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Sakkara
Khaemwasets monument 
Forskere fra Waseda University i Tokyo 
ledet af Sakuji yoshimura og Nozomu 
Kawai har i den nordvestlige del af Sak-
kara udgravet noget af Khaemwasets 
monument. Holdet har undersøgt 
blandt andet stedets arkæologiske lag, 
byggeteknikker og gulvbelægning. Un-
der rydningen af et af områderne fandt 
man en grube med forskellige gen-
stande, herunder potteskår, relieffrag-
menter og et fragment af en fajance-
shabti fra det 19. dynasti. En delvist 
ødelagt indskrift på shabti’en er yderli-
gere bevis på, at denne del af Sakkara 
fungerede som nekropol i det 19. dyna-
sti.
‘Nile Currents’, Kmt 28. januar 2017, 
s. 7-8.
 
Grave fra 26. dynasti 
R. Hussein og hans hold har arbejdet 
på en gruppe af grave fra det 26. dyna-
sti syd for Unas’ pyramide. Arbejdet på 
disse grave er en del af et større pro-
jekt, der går ud på at kortlægge alle 
grave fra 26. dynasti i Sakkara. På den 
måde bliver det muligt at sammenligne 
variationer i de tekster, der er skrevet 
på gravvæggene. Det er dog ikke kun 

epigrafiske undersøgelser, R. Hussein 
og hans hold udfører i Sakkara. De har 
også foretaget udgravninger i området, 
og under disse udgravninger har man 
fundet flere fragmenter fra Khaemwa-
sets restaurering af Unas’ pyramide 
samt nogle gådefulde hundebegravelser.
‘Nile Currents’, Kmt 28, januar 2017, 
s. 8. 

Heliopolis
I mange år har Dietrich Raue fra uni-
versitetet i Leipzig sammen med ægyp-
tiske kolleger gravet i Matariya, oldti-
dens Heliopolis, teologisk set den vig-
tigste by i det gamle Ægypten. Ud over 
Sesostris I’s obelisk har der længe kun 
været nogle enkelte relieffer at se, men i 
de senere år er der dukket andre frem. 

Der er blevet gjort det ene spektaku-
lære fund i Ægypten efter det an-

det i den sidste tid. Arkæologer har for 
eksempel opdaget rester af en hidtil 
ukendt pyramide i Dahshur. Der er ble-
vet fundet grave i Aswan og haveanlæg 
i Luxor. Og i Kom el-Heitan ved Amen-
hotep III’s tempel dukker der hele tiden 
nye, store fund op. Selv på dansk TV 
kan vi nu se “breaking news” med dan-
ske ægyptologer, når de bliver gjort 
store fund i Ægypten, og der skal gøres 

rede for hvornår, hvorfor og hvordan. 
Ny teknologi bliver brugt under ud-
gravninger og ved efterbearbejdelse af 
fund, og eksperter kan i dag undersøge 
genstande og arkitektur på en helt an-
den måde end for blot få år siden – og 
bringe nye, interessante fakta frem i 
lyset. Både nye og gamle fund bliver 
også i høj grad studeret, kategoriseret, 
fotograferet og publiceret – mange 
gange i databaser, der kan tilgås online 
eller i værker af anerkendte forskere, 

som også bliver stillet gratis til rådighed 
på nettet. 

Der er i det hele taget de gode nyhe-
ders tid, for der meldes også om, at flere 
og flere turister rejser til Ægypten. 
Langtfra så mange som i de gode, gamle 
dage før 2011, men der er en stigning i 
interessen, og den gælder ikke kun ba-
debyerne ved Rødehavet, men også 
Cairo, Luxor, Aswan og Nilkrydstogter. 
Det har Ægypten og ægypterne også 
fortjent.

Louise Alkjær

s i d e n
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Kolossen som fundet. Foto Luxor Times.



42 PaPyRus 37. åRg. nR. 1 2017  •  siden sidst

generaldirektør for Dahshurs nekropol, 
og Mahmoud Afifi, antikvitetssektor-
chef, forklarer, at resterne er i god 
stand og består af en del af de indre 
strukturer i pyramiden. Det drejer sig 
om resterne af en korridor, der fører 
ind i pyramiden, et rum i den vestlige 
del af strukturen samt en hal, der leder 
til en rampe. Der blev blandt andet 
også fundet en alabastblok med ti linjer 
hieroglyftekst, som fortæller, at det var 
en kong Ameny Qemau, der byggede 
pyramiden. Teksten skal nu undergå 
yderligere studier. 
http://english.ahram.org.eg/News/ 
262156.aspx 
og http://english.ahram.org.eg/News/ 
262348.aspx 
Lagt på nettet 3. april 2017 og 5. april 
2017.

