
titi gik tydeligvis ind i rollerne som Shu og Tefenet, 
men hvem der på det jordiske plan spillede rollen 
som Ra-Harakhty står hen i det uvisse. Måske var 
det Akhenatens fader, Amenhotpe III. 

Der ligger meget mere teologi og mytologi i em-
net, og bogen fører læseren vidt omkring. Forfatte-
ren fremfører f.eks. en teori om, at kolosserne må-
ske var opstillet i en rækkefølge, der afspejlede so-
lens gang på himlen. I ægypternes traditionelle my-
tologi forvandlede solguden sig fra skarabæen Khe-
pri til den falkehovedede Ra-Harakhty og den væd-
derhovedede Atum i løbet af dagen. Måske lå lig-
nende tanker bag opstillingen af kolosserne, men 
brudstykkerne er fundet så spredt, at den oprinde-
lige rækkefølge næppe lader sig rekonstruere. 

Lise Manniche fortjener megen ros for denne fine 
bog, der ikke blot dokumenterer hvert enkelt frag-
ment af kolosserne fra Karnak, men også bringer 
orden i det sammensurium af forskning, tolkning og 
fri fantasi, der har lejret sig omkring de store vær-
ker, siden de første (gen)så solens lys i 1925. Det er 
en af den slags bøger, hvor man med bagklogska-
bens bedrevidenhed spørger sig selv: Hvorfor har 
ingen skrevet denne bog for lang tid siden? Den 
bringer os videre. 

Mogens Jørgensen
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alexandria
Et hold af ægyptiske arkæologer under 
ledelse af M. Abdel Maqsoud har fun-
det et tempel viet til kattegudinden 
Bastet i Alexandria. Templet blev ind-
viet af dronning Berenike, Ptolemaios 
IIIs hustru (ca. 246-222 f.Kr.) Tempel-
området anslås at måle 60 x 15 m. Om-
rådet er i stort omfang blevet brugt som 
stenbrud, og derfor er der indtil videre 
kun udgravet få dekorerede blokke.

I Kom el-Dikka, også i Alexandria, 
er der blevet fundet en cachette med 
600 statuer, mange af dem af bronze. 
Flere af figurerne forestiller Bastet; der 
blev også identificeret andre guder 
f.eks. Isis og Horus. Og der er mere fra 
Alexandria: J.-Y. Empereur og hans 
hold fortsætter udgravninger, optegnel-
ser og restaurering af forskellige dele af 
den antikke by. Man har nu fået kon-
serveret en del genstande, herunder 
mønter, mosaikker, vægmalerier, kera-
mik og organisk materiale fra både 
over og under havets overflade. Mange 
af genstandene er udstillet på National-
museet i Alexandria. 
‘Nile Currents’, Kmt 21/2, 2010, s.5.

taposiris magna
Zahi Hawass og K. Martinez fra Den 
Dominikanske Republik ledede i for-
året en udgravning i Taposiris Magna 
vest for Alexandria. Her undersøgte og 
udgravede man bl.a. den lokalitet, hvor 
Cleopatra VIIs grav formodes at ligge, 
og man ryddede tillige andre skakter i 
området. Blandt fundene i Taposiris 
Magna nævnes keramik, mønter og 
skulpturfragmenter, hvoraf nogle må-
ske stammer fra portrætter af Cleopa-
tra VII og Markus Antonius. Uanset 

om holdet finder graven, har de øvrige 
fund været med til at kaste lys over den 
sen-ptolemæiske aktivitet på stedet og 
afsløret nye arkitektoniske former.
‘Nile Currents’, Kmt 21/1, 2010, s.4 og 
Kmt 21/2, 2010, s.5.

Zahi Hawass fortæller på sin blog, at 
der blandt ekspeditionens vigtigste fund 
i Taposiris Magna findes en smuk af-
bildning af Cleopatra VII samt 22 møn-
ter med hendes portræt. Statuehovedet 
og mønterne fremstiller Cleopatra VII 
som en skønhed, hvilket modsiger en 
udtalelse, som en engelsk museumsin-
spektør tidligere har fremsat om, at 
dronningen var ret grim. Fundene fra 
Taposiris udstråler en charme, som 
snildt kunne have fanget Julius Cæsars 
og Markus Antonius’ opmærksomhed 
og hjerter, og afbildningerne indikerer, 
at Cleopatra var attraktiv. Det arkæo-
logiske hold har også fundet en del 
amuletter og en smuk, hovedløs statue 
fra ptolemæisk tid. Blandt de mest inte-
ressante fund er en maske, der viser en 
mand med kløftet hage. Ansigtet har 
nogen lighed med kendte portrætter af 
Markus Antonius.
http://www.drhawass.com/blog/press-
release-news-temple-taposiris-magna

