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FORORD: Denne revurdering af Moses' identitet og baggrund er funderet i tværvi-
denskabelig kulturhistorisk forskning, sammenfattende arkæologiske fund, tekstforsk-
ning og astronomisk datering sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifter og oldtidsforfat-
tere. Mange overleveringer og fund er for første gang sat i større sammenhæng og må be-
dømmes ud fra helheden, da bogen ikke er baseret på enlige kilder eller enkeltstående
afgørelser, men på fremlæggelse af en lang række indicier; disse kan betragtes som "til-
bud" - til videre udforskning.

Bogen læses uden videnskabelige forudsætninger, og er ikke forsøg på "levnedsskil-
dring" af Moses, "documentary fiction" eller modebetonet historiefremstilling. Et note-
apparat er udeladt til fordel for sammenhæng og læseforløb. I stedet er notemateriale ind-
arbejdet som læsestof i den fortløbende fremstilling; kildereferencer nævnes direkte på
stedet og kan, som ved resuméer, tillæg og appendiks, efter behag forbigås eller udnyt-
tes i videre dokumentation. Desuden kompenseres med en omfattende bibliografi med
bogens oplysninger yderligere dokumenteret samt opdeling i emneområder, så verifika-
tion lettes.

Den britiske egyptolog Alan H. Gardiners transskription af egyptiske navne er fore-
trukket. Supplerende astronomiske oplysninger findes bag i bogen.

En række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder imødekommende bidraget
med information samt vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. Disse eksperter
har naturligvis intet ansvar for anvendelsen af deres oplysninger. Særlig tak rettes til:

Historisk astronomi: dr.scient. Kristian Peder Moesgaard, Institut for De Eksakte Vi-
denskabers Historie, Aarhus Universitet, - direktør for Steno Museet, Danmarks Viden-
skabsmuseum.

Egyptologi: egyptolog dr.phil. h.c. Erik Iversen, København; mag.art. Eva Richter
Ærøe, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

Hebraisk filologi, hebraiske/græske bibeltekster og Talmud-skrifter: fagreferent Egon
K. Keck og rab. S. Heimann, begge tidl. Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København;
cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog Jens-André P. Herbener, Det Kgl. Bibliotek.

Bibelforskning: fagreferent cand.theol. Jakob H. Grønbæk, tidl. Det Kgl. Bibliotek,
København.

Græsk filologi og mytologi: universitetslektor Leo Hjortsø, tidl. Institut for Græsk og
Latin, Københavns Universitet.

Historie: cand.mag. Jens Jørgensen, historiecensor v. Kbhs., Aarh. og Odense Univ.
Jødiske/mosaiske kalenderprincipper: overrabbiner Bent Lexner, København.
Astronomiske beregninger: univ.lekt. Leif Kahl Kristensen, Fysisk Institut, Aarhus

Universitet; magister K.A.Thernøe, tidl. Fysisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole, Kbh.;
univ.lekt. Kyril Fabrin, Aalborg Universitet; tidl. astronom H. Quade Rasmusen, Kalund-
borg; astronom F. Richard Stephenson, University of Durham, England; astronom David
Dunham, US Naval Observatory, Washington DC, USA.

Også tak til: forskningsbibl. Eva Bjørnbøl, Cairo; Marianne Illum; Bodil Eeg Neu-
mann; journ. Karine Smidth; idéhistoriker, red. Rune Engelbreth Larsen; cand.jur. Jannie
Fursund; Sidney Måge; Asmus Koefoed; Det Kgl. Bibliotek samt Universitetsbibliotekets
2. afd.; og for edb-specialprogram fra Laurids Pedersen, Nysted; og astronomisk compu-
terberegning af Jarl Hansen, RCCO Ltd., Coín, Spanien.
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Introduktion

Dette værk af Ove von Spaeth om revurdering af Moses' historiske for-
hold vil - ved udbredelse publiceret på passende vis - kunne ændre vort
nuværende syn på det historiske forløb i Den nære Orient i seneste halv-
del af 2. årtusind f.Kr.

Det er en velformuleret tankevækkende tekst, der læses med stor
glæde, og som må interessere enhver, der dyrker vor gamle historie en-
ten af videnskabelige eller privatpersonlige grunde.

Forfatteren giver en omfattende fremstilling af sit materiale, sand-
færdigt og uden bihensigter. De anvendte primære kilder går vidt ud over
de i den præsente forskning anvendte; og sekundære kilder, herunder
moderne forsknings resultater helt op til dato, er anvendt og diskuteret i
forbløffende grad.

Ove von Spaeth's værk - som er et resultat af årelangt arbejde med
hidtil delvis upåagtede problemer - er ikke alene seriøs historieforskning,
men også levende historieskrivning, der således appellerer både til faglig
historisk forskning og til almindeligt historisk interesserede læsere.

Leo Hjortsø
(Nu afdøde) universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

*

(En engelsk publiceret afhandling af forf. med dokumentation om det ældste
egyptiske stjernekorts datering, “ a major advance“ iflg. den britiske astronom Dr.
Patrick Moore, bringes i dansk læsertilpasset form i Appendiks 2. Flg. eksperter
bidrog med korrigerende data, og gav disse introduktioner til selve afhandlingen:)

Den resulterende datering af Senmuts stjernekort, som forfatteren har
efterprøvet objektivt på astronomisk grundlag, er, mener jeg, et væsent-
ligt bidrag til debatten om fiksering af den ægyptiske kronologi.

Kr. Peder Moesgaard
Universitetslektor, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, 
Aarhus Universitet, - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum

Uden noget kendskab til astronomi er jeg ikke desto mindre overbevist
om, at fra et ægyptologisk synspunkt indeholder Ove von Spaeths af-
handling ny og værdifuld information vedrørende dateringen af Senmuts
stjernekort.