I området kendes allerede en pyra-
mide med navnet på Ameny Qemau, 
som blot regerede to år som den femte 
konge i det 13. dynasti. Om hans rege-
ring og fundet af den nye blok med 
hans navn se https://en.wikipedia.org/
wiki/Ameny_Qemau 
[LM].

http://luxortimesmagazine.blogspot.
dk/2017/03/ramesses-ii-colossus- 
discovered-in-old.html
Lagt på nettet 9. marts 2017.

Dahshur 
ny pyramide 
Ægyptiske arkæologer, der arbejder i et 
område nord for Snofrus knækpyra-
mide, har fundet resterne af en pyra-
mide fra det 13. dynasti. Adel Okasha, 

Ekspeditionen arbejder under ekstremt 
vanskelige forhold, for dels trænger 
husene sig på, dels er undergrunden 
intet mindre end en sump af beskidt 
vand og mudder. Den 7. marts i år blev 
der gjort to fund, der må have gjort det 
besværlige arbejde umagen værd. Det 
drejer sig dels om den øverste del af en 
kalkstensstatue af Sethi II (80 cm høj 
fra brystkasse til isse), dels om over-
kroppen og kronen af en hel kolos, som 
i første omgang, på grund af sin stør-
relse, fik prædikatet “Ramesses II”. 
Den er beregnet til at have været 9 m 
høj inkl. en base. Med anvendelse af en 
enorm kran blev kolossen frigjort fra 
mudderet, og det viste sig så, at der på 
ryggen var rester af et af Psammetik II’s 
navne (han regerede fra 595-589 f.Kr). 
Den er dermed den største kolos fra 
Sentiden. Den blev med eskorte ført til 
Cairo, hvor den blev opstillet i haven 
(tids nok til at blive set af DÆS-med-
lemmer på Nilkryds få dage senere). 
Nyheden blev anset for vigtig nok til at 
blive dækket af vores TV2. Kolosser er 
der jo en del af i Ægypten, men det 
interessante her er dels, at den blev 
fundet i Heliopolis, dels at det ikke 
drejer sig om de sædvanlige megaloma-
ner (Amenhotep III og Ramesses II), 
men om en farao, som formodentlig er 
ukendt for de fleste. Kolossen blev fun-
det foran resterne af indgangen til et 
tempel bygget af Ramesses II.[LM]

Kolossen som opstillet. Foto Pia Adamsen.

Foto Luxor Times.
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abydos
Bådmalerier oG mystisKe KruKKer 
Tæt på Sesostris III’s grav i Abydos 
ligger en bygning, der blev lokaliseret 
allerede mellem 1901 og 1903. Den-
gang var der ikke tid til at udgrave no-
get, men det har arkæologer fra Penn 
Museum på University of Pennsylvania 
nu gjort. På væggene i bygningen, der 
måler 13 x 4 m, fandt man afbildninger 
af både i alle størrelser. På bygningens 
gulv har der stået en rigtig båd, men 
kun få træplanker er bevaret.

Afbildningerne af bådene er detalje-
rede med master, sejl, reb, kahytter, årer 
og nogle gange også roere, fortæller 
Josef Wegner fra Penn Museum. Der er 
bevaret 120 bådafbildninger, men der 
har formentlig været mange flere. Der 
er også afbildninger af kvæg, gazeller 
og blomster. Nær bygningens indgang 
fandt arkæologerne mere end 145 kera-
mikkrukker, der lå begravet med halsen 
vendt mod indgangen. Krukkerne har 
været brugt til transport af øl og andre 
flydende varer. 

Fundet har mystificeret arkæolo-
gerne, som håber at kommende udgrav-
ninger vil kaste mere lys over sagen. 
For eksempel ved man ikke, hvem der 
dekorerede væggene med de mange 
både og hvorfor. En mulighed er, at de 
der byggede båden, også dekorerede 
væggene. En anden mulighed kunne 
være, at de folk, der deltog i Sesostris 
III’s begravelsesceremonier, gjorde det. 
Forskerne har heller ikke kunnet fast-
slå, hvad ølkrukkerne ved indgangen 
har været brugt til. Måske blev der 
ofret væsker fra krukkerne for at imi-
tere, at båden kunne “flyde” ind på 
plads i bygningen. Det er også muligt, 
at væskerne fra krukkerne er blevet 
brugt til at smøre ørkensandet på den 
rute, båden blev trukket ad. Josef 
Wegener foreslår selv, at krukkerne har 
været med på hele kongens rejse mod 
graven og dermed fået en rituel betyd-
ning, så de skulle gravsættes sammen 
med andre genstande, der hørte til de 
kongelige begravelsesriter. Penn Mu-

seum og Antikvitetsministeriet i Ægyp-
ten planlægger videre udgravninger på 
stedet.
http://www.newhistorian.com/disco-
very-egyptian-tableau-offers-questions-
answers/7508/ 
Lagt på nettet 7. november 2016. 

