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I dag torsdag den 4. november er det præcis 99 år siden, at Howard Carter åbnede et lille hul, indtil 
den sidste adskillelse mellem gangen og gravkamrene hvor han fandt TUT. Det er vel nok det mest 
bemærkelsesværdige fund i arkæologiens historie. Howard Carter boede igennem de mange år han 
arbejdede med udgravningerne her i et hus bare tre kilometer fra udgravningsområdet. Jeg besøgte 
huset i 2011 og tog disse billeder, der lige så meget er et tidsbillede på tiden under og efter første 
verdenskrig.

Den 4. november er også en nationaldag for Luxor. - Selv om det er nærliggende, er jeg usikker på, 
om det har noget med opdagelsen af TUT at gøre. Ydermere har man så netop i år valgt denne dato 
til genindvielsen af Sfinxallen, der forbinder Karnak Templet og Luxor Templet med en 3 kilometer 
lang allé, der er flankeret af sfinxer på begge sider. Det er dog nu kun det sidste stykke op til Luxor 
Tempel, at Sfinxerne er nogenlunde intakte.

Det er lagt op til, at det skal være den helt store begivenhed med TV-transmission til hele verden. 
Men lige nu – på dagen – er jeg usikker på, hvor meget fest der bliver. Det er typisk Egyptisk. For 
tre uger siden, da jeg kom hertil var der ikke megen aktivitet. Nu her i elvte time  knokles der løs 
med at lave installationer og basale løsninger. Det stort anlagte program øves og det foregår ofte 
hele natten til tidlig morgen  - For fuld højttaler ! - Ovre på tempelområdet talte jeg forleden en snes



store lastvogne med TV-materiel – tilsyneladende tyske. Det er ikke helt billigt, at have dem til at 
holde der, hvis arrangementet bliver udskudt.

Som en del af showet er der opsat i snesevis af lys- eller laserkanoner, opstillet på begge sider af 
Sfinxalleen, hvor processionerne skal foregå. Dette billede tog jeg for nogle dage siden under en af 
afprøvningerne. Luxor Tempel finder du helt til højre. Karnak er uden for billedet til venstre.

Og her for nylig er der også blevet opsat kraftige laserkanoner her på Vestbredden. Og der
blev øvet med oplyste felucca både på Nilen. Så Showet bliver meget omfattende. Hvis 
det altså bliver. !?



Det er nærmest umuligt at få nogen konkret information, men de fleste mener, at indvielsen nok 
bliver skubbet med et par uger eller tre. 

I sidste uge besøgte jeg Abydos og Dendara – Abydos var oldtidens religiøse centrum for guden 
Osiris. Templet er bygget af Seti I for 33 århundrede siden. Siti I var far til Ramses II. Ham støder 
man på rigtig mange steder. Selv om sammenligningen nok ikke er retfærdig, så var Ramses II 
Egyptens svar på Chr. IV. Ramses II færdiggjorde templet i Abydos. Men ham kommer vi tilbage til
i et senere rejsebrev. Han huserer rigtig mange steder.

Abydos er som mange andre af templerne her
præget af store søjlehaller med enorme søjler.
Læg mærke til personen på billedet. For mig er
det interessant, hvordan man har kunnet håndtere
disse voldsomt store sten. Men som det måske
ses, er søjlerne bygget op af skiver, der er lagt
oven på hinanden. Men stadigvæk. Hver enkelt
skive vejer nok i nabolaget at ti tons. 

Jeg så et program engang, hvor nogle arkæologer
mente at man – naturligt nok - var startet forneden. Når de første skiver var på plads, blev rummet 
fyldt op med sand, så man kom i niveau med næste lag. Og således fortsættende. Når byggeriet var 
færdigt skulle rummet så ’bare’ igen tømmes for sand. - Men det er stadig umådeligt store skiver at  

håndtere. 

Et view langs 
Ørkenvejen fra 
Abydos til Dendara

Uden vand - kun 
sand !



Egypten er jo som bekendt en diktaturstat. På turen til Abydos og Dendara passerede vi i snesevis af
checkpoints på den godt 300 km lange køretur – Jeg hold op med at tælle. - Muhammed – min 
maneger på hotellet – fortalte, at i Cairo (Giza) var tilstedeværelsen af politi mm blevet kraftigt 
forøget de seneste få måneder. Her i Luxor virker det som kontrol for kontrollens skyld. De noterer 
bilens nummer. Spørger om navn og bopæl mm. - Ingen ID ! - Selv om jeg ikke forstår arabisk, 
kunne jeg høre, at det var den samme remse hver gang.  

I forbindelse med indvielsen af Sfinx-alleen, hvor også præsidenten al-Sisi skulle være til stede, fik 
jeg at vide, at alt det lokale politi her i Luxor var blevet sendt hjem og erstattet af enheder fra Cairo.
Beboerne her i huset beretter om, at det egyptiske Secret Service flere gange har været på besøg for 
at kontrollere hvem der boede her. - Paranoia ? - Nå ja, man har jo før hørt om præsidenter, der er 
blevet skudt ved festlige lejligheder. 

Det regner stort set aldrig her, selv om der kom 17 dråber forleden (17).  Det er kun på grund af 
Nilen, at der har kunnet opstå en kultur her. Hvis der er vand, er her frodigt, Men efter anlægget af 
dæmningen i Aswan er man nu afhængig af pumper og vandingskanaler. Små intensivt dyrkede 
jordlodder. Herover til højre en flot opsat mark med valske bønner – eller hestebønner. Og ellers 
dyrkes der grøntsager af mange slags. Majs og græs til dyrefoder, sukkerrør og så selvfølgelig 
dadelpalmer og bananplantager.

Vestbredden af Luxor er meget mere landlig end 
Østbredden. Meget mindre by og mere fredeligt. 

På en af mine vandreture
i de nærliggende
landbrugsområder blev
jeg inviteret ind og budt
på the hos denne lille
familie. Konversationen
var vanskelig, for
sprogbarrieren var
voldsom og der er
grænser for hvad man
kan kommunikere via
tegnsprog.

Men jeg fik da et lille
indblik i leveforholdene
her.

Ikke meget luksus !



Én af de store turistattraktioner her i Luxor – Udover hele Egyptens forhistorie – Er ballonflyvning.
Hver morgen ved solopgang stiger et større antal varmluftsballoner til vejs her mellem Nilen og 
Thebens Bjerge. Kongernes og Dronningernes Dal ligger lige her bagved. Det er faktisk meget 
populært med en ballontur her for turister En morgen kunne jeg tælle hele atten balloner i luften på 
samme tid, og der har muligvis været flere. Nogle af dem er meget store og kan bære op til tredive 
personer – hver.. Billedet her er taget fra tagterrassen, hvor jeg bor.

Hermed endnu en kærlig Hilsen fra Egypten      Jørgen

PS: - Her i skrivende stund den 4.11 kl. 20:35 er der ingen tegn på festligheder på Østbredden – Så jeg må 
formode, at indvielsen er udskudt.