leukaspis reddet
Kysten vest for Alexandria forvandles i 
disse år med foruroligende hast til ferie-
byer. Et af disse nye projekter langs de 
hvide strande er Marina. At dette byg-
geprojekt blev sat i gang var den di-
rekte årsag til, at vi nu kender til dens 
forgænger på stedet: den græsk-romer-
ske by Leukaspis, der blev udraderet af 
en flodbølge, forårsaget af et jordskælv 
på Kreta, engang i det 4. årh. e.Kr. Rui-
nerne blev opdaget i 1986, da kinesiske 

ingenører tog de første spadestik til det 
nye ferieparadis. Myndighederne blev 
klar over, at der her var potentiale for 
noget interessant, og et område på 200 
acres (0,809km2) blev fredet og konces-
sionen givet til polske arkæologer. Leu-
kaspis blev grundlagt i det 2. årh. f.Kr. 
og udviklede sig til en større by med 
15.000 indbyggere, hvis eksistens-
grundlag bl.a. var en blomstrende han-
del med Libyen og Kreta. Villaer i to 
etager, vandcisterner, en basilika, et 
forum og badehus samt naturligvis 
grave vidner om livet i denne græske 
by. Da der endnu står mure tilbage i 2 
m højde, er planen, at byen skal udvik-
les til en turistattraktion, der kan besø-
ges samtidig med Taposiris, der ligger 
omkring 30 km mod øst. Det lyder alt i 
alt som en glimrende idé!
http://www.artdaily.org/index.asp?int_
sec=2&int_new=40592 [LM]

giza
En grav fra 5. dynasti (2465-2323 f.
Kr.) tilhørende præsten Rudj-ka er 
netop blevet opdaget i et område syd 
for pyramidebyggernes nekropol. Op-
dagelsen blev gjort af et ægyptisk arkæ-
ologisk hold fra antikvitetestjenesten 
under rutinemæssigt udgravningsar-
bejde.

Zahi Hawass siger at Rudj-ka havde 
flere titler og var et vigtigt medlem af 
hoffet. Først og fremmest fungerede 
Rudj-ka som renselsespræst for Chef-
ren (2520-2494 f.Kr.) og hans kult i 
Giza. Chefrens pyramidekompleks og 
kult vedblev at være i brug lang tid 
efter kongens død takket være en 
gruppe præster og administratorer, der 
modtog kongelige donationer. Hawass 
pointerede, at det er første gang, der er 
fundet en grav i dette område, og at 

Louise Alkjær

s i d e n
SIDST

 FUND & FORSKNING



den er unik på grund af sin arkitektur. 
Gravens overbygning er konstrueret af 
kalkstensblokke, som har dannet en 
labyrintlignende vej til hovedindgan-
gen. Selve gravkammeret er hugget 
direkte ind i klippen. Hawass fortalte 
endvidere at væggene i graven er smukt 
dekorerede med farvelagte relieffer, som 
viser Rudj-ka og hans kone foran et 
offerbord fyldt med brød, gæs og kvæg. 
Der er ligeledes dagliglivs-scener med 
Rudj-ka, der fisker fra en båd. ‘Denne 
grav kan være den første af mange i 
dette område. Vi har forhåbentlig op-
daget en ny nekropol, der var viet til 
særlige medlemmer af hoffet’, siger 
Hawass. Han foresår også, at området 
kunne være en fortsættelse af Gizas 
vestlige nekropol, måske et resultat af 
‘overbelægning’ på Giza-plateauet. 
http://www.drhawass.com/blog/press-
release-discovery-tomb-rudj-ka
Billeder af graven kan ses på Hawass’ 
Facebookprofil. 

sakkara
Restaureringen af trinpyramiden fort-
sætter. Et ægyptisk hold arbejder med 
at konsolidere det indre såvel som det 
ydre af pyramiden for at foregribe yder-
ligere ødelæggelse. Der bliver opsat 
metalstænger og givet kemiske ind-
sprøjtninger for at støtte de underjordi-
ske, labyrintiske gange under pyrami-
den. 