luxor Østbred
ny statue af amenhotep iii 
I marts 2017 fandt Hourig Sourouzian 
og hendes hold under udgravninger i 
Kom el-Heitan en næsten intakt statue 
af Amenhotep III. På Verdensarvens 
Dag d. 22. april i år blev den indviet 
som den nyeste beboer i Luxor Mu-
seum, opsat foran museets facade. Den 
er af sort granit, 248 cm høj og viser 
kongen siddende med sit nemes-hoved-
klæde på, som vi kender det fra utallige 
andre fremstillinger. Så statuen er ikke 

unik (der findes over 2000 statuer af 
ham!). Det specielle er dels at den er 
så velbevaret (kun lidt af kobraslan-
gen på panden og skægget mangler), 
dels at den har set dagens lys efter 
omkring 3500 år under mulde. Tek-
sterne på bagsiden omtaler, ikke uven-
tet, kongens jubilæer. [LM]
http://luxortimesmagazine.blogspot.
com/2017/04/amenhotep-iii-joins-
luxor-museum.html
Lagt på nettet 21. april 2017.

ny statue af ramesses ii 
Efter næsten 60 år er en kolossal- 
statue af Ramesses II atter kommet på 
benene igen og placeret på sin oprin-
delige plads foran Luxortemplets før-
ste pylon. Ægyptiske arkæologer 
fandt statuen i 1958. Dengang var den 
i brækket i 57 stykker – formentlig 
ødelagt ved et jordskælv i det 4. år-
hundrede e. Kr. Antikvitetschef i Foto Ministry of Antiquities.

Foto Luxor times.
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Luxor, Mustafa Waziri, fortæller, at 
stykkerne dengang blev fjernet og lagt i 
magasin, men i november 2016 be-
gyndte konservatorer at sætte statuen 
sammen igen. Statuen er hugget i sort 
granit, vejer 75 tons og er 11 meter høj. 
Den forestiller en stående Ramesses II 
med dobbeltkronen flankeret af en 1.5 
m høj statue af dronning Nefertari. 
http://english.ahram.org.eg/
News/265287.aspx 
Lagt på nettet 20. april 2017.

oriental institute doKumenterer 
Epigraphic Survey fra OI (Oriental 
Institute i Chicago/Chicago House i 
Luxor) har haft en travl sæson på flere 
lokaliteter i det thebanske område. W. 
Raymond Johnson fra OI står i spidsen 
for instituttets mange projekter. I   
Luxortemplets open-air museum og 
opmagasineringsområder er der iværk-
sat et nyt dokumentations- og databa-
seinitiativ, som Jay Heidel er ansvarlig 
for. Sammen med to fotografer har Jay 

Heidel udviklet et system, der med digi-
tale fotos og en særlig scanningsteknik 
kan skabe en slags “landkort” over alle 
blokkene, der også bliver nummereret 
og udsmykningen kopieret i facsimile. 
Indtil videre er der registreret 1780 
talatat-blokke fra Akhenatens byggeri i 
Karnaktemplet. Det er i øvrigt planen, 
at blokkene skal tilbage til Karnak-
templet. 
https://oi.uchicago.edu/research/
current-season 
Lagt på nettet 15. marts 2017.

luxor Vestbred
tysKe arKæoloGer omKrinG tt 232 i 
dra aBul naGa

Det tyske arkæologiske institut i Cairo 
(DAI) har under ledelse af Daniel Polz 
fortsat instituttets udgravninger i den 
store forgård ved TT 232, der ligger 
ved kong Nubkheperra Intefs pyrami-
dekompleks fra det 17. dynasti. TT 232 
var oprindeligt en stor saff-grav, bygget 
af Amons ypperstepræst Minmontu i 

begyndelsen af det 18. dynasti. Arkæo-
logernes største udfordring var at få 
ryddet forgården for store mængder 
sten og sand. For at kunne bestemme 
gårdens indre og ydre afgrænsning var 
man tillige nødt til at rydde langs den 
sydlige del af den mur, der har omkran-
set gården. Det fremgår nu tydeligt, at 
størsteparten af muren var hugget ud af 
grundfjeldet på stedet og derefter byg-
get kunstigt op med soltørrede lersten. 
Dem er der desværre ikke bevaret ret 
mange af. Muren var malet hvid og 
prydet med en eller flere rækker af 
gravkegler stemplet med Minmontus 
navn og titler. Gårdens østlige ind-
gangsområde blev også ryddet.

