Rejsebrev – Egypten 2021 – 24.10.21
Det er af mange forskellige årsager meget længe siden, at jeg sidst har skrevet et rejsebrev. Det seneste var
fra Costa Rica. Det er ret præcist to år siden. Lige nu befinder jeg mig i Egypten. Nærmere bestemt i Luxor.
Mange lande har lavet omfattende restriktioner for indrejse og der har derfor været en meget stor reduktion i
antallet af flyafgange. Det har ofte betydet indtil flere mellemlandinger for at komme fra A til B. Og selv om
det kun er stopovers bliver man nødt til at forholde sig til de lokale krav, selv om det kun er få timer.! - Det
gør rejsemulighederne til mange destinationer langstrakte og besværlige. Så en meget væsentlig grund til, at
det blev Egypten denne gang, var, at det var ret ukompliceret at komme herned. Der er normalt daglige
direkte fly fra Kastrup til Cairo. Da jeg tog afsted i starten af oktober var der dog kun afgang på mandage.
Jeg indlogerede mig i Giza – lige neden for de store pyramider. Med denne udsigt fra tagterrassen.

De store megalittiske strukturer og bygninger rundt om på kloden har altid haft min store interesse.
Jeg har besøgt mange af dem, og ligesom mange andre inklusive arkæologerne har jeg været
nysgerrig efter at vide hvorfor og hvordan de er blevet opført. Der er mange gætterier og
spekulationer. Men meget få konkrete facts på netop det.
Specielt Kheops-pyramiden er interessant. Matematikken, den geografiske orientering, perfektionen
og den præcision hvormed den er bygget er helt ekstraordinær. Det kunne jeg skrive ganske meget
om, men nu er det jo et rejsebrev. Såee… jeg vil her holde mig til mit besøg inde i den pyramide
man har givet navnet Kheops, Khufu eller bare Den Store Pyramide.
Pyramiden har i den grad været mishandlet, især igennem de seneste godt tusinde år. Den har
oprindelig været dækket af helt hvide glatte kalksten og har stået urørt i årtusinder. Det må have
været et imponerende skue. Men de hvide facadesten rutsjede ned under et jordskælv for 7-800 år
siden og efterfølgende er stedet blevet brugt som stenbrud. Mange bygninger i Cairo er opført med
kalksten herfra.
Jeg benyttede, som alle andre turister ’Røver-indgangen’ – Den eneste tilgængelige – Den er
formentlig lavet af Kaliffen al-Ma’mun i året 820. Han var som en anden Indiana Jones på jagt efter
rigdomme og sprængte sig vej ind ”et tilfældigt” sted på nordsiden. Det fortælles, at han var ved at
opgive efter mere end 25 meters sprængninger. Her støder han på enorme granitblokke, som han er
nødt til at ’gå’ uden om. Han opdager derved det, der kaldes den opstigende passage. Den er ret
stejl, og er næsten 40 meter lang. De færreste kan gå oprejst her og jeg kan da slet ikke. ! - Det er
vist ikke for folk med hang til claustrofobi !

Røver – indgangen’

Et kig op i ’ Det Store Galleri’

Den opstigende gang

–

Underst ses indgangen tilDronninge-kammeret

Jeg besøgte pyramiden første gang i 2011 – Dengang var det heller ikke muligt at få adgang til
Dronninge-kammeret ! Måske fordi indgangen hertil er meget lidt turistvenlig, hvilket billederne
måske antyder, idet højden på den meget lange gang næppe overstiger 1 meter. Men det er nok de
fleste bekendt, at dette bygningsværk ikke blev lavet for turisternes skyld !
Formålet med Det Store Galleri vil jeg undlade at gætte
på. Men det er imponerende og unikt. Kun godt to meter
bredt og det bliver smallere opefter. Og der er mere end
otte meter til loftet.!
Efter turen op gennem galleriet skal man igen næsten ned
på knæ, for at nå ind i Kongekammeret. Gangen ind i
Kammeret er meget
lav. Og det ser ud
som om nogen har
forsøgt at lave en
udvidelse.
Men det er massive
materialer der er
anvendt - Granit ! Der formentlig er
hentet nede i Aswan.
Kongekammeret er
imponerende - stort
– og ikke udsmykket
på nogen måde.
Fuldstændig glatte vægge af granitsten. Stenene er fuldstændig
nøjagtigt tilhuggede og sammenføjede. Nogle af loftsbjælkerne
er knækkede på grund af trykket fra de store stenmasser
ovenover. Hver af disse lofts-bjælker vejer ca 40 tons.
Inde bagerst i rummet står der en stensarkofag som
det eneste, hvis du ser bort fra det moderne
skrammel. Der er ingen beretninger om, at der blev
fundet noget i pyramiden – den var totalt tom ! så Kaliffen al-Ma’mun’s anstrengelser var helt
forgæves.
Efter min (og mange andres) opfattelse, har dette
aldrig været en gravplads, men et indvielsestempel.
Som et kuriosum kan jeg nævne, at sarkofagen er
en lille smule for stor, til at den kunne være bragt
ind i kammeret efter pyramidens færdiggørelse.
Indgangen er for snæver. Sarkofagen er derfor – så
at sige – en del af konstruktionen. Er bygget med
ind.! - Man har heller aldrig fundet noget låg !

Jeg vandrede også et par ture sydvest for Gizapyramiderne. Det er efterhånden næsten umuligt at få
et view af pyramiderne uden også at få lidt af Cairo med på billedet. Den store by er rykket meget
tæt på. Cairo har vel efterhånden 16 millioner indbyggere og er Afrikas største byområde.
Kræmmere og kameler er der mange af i Giza. Det kan være vanskeligt, at være afvisende overfor de
ihærdige sælgere, uden at være irritabel eller uhøflig. Viser du bare et glimt af interesse – måske bare for at
være venlig, så bliver mange af dem meget pågående. - Men OK – det er en del af showet !

En aften sad jeg på en café og spiste på en tagterrasse hvor der, så vidt jeg kunne se, kun kom lokale
folk – og så mig ! - Der var fornem udsigt til nogle af de elleve Giza-pyramider og solnedgangen.

Det mest interessante var imidlertid, det der foregik lige under mig. Jeg sad faktisk over over en
tankstation ! - For heste og kameler forstås – Nu her ved solnedgang skulle alle kameler og heste
hjem fra turistarbejdet i Giza-området og de fleste skulle naturligvis ’tankes op’. Bundter med frisk
græs blev købt og læsset i vogne og saddeltasker og bragt med hjem til fortæring.

Det var vist alt for denne gang. Skriver mere senere.
Håber ikke at du synes det var for stor en ørkenvandring.
En kærlig Hilsen fra Egypten
Jørgen