I Ras el-Gisr, også i Sakkara, har 
Zahi Hawass og et hold lokaliseret en 
stor grav fra 26. dynasti. En del af an-
lægget har været brugt til begravelse af 
dyr. Et af gravens kamre var fyldt med 
lerkrukker, der indeholdt fuglemumier. 
Vest for Trinpyramiden har en polsk 
ekspedition under ledelse af K. Mysli-
wiec fortsat arbejdet med at konservere 
de spektakulære grave fra 6. dynasti, 
der blev opdaget under tidligere ud-
gravninger. Man har ikke blot fokuse-
ret på gravmalerierne, malet i klare 
farver, men også på de genstande af træ 
og sten, der er fundet i disse grave til-

lige med genstande fra senere perioder. 
Genstandene består bl.a. af træ- og 
stenmodeller, dele af Ptah-Sokar-Osiris-
figurer og andre fragmenter af begra-
velsesudstyr. Man har fundet flere grave 
fra den græsk-romerske periode, og i et 
område mener man at have opdaget og 
udgravet en bygning fra det 3. dynasti. 
Denne bygning kan have spillet en rolle 
i konstruktionen af trinpyramidekom-
plekset. Der blev lokaliseret og identifi-
ceret nye grave fra Gamle Rige, og man 
fortsatte arbejdet med menneske- og 
dyreknogler, keramik og småfund.

Længst mod vest i Sakkara har den 
japanske ekspedition fra Ægyptologisk 
Institut på Waseda Universitet, under 
ledelse af S. Yoshimura og N. Kawai, 
udgravet området nordøst for Isisnof-
rets gravkapel (EA 36) fra Ny Rige. 
Tæt på graven har man fundet en ca-
chette med den keramik, der blev be-
nyttet under Isisnofrets begravelsesritu-
aler. Cachetten var fyldt med grus og 
småsten og kalkstensblokke, herunder 
en stele fra Thuttmose IVs tid. Stelen 
stammer muligvis fra en lerstensbyg-
ning fra 18. dynasti, som står vest for 
Isisnofrets gravkapel. Stelen har en 
afbildning af Thutmose IV, der skyder 
med bue mod en befæstet by, hvor 
nogle aamu (asiater) lovpriser kongen. 
I det sydlige Sakkara, ved Tibbet el-
Guesh, fortsatte V. Dobrev og hans 
hold arbejdet med at konservere og 
dokumentere en begravelsesplads fra 6. 
dynasti op til Første Mellemtid. Nogle 
af gravene er klippegrave og udsmykket 
med relieffer, mens andre er noget mere 
ydmyge, bygget af lersten og ral. Der 
blev også fundet nye grave fra senere 
perioder, nogle med gravudstyr bestå-
ende af keramik og madofre.
‘Nile Currents’, Kmt 21/1, 2010, s.4-5.
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luxor
Holdet fra Johns Hopkins University 
under ledelse af Betsy Bryan har gjort 
arbejdet i Mut-templet i Karnak færdig. 
Templet er gjort klar til eventuelt at 
blive åbnet for publikum. Det er planen 
at Mut-templet, Khons-templet og 
sfinx-alleen mellem Karnak- og Luxor-
templerne skal åbnes samtidig og på 
den måde give besøgende mulighed for 
at besøge flere monumenter på Luxors 
østlige bred. Sakhmet/Mut-statuer og 
dekorerede blokke er udstillet i et uden-
dørs museum bagest i Mut-templet.
‘Nile Currents’, Kmt 21/3, 2010, s.7.

I Kongernes Dal har Otto Schaden og 
hans hold brugt sæsonen på at studere 
fundene fra KV63. Der er blevet fundet 
flere skår, hvilket har øget antallet af 
hele krukker fra graven. Krukkerne er 
af god kvalitet malet i blå farver, og 
Schaden har noteret sig, at der også 
kan være importeret keramik iblandt. 
Der er blevet lavet tegninger af både 
krukker og kister, såvel som de lerbak-
ker og seglaftryk, der også blev fundet i 
graven. Holdet har arbejdet med at 
genskabe kisterne, og man håber, at de 
snart er klar til at blive udstillet. Ansig-
tet på Kiste Bs låg er blevet genskabt, 
men kisten bærer ingen indskrifter, og 