Ved tidligere udgravninger har insti-
tuttet lokaliseret grav K 13.6 i den 
nordlige del af TT 232’s forgård. K 
13.6 er fra det 18. dynasti og består af 
en lille gård og en T-formet grav hugget 
ud i klippen. Både TT 232 og K 13.6 
blev genbrugt i ramessidetiden, for-
mentlig i det 20. dynasti, og under en 
endnu senere genanvendelse er der ble-
vet udhugget en række yderligere grav-
kamre. Disse er endnu ikke ryddet. 

Stenblokke med dekoration fundet i 
TT 232’s forgård dateres til ramesside-
tiden ligesom en lille obelisk, der var 
rejst foran gårdens vestlige mur. Den 
nye ejer af graven var præst og skriver 
og hed Amenpanefer. Der er også ud-
smykning, der viser hans hustru, og 
stenblokkene bærer indskrifter med 
religiøse tekster, såsom en hymne til Ra. 
Der blev også fundet fragmenter fra 
mindst tre forskellige statuer af Amen-
panefer og hans hustru samt andre sta-
tuefragmenter.
Forgården til grav K 13.6 blev i Ny 
Rige brugt til kult og tilbedelse, og i det 
26. dynasti blev graven igen brugt til 
begravelse. På det tidspunkt blev for-
gården delvist ændret til et sted, der 
blev brugt under begravelsesriterne. 

Jay Heidel arbejder med blokkene i Luxor-

templet. Foto Ray Johnson.
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Der er to huller i den sydlige del af K 
13.6’s facade, og hullernes form anty-
der, at de har været brugt til gravsteler, 
som arkæologerne har fundet fragmen-
ter af samme sted.  
 
Instituttet har også brugt den arkæolo-
giske sæson på at dokumentere og 
restaurere blandt andet de indtil videre 
22 sarkofaglåg af træ og mumiema-
sker, som tidligere blev fundet i forgår-
den ved grav K 93.12. De bliver nu 
dokumenteret gennem studier, fotos og 
tegninger. Det meste materiale stammer 
fra det 21. og det 22. dynasti, men der 
er også keramik, arkæobotanisk mate-
riale og småfund, bestående af nakke-
støtter, skrin, stole, ostraka og mumie-
rester fra det 18. dynasti og frem. Mu-
mieresterne består af ganske få delvist 
hele mumier og et stort antal fragmen-
teret knoglemateriale. Begge køn og 
alle aldersgrupper er repræsenteret, og 
det har været muligt at bestemme, at 
de døde blandt andet har lidt af over-
vægt, slidgigt, formentlig tuberkulose, 
tandsygdomme, infektioner og stofskif-
tesygdomme. Forskerne mener desuden 
at kunne påvise et tilfælde af meningi-
tis. 
‘Nile Currents’, Kmt 28, januar 2017, 
s. 8-9.

æGyptisKe arKæoloGer udGraver Grav 
-157- i dra aBul naGa

Denne grav har ikke et officielt TT 
(Theban Tombs) nummer, men i et 
referenceværk af F. Kampp (Die theba-
nische Nekropole fra 1996, fig. 663) er 
den nummer -157-. Den ligger umid-
delbart syd for den let tilgængelige TT 
255 i Dra Abu el-Naga, den nordlige 
del af den thebanske nekropol. Et 
ægyptisk hold under ledelse af Mustafa 
Waziri fjernede 450 m3 grus og sand, 
der dækkede indgangen og opdagede 
ved samme lejlighed yderligere to 

(unummererede) grave, der havde ind-
gang fra samme forgård.

