
Hvorfor er Tutankhamon vigtig?

Tutankhamon var farao i Egypten i en kort periode fra 1333
-1323 f. kr. Opdagelsen af Tutankhamons grav i 1922 gav

et fantastisk indblik i forholdene i det gamle Egypten på
alle livets områder – rigets organisering, religion, kunst,
dagligdag, arbejdsliv osv. Men som kanonpunkt er det tan-
ken, at arbejdet med Tutankhamon også skal være udgangs-
punktet for et bredere arbejde med oldtidens imponerende
rige langs Nilen.

Det gamle Rige

Områderne langs Nilen har været beboet fra ca. 15.000 år
f. kr., og fra omkring 5.000 f. kr. viser fundene de første
højt udviklede bondesamfund. De første rigsdannelser
fandt sted ca. 3.500 f. kr. med de to riger Øvre Egypten (er
længst mod syd) og Nedre Egypten (er Nilens udløb i Mid-
delhavet). Begge riger havde en konge i spidsen med eget
hof og embedsmænd. Den egentlige rigssamling fandt sted
omkring år 3.000 f. kr., og det er fra denne tid, at vi møder
de første hieroglyfindskrifter på bygninger, billedsten og
redskaber.

Det samlede rige kaldes Det gamle Rige og eksisterer
fra ca. 3.000-2155 f. kr. med hovedstad i Memfis, der lå
lige syd for det store Nildelta. Fra denne tid stammer ordet

“farao”, der betyder “Det store Hus”. 
Memfis var centrum for et velorganiseret embeds-

mandssystem, der sørgede for både det religiøse liv og alle
detaljer i folkets tilværelse herunder dyrkningen af jorden,
vandingsanlæg, dæmningsarbejder, arbejdsydelser og skat-
tebetaling. 

Den egyptiske religion byggede på forestillinger om et
liv efter døden, så derfor var det vigtigt for farao og de for-
nemste adelsfamilier at få deres grave udstyret med alt det,
de skulle bruge i det næste liv. Det er fra denne periode, at
de egyptiske faraoner begyndte at bygge de imponerende
pyramider. Arbejdskraften fik man formodentlig gennem
udskrivning af bønderne. Ikke som slavearbejde, men som
en del den gudstjeneste, der knyttede sig til den guddom-
melige farao. 

Det er også i denne periode, at skriveren blev en nøgle-
person, der med sin kunnen kom til at bære hele den egyp-
tiske administration.

Det nye Rige

Omkring år 2.000 blev Det gamle Rige splittet og præget
af indbyrdes magtkampe, hvilket betød en svækkelse af lan-
dets status som stormagt i dele af Nordafrika og Mellem-
østen. I 1552 f. kr. blev landet igen samlet under én farao
med hovedstaden i Theben (vore dages Luxor) og udvik-
lede sig til en militærstat, hvor farao og hans embedsmænd
og generaler styrede landet med hård hånd. Hele Mellem-
østen, dele af Nordafrika og Nubien mod syd blev nu ind-
lemmet i det store verdensrige. Det store imperium blev
centrum for handelen, og enorme rigdomme strømmede til
Theben. 

Over for Theben på den anden side af Nilen lå de dødes
by – Kongernes Dal og Dronningernes Dal. Her byggede
faraonerne deres dødetempler og hemmelige grave, hvor en
sværm af præster skulle sørge for at ofre til guderne, så farao
kunne sikres et evigt liv.

Tutakhamon er én af Det nye Riges faraoner, men den
største feltherre og bygherre i riget var Ramses 2., der udvi-
dede riget mod øst dybt ind i det nuværende Irak og byg-
gede pragttempler som fx Abu Simbel og det store Karnak-
tempel i Luxor.

Fra omkring år 1000 f. kr. opløstes det store verdens-
rige i mindre stater. Først i 1952 genopstod Egypten som en
selvstændig stat

Om undervisningen

Før arbejdet med Tutankhamon for alvor går i gang, vil det
være oplagt at begynde med en kort introduktion. Den kan
bestå i korte geografiske “øvelser”, der fortæller, hvor Egyp-
ten ligger, noget om Nilen, naturen og landets klima. I den
forbindelse henvises der til forskellige bøger og til nettet,
hvor der er masser af billed- og filmmuligheder, der kan
indgå i introduktionen.
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baggrund af gruppernes arbejde kan man prøve at få dem til
at beskrive ligheder og forskelle mellem dengang og nu.

Endelig er arbejdet med tidsfrisen oplagt til evaluering
sammen med forskellige geografiske øvelser med kortteg-

ning, bynavne, grænser osv. På baggrund af deres viden om
det moderne Egyptens geografi kan man ved hjælp af et
historisk atlas lade dem tegne oldtidens “Nye Rige” ind på
et moderne oversigtskort. 

Aktiviteter

Forslag til musisk-kreative aktiviteter, der kan

understøtte børnene i aktivt at stille spørgsmål

og bruge deres fantasi til at beskrive og for-

holde sig til forskelle og ligheder mellem leve-

vilkår i oldtidens Egypten på Tutankhamons tid

og de rammer, som de selv lever under.