ejeren af kisten forbliver derfor ukendt. 
Kiste A blev fremstillet til en kongelig 
amme, der hed Iny, og hendes kiste ser 
ud til at have flere indskrifter. Ansigtet 
på Kiste Fs låg er blevet konsolideret og 
renset, og konservatorerne fandt en 
overraskelse inde i kisten: adskillige 
stykker sivmåtte. Den seng, der lå i skilt 
ad i en af krukkerne, samt en pude er 
nu udstillet på mumificeringsmuseet i 
Luxor, mens den lille forgyldte kiste 
(G6) er blevet flyttet til et regionalt 
museum, formentlig ved Sharm el-
Sheikh.
‘Nile Currents’, Kmt 21/2, 2010, s.7.

På Luxors vestbred arbejder Hourig 
Sourouzian i Kom el-Hettan. Hun hol-
der øje med, om der kommer revner 
eller ændringer i de udgravede statuer 
på grund af nedsynkning. Indtil videre 
har der ikke været nogen. Et andet pro-
blem, som holdet har kæmpet med, er 
duer og andre fugle, hvis gødning er 
meget skadelig for statuerne. I et forsøg 
på at få fuglene til at holde sig væk har 
Sourouzian og hendes hold dækket alle 
stenene med meget tynde net, som er 
usynlige, og som effektivt forhindrer 
fuglene i at bygge reder i hulrum i ste-
nene. Man er fortsat med at dokumen-
tere og konservere de fragmenter, der er 

fundet ved 2. pylon, ligesom man også 
har konserveret de væltede kolosser her. 
Man har taget foranstaltninger i områ-
det ved 3. pylon for at konservere de 
Amenhotpe III-statuerne af alabast, 
som er fundet her. Under udgravninger i 
peristylgården opdagede man en stor 
rampe, der var den sidste del af den 
processionsvej, der forbandt 1. pylon 
med gården. 

Under disse udgravninger har man 
også fundet både rester af arkitektur og 
fragmenter af relieffer. I den vestlige del 
af gårdens sydlige forhal fandt Sourou-
zians hold et kolossalt granithoved af 
Amenhotpe III med den hvide krone. 
Hovedet måler 2.5 m i højden. Andre 
dele af denne statue er udgravet i tidli-
gere sæsoner, og Sourouzian håber at 
kunne rekonstruere og genopsætte sta-
tuen i næste sæson.
‘Nile Currents’, Kmt 21/3, 2010, s.7.

I begyndelsen af oktober annoncerede den 
ægyptiske antikvitetstjeneste, at der var 
fundet endnu et stort Amenhotpe III-hoved 
i Kom el-Hettan. Statuen forestiller kon-
gen ved siden af Amon, men kun den øver-
ste del af denne dobbeltstatue er bevaret.
http://www.drhawass.com/blog/new- 
statue-amenhotep-iii-uncovered
 
Metropolitan Museum of Art og Michael 
Carlos Museums ekspedition til Malkata 
har under ledelse af D. Patch og P. Laco-
vara brugt sæsonen på at opmåle området. 
Fokus var på den nordlige landsby, et om-
råde der ligger mellem Audienspavillonen 
i nord og Mellempaladset i syd. Området 
siges at have tilhørt arbejdere og blev ryd-
det igen for at undersøge tidligere grund-
planer. Murene er eroderet betydeligt, 
siden de første gang blev frilagt, hvilket 
understreger vigtigheden af dette projekt. 
Blotlagte gulve afslørede en række krukker 
såvel som perler, dyreknogler, frø og nogle 
få og sjældne eksempler på glas. Arkæolo-
gerne var i stand til at identificere to byg-
gefaser. Efter at området var blevet grun-
digt undersøgt og beskrevet, dækkede man 
det til igen. 
‘Nile Currents’, Kmt 21/2, 2010, s.7.

Fra Mut-templet. 