Graven er fra 18. dynasti og af den 
gængse T-form med bemalet vægud-
smykning og et velbevaret loft udsmyk-
ket med geometriske mønstre. En 9 m 
dyb skakt har to rum for neden, hvoraf 
kun det østlige i skrivende stund er 
undersøgt. Ejeren var Userhat, dommer 
i byen. Navnet er ikke sjældent, men 
der er ikke registreret nogen gravkegle 
med en titel, der kunne passe. I korri-
doren blev fundet en velbevaret kiste, 
der omtales også en stele, og på et bille-
des ses fødderne af en statue af træ. I 
det 21. dynasti var den inderste del af 
graven blevet genanvendt til nye begra-

velser, og det er i denne sammenhæng 
at de nyligt fundne kister skal ses. Det 
drejer sig om 10 rigt udsmykkede træ-
kister og 8 mumier. Mere end 1000 
shabti-figurer af ler og nogle dummy 
krukker blev fundet i skakten, og disse 
kunne tilhøre Userhat, da krukkerne 
umiddelbart ligner dem, der blev frem-
stillet i 18. dynasti. I alt er der i skri-
vende stund fundet omkring 1400 gen-
stande. [LM] 
http://luxortimesmagazine.blogspot.
dk/2017/04/exclusive-footage-amazing-
new-finds-by.html
Lagt på nettet 17. april 2017.

Grav -157-. Foto Luxor Times.



46 PaPyRus 37. åRg. nR. 1 2017  •  siden sidst

JapansKe arKæoloGer finder ny Grav i 
KhoKha

I begyndelsen af året dukkede en anden 
thebaner ud af glemslen. Japanske ar-
kæologer under ledelse af Jiro Kondo 
fra Waseda University var i gang med 
at tømme grus og affald ud af den gan-
ske ødelagte og længe utilgængelige TT 
47 i Khokha, da de opdagede et hul i 
forgården. Ved nærmere undersøgelse 
viste det sig at føre til en T-formet grav, 
hvis ejer kunne identificeres som en 
skriver (endda “kendt, loyal skriver”) 
ved navn Khonsuemheb (nu KHT 02), 
“chef for Muts magasin” og “øverste 
brygmester i Muts magasin”. En af 
væggene i det yderste rum viser  
Khonsuemheb og hans hustru, der til-
beder Isis og Osiris sammen med to 
guder med vædderhoved. Isis og Osiris 
ses igen på en anden væg, og yderligere 
findes der ved indgangen et relief af fire 
bavianer, der tilbeder solen Ra-Atum i 
en båd. Disse temaer viser sammen med 
stilen, at graven må være udsmykket i 
ramessidetiden, men dens grundplan 
tyder på, at den er udhugget i det 18. 
dynasti. Loftet har geometrisk udsmyk-
ning. Det inderste rum er endnu ikke 
undersøgt. [LM] 

http://www.livescience.com/57739-
tomb-of-royal-scribe-uncovered-egypt.
html
Lagt på nettet 2. februar 2017.
Se nu også Jiro Kondo og Nuzomo 
Kawai, ‘Discovered, lost, redescovered: 
Userhat and Khonsuemheb’, Egyptian 
Archaeology 50, forår 2017, s. 22-26.

spansKe arKæoloGer i tt 313 oG 315
Et hold på 20 spanske arkæologer, geo-
loger og andre specialister under ledelse 
af Antonio Morales fra Middle King-
dom Theban Project fra universitetet i 
Alcalá i Madrid, som har fokus på 
grave fra det 11. og tidlige 12. dynasti i 
Theben, arbejder på at studere tre 
grave, der blev udhugget i den klippe, 
der afgrænser Deir el-Bahari mod nord. 
De blev først udgravet af H. Winlock 
for Metropolitan Museum of Art i 
1920’rne, men kun ganske lidt blev 
publiceret.

TT 315 tilhørte guvernør, vesir og dom-
mer Ipi. Graven blev senere blev brugt 
som stenbrud og derfor alvorligt ska-
det. Men holdet opdagede under nogle 

Khonsuemheb og hans hustru. Foto Waseda 

University.

Balsameringsmateriale fra Ipis grav. 

Foto El Mundo.
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fliser i kultrummet en skjult gang, der 
førte til gravkammeret. Her stod fin 
sarkofag af “alabast” med indskrifter, 
beregnet til at veje 8 ton. Ved indgan-
gen til graven blev der i en 1½ m dyb 
skakt fundet krukker og pakker med 
balsameringsmateriale, inklusive et 
klæde og 300 poser med natron. Det 
ser ud til, at holdet ligefrem har fundet 
et balsameret hjerte, hvilket er meget 
usædvanligt.