4 På side 26 i bogen er der vist nogle lermodeller, der viser
dagliglivet blandt fiskere på Nilen. Den slags modeller fik de
døde med i gravene. Hvorfor var den slags modeller vig-
tige? Prøv at lave andre modeller i ler og strå, hvor I viser fx
bondens eller håndværkerens liv. I kan finde billeder af den
slags modeller på biblioteket eller på nettet. Brug søgeord

som fx “Glyptoteket” eller “egyptiske gravmodeller”.

4 På Glyptoteket i København findes en af verdens fineste
samlinger fra oldtidens Egypten. Det bedste ville være, hvis
I kunne arrangere et besøg. I kan også ringe til museet og
spørge om hjælp til jeres arbejde med det gamle Egypten. I
kan også prøve at finde Glyptoteket på nettet.

4 I oldtidens Egypten byggede man huse af soltørrede ler-
sten. Lav lersten i en form og byg en lervæg eller en lille
model af et hus., som I sætter udenfor. Skriv dagbog og tag
billeder hver dag. Hvad sker der med jeres lervæg eller hus?
Undersøg hvilke forskelle der er på vejret i Danmark og i
Egypten.

Herefter kan bogens tekst og billeder være udgangs-
punktet for en slags brainstorm, hvor eleverne spores ind
på de særlige områder, som bogen fortæller om: Farao, skri-
veren, hieroglyffer, bondens liv, religionen, konstruktionen

af pyramiderne osv. Hvert emne kan gennemarbejdes og
præsenteres i forskellige udtryksformer.

En anden måde at behandle stoffet på kan være gennem
et bredt billedudvalg fra bøger og nettet af gravenes og
templernes udsmykninger. Billedfriserne kan analyseres og
fortælle om mange sider af dagliglivet.

Børnene vil også synes, at det er spændende at få en
beskrivelse af “Hieroglyffernes gåde” – hvordan det ved
hjælp af Rosette-stenen lykkedes at tyde dem, hvordan skrif-
ten er opbygget af ca. 750 forskellige tegn, der både kan
vise hen til en genstand og en lyd, hvad billedskriften viser
osv. (her kan gode gamle Grimberg, bd. 1 være en god
hjælp!). Måske kan man komme så langt, at eleverne skri-
ver enkle beskeder til hinanden med egyptisk skrift.

Et andet afsæt kunne være opdagelseshistorien af
Tutankhamons grav i 1922, som er en hel kriminalhistorie.
På biblioteket og nettet kan man få mange oplysninger om
og billeder af, hvad graven rummede.

Intern evaluering

Trinmålene for 4. klasse er rammen om de overvejelser, man

som lærer må gøre sig. På de yngste klassetrin er det især
det nære, der er i centrum. Evalueringen kan bestå i, at ele-
verne ud fra udvalgte gravbilleder skriver korte historier,
hvor de forsøger at skrive så korrekt som muligt – fx hvad
lavede en skriver, hvad var en farao, hvordan byggede man
en pyramide, hvilke guder var der i det gamle Egypten,
hvordan levede bønderne osv.?

En anden form for evaluering kan bestå i, at alle tek-
stens “historiske” ord og begreber skrives på kort, som ele-
verne trækker efter tur og derefter forklarer betydningen af.

Ud fra en større mængde billeder fra bøger eller fra net-
tet om både det gamle oldtidsrige og vore dages Egypten
skal børnene sortere efter om det enkelte billede er fra for-
tid eller nutid, og eventuelt opdele billederne i emner. På
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4 Lav et billedlotteri med plader og brikker. I kan bruge
jeres egne tegninger af mennesker og ting eller tage kopier,
som I limer på. Hver gang I får lagt en brik, skal I fortælle
om, hvad billedet forstiller.

4 Lav jeres eget egyptiske vægmaleri på stort papir. I bøger
eller på nettet kan I finde mange eksempler på gravmale-
rier, som I kan få ideer fra. 

4 Lav stangdukker med egyptisk tøj fra de forskellige
grupper i oldtidens Egypten. Brug bogens billeder eller
spørg på biblioteket. Spil et stykke, som I selv har skrevet.

4 Læs tegneseriehæftet “Asterix og Kleopatra”. Her for-
tæller tegneren bl.a. om, hvordan man byggede pyrami-
derne. Fortæl de andre i klassen om, hvad det er tegneren
gør rigtigt og forkert. Måske kan I vise nogle billeder, mens
I forklarer tingene.

4 Lav et foredrag om Nilkrokodillen – hvilke andre dyr
tror I, der fandtes i oldtidens Egypten?

4 Brug nettet og ring til rejsebureauer, der laver rejser til
Egypten. Planlæg jeres egen “rejse” og fortæl om, hvad det
er I gerne vil se. Lav fx en brochure eller en lille bog.

4 Find opskrifter på nettet fx med søgeordet “egyptiske

madopskrifter” eller i kogebøger. Lav nogle typiske egypti-
ske retter hjemme eller i skolekøkkenet. Husk, at jeres for-
ældre sagtens kan hjælpe jer! 

4 Oldtidens Egypten nævnes også i Bibelen. Få jeres kri-
s tendomslærer til at hjælpe jer med at finde ud af, hvor der
står noget om Moses, der fører israelitternes ud fra Egypten
og overgangen over Det røde Hav. Læs selv eller få jeres
lærer til at læse op. Hvilke oplysninger får vi om livet i det
gamle Egypten? Kan man stole på alt det, der står i Bibelen?
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