Foto LM.
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grave fra 25. dynasti
En ekspedition fra South Asasif Conserva-
tion Project under ledelse af Elena Pi-
schikova, der arbejder i den del af den 
thebanske nekropol, der hedder Assasif 
Syd (lige syd for Deir el-Bahari), har for 
nylig genåbnet to grave fra det nubiske 25. 
dynasti: TT 391 tilhørende Karabasken, 
borgmester i Theben og Amons fjerde-
præst, og TT 223 tilhørende Karakhamon, 
første ak-præst for Amon, der begge funge-
rede under kong Shabako tidligt i det 25. 
dynasti. Begge grave blev besøgt af rej-
sende i 1820rne og årene derefter, og se-
nest i 1970erne, hvor de var i meget dårlig 
stand og senere styrtede sammen. Tidens 
tand har faret hårdt frem mod dem, men 
ikke desto mindre viser tusinder af relief-
fragmenter arbejdets fornemme kvalitet.
BMSAES 12, 2009, s.11-30 online: 
http://www.britishmuseum.org/pdf/
Pischikova_a.pdf
Om projektet: http://www.southasasif.
com/Karak-History-of-the-Tomb.html
Video fra udgravningen: 
http://toutankhamonmag.free.fr/
wordpress/?m=201009

Gravene ligger i umiddelbar nærhed af 
af en af de ‘forsvundne grave’ (TT 
C14), der lige efter nytår vil blive publi-
ceret af Lise Manniche på Museum 
Tusculanum Press i København (Lost 
Ramessid and Post Ramessid Private 
Tombs in the Theban Necropolis). Det 
lykkedes at få kontakt med Elena Pi-
schikova, som i den 11. time kunne 
oplyse, at hun rent faktisk havde identi-
ficeret denne grav lige syd for den åbne 
gård i TT 225, hvor den havde ligget 
skjult i gården til et af de huse, der 
endnu stod på stedet. Gravens forreste 
rum var meget trangt og ufuldendt, og 
det inderste rum var utilgængeligt. In-
gen indskrifter var synlige, men graven 
kunne i princippet stamme fra 25. dy-
nasti. På grudlag af et navn kopieret af 
Wilkinson i 1820rne er en datering i 
saitisk tid tidligere blevet foreslået. 
Måske graven senere kan ryddes, men 
det er under alle omstændigheder til-
fredsstillende at kunne markere den 
med et kryds på landkortet. [LM]

Karnak-bibliografi
Det fransk-ægyptiske center for Kar-
nak-studier har udgivet en 189 sider 
lang bibliografi, der i alfabetisk række-
følge søger at registrere alt, hvad der er 
publiceret om Karnak-templet fra 1802 
til i dag. Det er meningen, at listen fra 
nu af skal holdes opdateret og derfor 
hele tiden være aktuel. Savner man en 
Karnak-bibliografi, kan den downloa-
des gratis på centerets hjemmeside: 
http://www.egyptologues.net/pdf/Kar-
nak.pdf

ramesses iii-indskrift i saudiarabien
Det rapporteres, at der på en klippeside 
i Tayma-oasen 400 km nord for 
Medina i Saudiarabien er fundet en 
indskrift med Ramesses IIIs kartoucher. 
Det ledsagende billede af denne smukt 
udførte grafitto viser også de sædvan-
lige kongetitler nzw bit nb tAwy zA Ra nb 
xaw. En vandret linie nedenunder tilfø-
jer hqA tA mri, ‘hersker over det elskede 
land (Ægypten)’. Det antages, at Tayma 
var en vigtig post på en karavanerute, 
der gik fra Nildalen til Sinai videre ned 
langs kysten til Abu Zeneima (det er 
her man stopper og køber kager på 
busturen fra Cairo til Sharm el-Sheikh), 
hvor der tidligere er fundet rester af et 
tempel anlagt af Ramesses III. Herfra 
går der et spor videre mod øst gennem 
ørkenen til Serabit el-Khadim og videre 
op mod Jordan. Ved Aqaba er man på 
grænsen til Saudiarabien. I Tayma er 
der fundet spor af beboelse fra ca. 2000 
f.Kr., og den nævnes i assyriske tekster 
fra det 8. årh. f.Kr. Den babylonske 
kong Nabonidus tilbragte 10 år i oa-
sen. Siden 2004 har det tyske arkæolo-
giske institut i Berlin under ledelse af 
Ricardo Eichmann foretaget udgravnin-
ger i Tayma (se http://www.dainst.org/
index_3258_en.html). I en personlig 
meddelse fortæller RE yderligere, at 
indskriften blev opdaget omkring 50 
km nord for oasen, og at den tidsmæs-
sigt passer med, at der indenfor Taymas 
mure er blevet udgravet et lille, fortlig-
nende anlæg fra tiden mellem det 
12./11. - 9. årh. f.Kr. Her blev der fun-
det forskellige genstande fra Ægypten 