Ejeren af TT 313 var Henenu, der 
havde nogle meget bombastiske titler. 
Han var forvalter for “alle fugle der 
svømmer, letter og slår sig ned”, “hov, 
horn, vægt og fjer” og inspektør for 
“alt det der er og ikke er”. Hans grav 
er hele 40 m lang og med flere rum, der 
fortaber sig i klippemassivet. Der er ni 
skakter i 5½ m dybde. Der skal udføres 
en digital 3D model af begge gravan-
læg. TT 314, der tilhører seglbæreren 
for Nedreægypten Harhotep, hører 
også med i spaniernes koncession. Væg-
gene fra gravkammeret findes i Cairo-
museet (CG 28023). [LM]
På spansk: http://www.abc.es/cultura/
abci-tesoros-dejo-atras-saqueador-
tumbas-deir-bahari-201704200212_
noticia.html
Lagt på nettet 20. april 2017.
Om det balsamerede hjerte og de andre 
balsameringsmaterialer se (på spansk) 
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/
ciencia/2017/05/21/591f131e468aebef6
68b4694.html
og (på engelsk) http://english.ahram.
org.eg/News/269208.aspx
Lagt på nettet 21. maj 2017.

et rituelt haveanlæG i dra aBu  
el-naGa

En anden spansk ekspedition arbejder 
længere mod nord i Dra Abu el-Naga 
under ledelse af José Galan fra Proyecto 
Djehputy/det Spanske Nationale Forsk-
ningsråd i Madrid. I nærheden af Dje-
houtys grav (TT 10) har de ved indgan-
gen til en grav fra Mellemste Rige fun-
det et unikt haveanlæg i stil med de 
rituelle haver, der undertiden ses afbil-
det på væggene i gravkapellerne. Her er 
vi dog i Mellemste Rige. Haven måler 

3x2 m og består af felter på hver 30x30 
cm med to forhøjede bede i midten, 
måske til et træ eller en busk. 30 cm af 
en af rødderne i hjørnet er bevaret. I 
nærheden blev udgravet et lille kapel af 
lersten med tre 13. dynasti steler i til-
hørende Renef-seneb, Khemenit og en 
anden. [LM]
http://english.ahram.org.eg/News
Content/9/40/267024/Heritage/
Ancient-Egypt/Unique-funerary-garden-
unearthed-in-Thebes.aspx
Lagt på EEF 3. maj.

En rituel have fra Mellemste Rige. Foto Ministry of Antiquities.
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GiGtplaGede håndværKere i deir  
el-medina 
Der er godt og vel 2 km fra Deir el-
Medina til Kongernes Dal henover de 
thebanske klipper. Turen er noget af 
vejen forholdsvis stejl, og håndvær-
kerne, der udhuggede og udsmykkede 
gravene i Kongernes Dal, vandrede ad 
denne rute uge efter uge i mange år. En 
ny undersøgelse viser, at det fik de slid-
gigt af i knæ og ankler. 

Anne Austin fra Stanford University  
i Palo Alto, Californien, har undersøgt 
knoglerester og andet menneskeligt 
materiale fra Deir el-Medina og sam-
menlignet det med lignende materiale 
fra andre steder i Ægypten. Hun kom 
frem til, at mange af mændene fra Deir 
el-Medina havde mere slidgigt i knæ og 
ankler end kvinderne, og det undrede 
hende. Ganske vist er det hårdt arbejde 
at udhugge, udskære og male en grav, 
men denne type arbejde berører i højere 
grad overkroppen og ikke knæ eller 
ankler. Men så slog det hende, at mens 
kvinderne blev i landsbyen, vandrede 
mændene hver uge over klipperne til 
den lejr, de havde midtvejs mellem Deir 
el-Medina og Kongernes Dal. Fra Deir 
el-Medina til lejren er der en stigning 
på 151 m. Mændene boede i lejren i 
løbet af ugen og vandrede ned til Kon-
gernes Dal og tilbage igen til lejren hver 
dag. Selvom det er en kort tur, er den 
stejl med en stigning på 93 m fra lejren 
ned til Kongernes Dal. Dertil kommer, 
at mændene formentlig gjorde denne 
tur omkring 161 dage om året, og med 
en karriere som ansat ved kongegraven 
og den thebanske nekropol, der godt 
kunne vare over 25 år, bliver det til 
virkelig mange vandreture op og ned ad 
klippesiderne. I hvert fald nok til at 
man i Deir el-Medina fik mere slidgigt i 
knæ og ankler end andre steder, kon-
kluderer Ann Austin.
http://www.sciencemag.org/news/2016/
11/steep-commute-gave-ancient-
egyptian-workers-osteoarthritis 
Lagt på nettet 22. november 2016.

restaurerinG af ramesses iii’s tempel  
i medinet haBu 
Epigraphic Survey fra OI (Oriental 
Institute i Chicago/Chicago House i 
Luxor) har under ledelse af W. Ray-
mond Johnson haft adskillige projekter 
i den netop overståede sæson i Medinet 
Habu. Projekterne er støttet af blandt 
andet USAID Egypt og the Rockefeller 
Brothers Fund (RBF).

