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Udgangspunkt for bogen er den omfattende korrespondance og talrige dagbøger og fotografier, som
overbibliotekar og ægyptolog H.O Lange var ophavsmand til under sine to ophold i Cairo sammen
med sin hustru Jonna i 1899-1900 og 1929-1930.
Lange var ansvarlig for anskaffelsen af en lang
række ægyptiske oldsager, som nu kan ses på Glyptoteket og Nationalmuseet og fik derfor et enestående kendskab til handlen med antikviteter.
For at skrive den har forfatterne været igennem en
ufattelig mængde forskelligartet materiale og har
måttet sætte sig ind i den tids lovgivning omkring
eksport og handel med antikviteter. De har udfærdiget en omfattende liste over de mange, der på en
eller anden måde var involveret i de forskellige aktiviteter, hvilket i sig selv præsenterer et fascinerende
persongalleri. Hvis man har beskæftiget sig med den
tidligere ægyptologis historie, er det nyttigt at få
nogle af disse legendariske skikkelser sat ind i deres
sammenhæng.
Bogen er opdelt i to kapitler, som det, trods de
mange underafsnit, kræver en vis udholdenhed at
komme igennem. Rejsen i lænestolen bliver dog
oplivet af de mange illustrationer, hvoraf de fleste i
sagens natur er ældre, samtidige fotografier af relevante personer og steder. Forfatterne har været på
studietur til Ægypten for at finde spor af de lokaliteter, hvor handlen fandt sted, og man fornemmer,
at selv om mange bygninger er forsvundet, har det
været en spændende opgave. De originale tekster i
bogen er på forskellige sprog, men de danske er,
utvivlsomt til mange interesserede læseres lettelse,
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blevet oversat til engelsk. Der er nyttige appendikser
f.eks. om løn til og organisering af de ansatte i antikvitetstjenesten, om Langes egen baggrund samt
fyldig bibliografi og indeks.
Den grafiske udformning af bogen har været underlagt udgiverens faste format med to tekstkolonner
på hver side. Det medfører mange orddelinger i det
engelske, hvoraf nogle, især i introduktionen, virker
noget distraherende. Mange af illustrationerne er
ganske mørke og kunne have vundet ved lidt yderligere omhu. Under alle omstændigheder er bogen et
betydningsfuldt bidrag til en side af ægyptologien,
hvor de mest spektakulære transaktioner nok er velkendte, men hvor den større sammenhæng har været
mere tåget, og forfatterne fortjener stor ros for at
have fokuseret på en dansk forsker, der spillede en
væsentlig rolle.
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