og Levanten. Et omfattende udstillings-
katalog fra en netop afsluttet udstilling 
på Louvre ‘Routes d’Arabie’ rummer en 
artikel af A. Hausleiter om denne peri-
ode.
Arab News 8.11 2010.11.08. [LM]

nyt fra Kharga-oasen
Som en del af Theban Desert Road Sur-
vey har en amerikansk-ægyptisk ekspe-
dition fra Yale University ved Umm 
Mawagir lige nord for Kharga-oasen 
opdaget rester af bebyggelse, der er 
betydeligt ældre end nogen af de andre 
eksisterende monumenter i oasen. Det 
måler 1000 x 250 m og ligger langs den 
travle karavanerute mod Nilen, der 
forgrenede sig videre til det nubiske 
kongerige i Kerma. Det drejer sig tilsy-
neladende om et administrativt center 
med eget bageri og tilhørende pottema-
gerværksted til fabrikation af brød-
forme i en størrelsesorden, der kunne 
brødføde en hel hær. De indledende 
undersøgelser peger på, at det først blev 
anlagt i Mellemste Rige og fortsatte 
med at fungere til begyndelsen af Nye 
Rige og især blomstrede i 2. Mellemtid.

Ramesses III i Saudiarabien.
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Kort rapport med fin diasserie: http://
opa.yale.edu/news/article.aspx?id= 
7708 [LM]

ekstrapost fra Jerusalem til amarna
For nylig blev der gjort et usædvanligt 
fund lige uden for Jerusalems bymure: 
et lillebitte (2 x 2,8 cm) fragment af et 
kileskriftbrev på akkaddisk, som anta-
ges at være stilet til Akhenaten. Afsen-
deren kunne være Abdi-Heba, der ken-
des fra anden Amarna-korrespondance 
(EA 285.290). En jordprøve godt-
gjorde, at der er anvendt lokalt ler.
http://www.jpost.com/Israel/Article.
aspx?id=181135
Mazar, Eilat, Wayne Horowitz, Takay-
oshi Oshima and Yuval Goren,
‘A Cuneiform Tablet from the Ophel in 
Jerusalem,’ IEJ, 60:1,2010, 4-21.
(LM)

nyt forskningsprojekt med dansk  
deltagelse?
Der er forhandlinger i gang med at 
involvere danske arkæologer i Gurob 
Harem Palace Project, der har kørt 
siden 2005. Lederen af det, Dr Ian 
Shaw fra Liverpool, var i september på 
besøg på CNI for at præsentere projek-
tet. Det drejer sig om beboelse fra slut-
ningen af 18. dynasti i Medinet el-Ghu-
rab i udkanten af Fayum. Her blev det 
fornemme træhovede af dronning Teje 
(nu i Berlin) fundet samt andre fine 
træskulpturer af privarpersoner (se 
Papyrus 19/2, 1999, s.22-24) Nye ud-
gravninger skal i første omgang kon-
trollere resultater fra tidligere udgrav-
ninger, udarbejde kort og planer over 
området, fastlægge en keramiktypologi 

og ved brug af den nyeste teknologi 
søge at definere bebyggelsens udstræk-
ning og vigtigste dele. Man kan blive 
medlem af projektets venneforening og 
støtte det økonomisk: se de relevante 
oplysninger på www.gurob.org.uk 
[LM]

Open air museum i luxor-templet  
åbnet
Luxor-templet har fået en ny attrak-
tion: Chicago House har siden 1995 
arbejdet på at registrere og konservere 
mere end 2000 ud af de 40.000(!) 
blokke med relieffer, der i middelalde-
ren blev taget fra bygninger både i Kar-
nak og Luxor og anvendt til andet for-
mål. En stor del af blokkene er nu ble-
ver gjort tilgængelige i et Open Air 
Museum, hvor man kan vandre gen-
nem historien og se eksempler på relief-
fer fra Mellemste Rige og til islamisk 
tid. 
http://oi.uchicago.edu/research/projects/
epi/#news [LM]

Dronning Tejes hovede. 

Foto LM.