For at besøgende i templet også kan 
få adgang til den vestlige del af templet, 
har man restaureret sandstensbrolæg-
ningen langs templets ydre, sydlige mur. 
Muren af soltørrede lersten, der løber 
parallelt med sandstensbrolægningen, 
er restaureret i højden for at afgrænse 
sandstenene og vise, at det er her, de 
besøgende kan gå. På den måde undgår 
man forhåbentlig, at besøgende bevæ-
ger sig ud i områder af templet, hvor 
der er risiko for at ødelægge noget. De 
lersten, der bliver brugt i dette restaure-
ringsarbejde, bliver stemplet med et U 
og et C (der står for University of Chi-
cago) og stenene bliver lavet i forskel-
lige størrelser. Originale sten fra Ra-
messes III’s tid er nemlig væsentligt 
større end originale sten fra for eksem-
pel det 25. dynasti. 

Butehamuns hus i det sydvestlige 
hjørne af tempelområdet er også under 
restaurering. Komplekset, der er dels 
hus, dels kapel, blev ryddet allerede i 
1930’erne, og nye undersøgelser har 
vist, at man allerede dengang havde 
udgravet huset fuldstændig. Hele områ-
det er blevet konsolideret og dokumen-
teret på ny, og konservatorerne har 
sikret de oprindelige vægge såvel som 
de dem, der blev bygget under den op-
rindelige udgravning i 1930’erne. Det 
er planen, at der skal etableres en sti 
rundt om bygningen og udarbejdes 
plancher, der fortæller om Butehamun. 

Epigraphic Survey har også arbejdet 
på den ødelagte vestlige port, som var 
den administrative hovedindgang i old-
tiden. Indgangen lignede den østlige, 
som stadig er bevaret, men var noget 
større og fortrinsvis bygget af soltør-
rede lersten, dækket af sandstens-
blokke. Og i modsætning til den østlige 
port blev den vestlige port totalt øde-
lagt på et tidspunkt under uroligheder i 
det 20. dynasti. Den vestlige port blev 
som den østlige også benyttet som kon-
gelig residens. Blokkene fra tårnene 
blev ødelagt ad to omgange, og på et 
tidspunkt blev indgangen muret totalt 
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Vigtig information for DÆS-medlemmer

Mødekalenderen findes på hjemmesiden www.daes.dk

Hvis du har problemer med at få adgang  til den, kan du henvende dig til DÆS, 

mail@daes.dk

Medlemsbladet PAPYRUS sendes ud med Bladkompagniet uden konvolut.

Hvis du af en eller anden grund endnu ikke har modtaget det, er det vigtigt skrive til 

mail@daes.dk, så det kan blive eftersendt.

Husk at meddele flytning og ændring af email-adresse på mail@daes.dk 

Ellers går du glip af Papyrus og vigtige informationer. 

Læs om gavekort - - - →

til og de store sandstensblokke gen-
brugt. Nogle af dem findes i en ptole-
mæisk sideport, der fører til det lille 
Amon-tempel. Blokke og fragmenter 
fra den vestlige port bliver dokumente-
ret, digitalt fotograferet og analyseret 
og ført ind i en database. 

deteKtivarBeJde i det lille tempel 
Arbejdet med at dokumentere demoti-
ske og kristne graffiti i det lille Amon-
tempel nord for det ptolemæiske an-
neks fortsatte også. Ved at bruge særlig 
softwareteknologi er det muligt at se 
næsten usynlige tekster, og det viste sig, 
at findes mindst fire lag af tekster og 
billeder på væggene. Mindst to af la-
gene er fra kristen tid. Arbejdet er rent 
detektivarbejde, men det er vigtig at det 
bliver gjort nu, for den stigende luftfug-
tighed i Ægypten er skyld i, at teksterne 
risikerer at forsvinde for altid.
https://oi.uchicago.edu/research/ 
current-season
Lagt på nettet 15. marts 2017.

Der kopieres i det lille tempel i Medinet Habu. 

Foto Ray Johnson.

