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DÆS-foredrag foråret 2023 

Århus - Antikmuseet 

 

Møderne foregår i Antikmuseet på Aarhus 
Universitet, Victor Albecksvej 3, Århus C  
Bygning 1414 
 

 
Til foredragene kl. 17.30 er mødetiden kl. 17.20, vær venligst præcis, da døren låses. 

Torsdag d. 23. februar  
kl. 17.30 
 

 
 

 

Amarna – Solgudens by, v. Ph.d. Tine Bagh, Museumsinspektør 
Glyptoteket  
Den grundlæggende Idé bag at lave en Amarnaudstilling på Glyptoteket var 
at sætte scenen for den fascinerende periode i Ægyptens historie, hvor 
farao Akhenaten sammen med sin dronning Nefertiti opfører en ny by for 
solguden Aten. Udstillingen er bygget op i flere rum, hvor Amarna 
grundlægges i det første og forlades i det sidste, mens forskellige lokaliteter 
foldes ud i de mellemliggende rum. Tine fortæller, hvordan nogle af de 
oprindelige ønsker måtte opgives, og hvordan andre tiltag kom til, hvilke lån 
der var vigtige at sikre sig og betydningen af det grafiske udtryk og nye 
montrer fra Berlin. Amarna blev levende gennem fotografier fra en rejse til 
Amarna og en 3D-video og -rekonstruktioner. Dertil kom tegninger af 
relieffer i grave med ægypternes egne gengivelser af scener i templer og 
paladser.  
 

Torsdag d. 9. marts 
kl. 16-19 
  

 

Grundkursus i ægyptologi, v. Cand.phil. Mette Gregersen 
Ikke alle tilhørerne til Dansk Ægyptologisk Selskabs foredrag på Antikmuseet 
er medlemmer af DÆS, og det har vist sig, at flere ikke har den 
grundlæggende viden om Ægyptens oldtid. Mette Gregersen vil derfor 
afholde en form for grundkursus, der vil være en historisk gennemgang af 
de forskellige perioder, en indføring i ægyptisk religion og en omtale af 
hieroglyfskriften og dens tydning. Der er afsat tre timer med pauser, og alle 
er velkomne, også hvis man bare vil have genopfrisket sin viden om 
dynastier, faraoner, ægyptiske guder og hieroglyffer. 

 

Torsdag d. 27. april 
kl. 17.30 

 

 

Tutankhamons grav. Arkæologi og politik, v. Lektor Emeritus Paul 
John Frandsen 
 

Fundet af Tutankhamons grav for 100 år siden var et højdepunkt 

udforskningen af den faraoniske kultur. Men det blev også et afgørende 

vendepunkt i vilkårene for al fremtidig arkæologisk virke i Ægypten, og 

vigtigst af alt blev det begyndelsen til nedsmeltningen af det britiske 

verdensherredømme. 
 

 