Kort fra Chicago House.



tutankhamon & co. Dna igen
JAMA, det amerikanske medicinske 
tidsskrift, hvor DNA-analyser af Tut-
ankhamon og andre mumier blev of-
fentliggjort i februar, rummer i bind 
303, nr. 24 fra 23. - 30. juni 2010 
nogle ‘letters to the editor’ med kritik 
af de offentliggjorte analyser. Et af bre-
vene (s.2471) er fra to danske forskere: 
Eline Lorenzen og Eske Willerslev fra 
Naturhistorisk Museum. Her gøres der 

opmærksom på vanskelighederne ved 
at skaffe brugbar DNA fra materiale, 
der er så gammelt som det er tilfældet 
her, og på mulighed for forurening af 
materialet, da mumierne har været i 
flere andre personers hænder i nyere 
tid. Et andet brev fra en forsker i Ari-
zona State University sætter spørgs-
målstegn ved den opnåede aldersbe-
stemmelse af mumien fra KV55, som 
hun mener må være yngre end de fore-

slåede 35-45 år og af samme årsag er 
for ung til at være Tutankhamons far. 
En forsker fra Stanford University kom-
menterer Tuts fodproblemer, og to fra 
henh. Yale og Baltimore påpeger inkon-
sekvenser i præmisserne for slægts-
skabsbestemmelserne. Andre diskuterer 
muligheden for en genetisk lidelse i 
familien og effekten af malaria. [LM]

mumier på glyptoteket
Det begyndte på kulturnatten d. 15. 
oktober. Børn og voksne strømmede til 
Glyptoteket, der dannede rammen om 
en række uhyggelige dødsruter rundt i 
det gamle hus. Den ægyptiske dødsrute 
handlede selvfølgelig om mumierne. 
Om hvordan de gamle ægyptere lavede 
dem og hvorfor. Hver time var der om-
visning i mørket, og succesen var 
hjemme, da billetsalget allerede om 
formiddagen måtte melde, at interessen 
var så stor, at omvisningerne måtte 
dubleres. Alle omvisere i den ægyptiske 
samling måtte af huse, og så gik det 
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 Diverse

ellers slag i slag fra kl. 19.00 og frem til 
midnat. Samtidig var der også skatte-
jagt på museet, hvilket tiltrak mere end 
650 børn i løbet af aftenen! Hele efter-
årsferien var der hver dag omvisning 
for børn i den ægyptiske samling, og 
dette blev også så stor en succes, at 
man allerede efter den første dag måtte 
indføre dobbelt op på omvisninger. 
Efter hver omvisning kunne børn og 
barnlige sjæle blive fotograferet i en 
mumiekiste og få billedet printet ud på 
fotopapir med det samme. Ingen tvivl 
om at børn og det gamle Ægypten er en 
kombination, der passer rigtig godt 
sammen. 

chasing mummies 
Den legendariske ægyptolog, Dr. Zahi 
Hawass, fører et hold af arkæologer og 
dokumentarister på en vild mumiejagt 
gennem Ægypten. Sådan lød indlednin-
gen til History Channels ægyptologiske 
satsning hen over sensommeren, Cha-
sing Mummies. Med episodetitler som 
Vi sidder fast, Forbandet og Fanget, 
blev scenen sat allerede fra begyndel-
sen. Underholdningsværdien var ganske 
høj, men onde tunger var hurtige til at 
dømme serien ude. Den var for kon-
strueret og indstuderet, deltagerne for 
uvidende til at være rigtige studerende 
og hovedpersonen Hawass simpelthen 
for karikeret. Knapt var første afsnit 
gået over skærmen, førend diverse in-
ternetfora eksploderede med holdnin-
ger for og imod Chasing Mummies. 

Særligt en af deltagerne på det arkæo-
logiske hold, Zoe D’Amato, måtte stå 
for skud: var hun nu også rigtig arkæo-
log, eller var hun udvalgt på grund af 
sit kønne udseende og den karriere som 
skuespiller, som hun omtaler på sin 
egen hjemmeside? New York Times 
anmeldte første afsnit, og klummeskri-
benten Neil Genzlinger bemærker, at 
han håber at showet ligesom nogle af 
Ægyptens faraoner, vil dø ungt. Alle 
afsnit har nu været vist og kan ses på 
History Channels hjemmeside.
http://www.history.com/shows/chasing-
mummies/
http://www.nytimes.com/2010/07/14/
arts/television/14mummies.html
http://heritage-key.com/blogs/jon-hi-
moff/chasing-fame-and-mummies-zahi-
hawass-goes-global