Butehamons hus inden 

for Medinet Habu-

templets vestmur. Foto 

Ray Johnson.
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Kom el-heitan

I løbet af de første to måneder af året 
blev rester af yderligere 66 dioritstatuer 
af gudinden Sakhmet bragt for dagen 
bag Memnon-kolosserne i Amen- 
hotep III’s dødetempel i Kom el-Heitan. 
De tyske arkæologer under ledelse af 
Hourig Sourouzian var i gang med at 
spore fundamenterne til muren mellem 
forgården og søjlehallen, da fundet blev 
gjort. Statuerne skal restaureres og der-
efter stilles op igen. Under hvide lagner 
afventer flere andre nye fund, bl. a. en 
statue og en kolos af kongen med dron-
ning Teje ved sin side, også afsløring 
og opstilling. Med sin “kinesiske hær” 
af Sakhmet-statuer vil kongens døde-
tempel blive en unik seværdighed, når 
udgravningsarbejdet en dag er afslut-
tet og skulpturerne sat på deres plads. 
[LM].

http://www.egyptindependent.com/
66-statues-pharaonic-goddess-sekhmet-
discovered-luxor/
Lagt på nettet 8. marts 2017.

Gavekort til 
medlemsskab 
af DÆS
Kender du en fødselar eller 

en, der bare vil blive glad for 

et års medlemsskab af DÆS?

Kontakt os på mail@daes.dk

– vi laver et fint kort med  

modtagerens navn, som du 

kan printe ud og sende.

Statuer i templets forgård 31. marts 2017. Foto LM.
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Karnak-templets scener og  
indskrifter
Via CFEETK’s (Centre Franco-Égyp-
tien d’Étude des Temples de Karnak) 
hjemmeside kan den interesserede  
læser nu downloade det næsten nye 
værk Inventaire des monuments, ob-
jets, scènes et inscriptions des temples 
de Karnak af Sébastien Biston-Moulin. 
Der tale om et meget stort værk fra 
2016 på mere end 500 sider. Det findes 
kun på fransk. Samtidig har CFEETK 
færdiggjort dokumentationen af Opet-
templet i Karnak. Scener, indskrifter, 
translitterationer, bibliografi, gamle 
fotos og endelig nye, digitale fotos fra 
templet ligger nu tilgængeligt online. 
Templet, der mestendels blev bygget 
under ptolemæerne og romerne, har 
fine og velbevarede scener, der relaterer 
sig til Osiris-myten. 
http://www.cfeetk.cnrs.fr/karnak/
?iu=1747

aswan
ny Grav i QuBBet el-hawa

Spanske arkæologer under ledelse af 
Alejandro Jiménez-Serrano fra univer-
sitetet i Jaen har under deres arbejde i 
Qubbet el-Hawa i Aswan fundet en 
intakt grav der tilhører Shemai, hvis 
titel endnu ikke er afklaret. Han var 
bror til Sarenput II, hvis grav længe 
har været en turistattraktion. Deres 
far, Khema, var guvernør i Elefantine 
under Amenemhet II. Graven rum-
mede både kister, mumierester, model-
ler og keramik. Der kendes nu 14 
medlemmer af denne vigtige familie, 
fordelt på flere generationer. Da DÆS 
var forbi d. 30. januar og kort talte 
med arkæologerne, var der en vis akti-
vitet ved siden af Sarenputs grav og 
absolut ingen adgang – hvilket set i 
bak spejlet ikke er så mærkeligt. Den 
nye grav har fået nummer QH34bb. 
[LM]

http://english.ahram.org.eg/News/
261435.aspx
Lagt på EEF 22. marts 2017
Video af udgravningen og flere detal-
jer (på spansk) http://www.elmundo.
es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/04/03/
58e116d946163f6e678b4658.html

Historiske Dage 
Dansk Ægyptologisk Selskab deltog for 
anden gang ved begivenheden Histori-
ske Dage, der løb af stablen d. 25. og 
26. marts i Øksnehallen i København. 
DÆS havde sin egen, flotte stand, hvor 
vi præsenterede Papyrus, vores rejser 
og ikke mindst tilbød medlemskab af 
selskabet til særlig reduceret messepris. 
Både lørdag og søndag optrådte repræ-
sentanter fra DÆS på de forskellige sce-
ner foran et stort publikum. Lørdag 
lige over middag interviewede Paul 
John Frandsen Kim Ryholt om antikvi-
tetshandel i Ægypten, og senere på 
eftermiddagen talte Elin Rand Nielsen 
og Louise Alkjær om rejser i Ægypten 
og Sudan. Søndag formiddag fortalte 
Ziff Julie Jonker og Louise Alkjær sam-
men med en mumie om balsameringens 
mysterier. Historiske Dage var meget 
velbesøgt, og særligt om lørdagen var 
der trængsel i gangene i Øksnehallen. 
I 2018 finder messen sted 10. – 11. 
marts.

Alejandro under arbejdet i graven. 

Foto Patricia Mora.

 NETNYT

Ziff Jon-

ker passer 

standen. Foto 

Louise Alkjær.