Vegas ved nilen?
Luxor har været en af de største og 
mest berømte turistattraktioner i 200 
år, siger Francesco Bandarin, chef for 
UNESCOs Verdensarvscenter, i en arti-
kel i Time. Mansour Boraik, der er 
leder af den ægyptiske antikvitetstjene-
ste i Øvreægypten, tilføjer, at 30% af 
verdens oldtidsmonumenter ligger i 
Luxor, og at 70% af Ægyptens monu-
menter ligger i Luxor. For at bevare 
oldtidsminderne – og for at få antallet 
af turister op – har de lokale myndighe-
der påbegyndt et ambitiøst projekt for 
at genopfinde og revitalisere Luxor. 
Byens infrastruktur er i færd med at 
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Ægypten, og udstillingen er pædago-
gisk formidlet uden at det på nogen 
måde bliver kedeligt. Børnemuseet blev 
indviet af HKH Prins Henrik og Den 
Danske Ambassade, og det er Lego, der 
har doneret figurerne.[Fotografering er 
tilladt her! LM].

nyt sca website
The Supreme Council of Antiquities 
re-lancerede midt i november deres nye 
hjemmeside http://www.sca-egypt.org/
eng/main.htm Her kan man finde nyt-
tige oplysninger om landets museer 
med åbningstider, billetpriser, og om 
man ‘må eller ikke må’ (dvs. fotogra-
fere) samt en alfabetisk liste over de 
vigtigste, åbne seværdigheder. Der er 
særlige sider for professionelle og for 
pressen, information om særudstillinger 
ude og hjemme, om sidste nyt og kon-
taktadresser. [LM]

lego på Det Ægyptiske museum   
i cairo 
Tidligere på året åbnede det nye børne-
museum på museet i Cairo (i kælderen 
tv for hovedindgangen). Her er der 
udstillet ægyptiske figurer bygget af 
Lego, bl.a. en sfinx, en faraofigur, Tut-
ankhamons maske, en del af et tempel, 
en skriverfigur, kanopekrukker mm. 
Sammen med figurerne i Lego finder 
man rigtige skulpturer og genstande fra 

blive udvidet med svimlende hastighed 
og til tonerne af millioner af dollars. 
Ægyptiske arkæologer er i færd med at 
udgrave den gamle sfinx-allé, og når 
alléen er færdigudgravet, vil den som i 
oldtiden forbinde Luxor- og Karnak-
templerne med hinanden. Det er pla-
nen, at Luxor i 2030 skal være ét stort 
open air museum. 

Men ikke alle er lige begejstrede for 
Luxors revitalisering. De lokale bliver 
tvangsforflyttet, deres huse rives ned 
om ørerne på dem, og der indføres sær-
lige zoner mellem lokalbefolkningen og 
de følsomme oldtidsmonumenter. An-
dre kritikere kommer fra det arkæolo-
giske og ægyptologiske establishment, 
men af frygt for repressalier ønsker alle 
at være anonyme. De er rasende over 
den måde, man behandler de lokale på, 
og mener desuden, at de ægyptiske 
arkæologers fremturen med bulldozere 
er i strid med god, arkæologisk skik. 
Man frygter for monumenternes ve og 
vel, men også for, at Luxor ad åre bli-
ver en slags Vegas ved Nilen uden den 
gamle, støvede charme, som erfarne 
Luxor-farere kender og elsker. UNE-
SCO har dog sagt god for planerne om 
at føre Luxor ind i en strålende fremtid 
med alt, hvad det indebærer af store 
hoteller og brede avenuer.
http://www.time.com/time/world/ar-
ticle/0,8599,2026394,00.html 

Foto LM.

Fo
to

 L
M

.



30/2

D
e

c
e

m
b

e
r 2

0
1

0

3
0

. å
r

g
a

n
g

fantomer i ørkensandet:  albert 
gayets udgravninger i antino öpolis
Troels Myrup Kristensen

et minde om amarna-tiden?
J.R. Harris

Duften af amarna
Lise Manniche

hofmænd og hårnåle
Dennis Skjalm

boganmeldelser

siden sidst

fantomer i ørkensandet:  albert 
gayets udgravninger i antino öpolis
Troels Myrup Kristensen

et minde om amarna-tiden?
J.R. Harris

Duften af amarna
Lise Manniche

hofmænd og hårnåle
Dennis Skjalm

boganmeldelser

siden sidst

3 0 .  å r g a n g  n r.  2  2 0 1 0

pa py r u spa py r u s
3 0 .  å r g a n g  n r.  2  2 0 1 0