Erik Iversen
Egyptolog, dr.phil. h.c., København

 



"...Den øverste herre over hemmelighederne... er jeg."

"...Eftersom jeg desuden har studeret alle skrifterne fra ypperste-
præsterne, er intet af, hvad der er sket fra den første dag, skjult
for mig...".

Senmut

 



1. DEL

 



På toppen af sin obelisk er Hatshepsut afbildet i faraodragt foran guden Amon.

 



1. KAPITEL 

Hvem var Moses?

De to ens kongeklædte skikkelser knælede begge, hvorefter to til-
kaldte bødler hævede deres våben samtidigt og slog til. Men kun
én skikkelse segnede og rullede om i støvet. Denne person var

iført en klædning, der var bragt til at ligne Moses' prinselige dragt til for-
veksling. Og få øjeblikke forinden var han - ubemærket af Moses, der li-
geledes havde fået et bind for øjnene - blevet ført ind sammen med den
ene bøddel og henrettet i Moses' sted.

Men Moses var forblevet uskadt. Hans bøddels arm var standset midt
i en bevægelse - slaget gennemførtes ikke fuldt ud - her skulle undgås
selv den mindste blodsudgydelse. Alt dette er bevaret i gamle overleve-
ringer i især jødiske kilder. Men ud over en tidligere omtale af scenen, jf.
bind 1, indeholder dette drama yderligere afgørende aspekter:

Den således både rituelle og symbolske henrettelse, der her foregik i
Egypten for nær 3.500 år siden, blev denne egyptiske prins' og tronføl-
gerkandidats redning og overlevelse. Men ritualet ledsagedes af en ma-
gisk forbandelse og var især udtryk for en opløsning af hans officielle
identitet. Ydermere blev der i hele landet snart iværksat en omfattende
destruktion af hans eftermæle. Moses var herved i levende live blevet
gjort officielt ikke-eksisterende.

Hvorfor var der to ens udklædte ofre foran bødlerne? Også gennem
denne del af Moses-dramaet træder den usædvanlige ritus frem - og kan
her medvirke til at klarlægge den særlige baggrund for, at han i det hele
taget skulle henrettes. Og hvorfor den mystiske henrettelse var iscenesat
på den måde, kan nu klarlægges ud fra data i sjældnere anvendte oldtids-
kilder.

Alt dette hænger sammen med det vigtige spørgsmål: Hvem var den-
ne Moses, der cirka 1.500 f.Kr. levede ved faraos hof indtil ovennævnte
skinhenrettelse, og som senere allierede sig med en indvandrergruppe,
hebræerne, hvor han blev leder af deres udvandring fra Egypten - og hos
hvem han indførte en religion og en lovgivning, der begge herefter har
været en stadig eksisterende inspiration i store dele af verden?

Når selv den mindste egyptiske depotskriver kan ses at have efterladt
inskriptioner eller andre mindelser, ofte med datérbare oplysninger, hvor
meget mere må da ikke en stor og konstruktiv personlighed som Moses
have sat sine spor i Egyptens historie under de første mange år af sit liv
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ved faraos hof? Men netop destruktion af hans identitet og eftermæle har
siden hen forværret vanskelighederne ved at genfinde hans spor.

Mange af de detaljerede oplysninger om Moses findes bevaret i jø-
diske kilder, nemlig rabbinerskrifternes ældste dele, af samme høje alder
som den ældste kerne af Bibelens Moses-beretning, som de supplerer.
Der kan have eksisteret en oprindelig, fælles kilde med Moses' biografi,
hvoraf visse dele blev brugt i Bibelen, mens resten senere indgik i en
større tekstsamling, Talmud, der er overleveret via de gamle rabbinere og
udgør in toto et stort antal bind. Mange senere tilføjelser heri er ind-
sigtsfulde argumenter og andre jødiske kommentarer til den Hebraiske
Bibel. Hvorimod de ældste rabbinerskrifters eksistens overhovedet ikke
kan forklares uden Moses' eksistens.

Senere brugtes i jødisk tradition disse rabbinerskrifter desuden til en
særlig religiøs træning. Heri søges der stadig ud fra teksternes indhold at
opstille modargumenter eller alternative kommentarer og derved kanali-
sere en dybere forståelse. Men det er den førstomtalte ældste del, der er
en historisk nøgle.

Mysteriet om Moses og hans tidsalder
Selve Bibelen beskriver forholdene omkring Moses' fødsel yderst kort-
fattet og omtaler først igen Moses i 40-års alderen ved hans flugt til et
eksil uden for selve Egypten. Men de mellemliggende næsten 39 år hen-
ligger i mørke.

Senere, da Moses var op imod 80 år, omtaler Bibelen ham især i for-
bindelse med udvandringen fra Egypten samt lovgivningen og andre
handlingsmættede episoder i dette år af hans liv. Også her er der dyb
tavshed om den mellemliggende, anden livsperiodes 39 år (Bibelens 40-
års cykler er afrundede tal).

Endelig efter et usædvanlig langt liv omtaler bibelteksten Moses i
perioden, før han døde - inden israelitternes invasion i det forjættede
land, Kanaan. Også denne sidste fases mellemliggende år - nu fra hans
80. år og frem - dvs. næsten alle ørkenvandringens år, er i svær grad
uigennemsigtige.

Et af de specielle problemer i den hidtidige Moses-forskning udgø-
res af selve dens utilstrækkelige fremgangsmåde, at der sædvanligvis har
været lagt for lidt vægt på "den egyptiske faktor" bag den bibelske be-
retning. Desuden har der mest været søgt efter spor af en person alene
med netop navnet Moses - ofte uden at tage i betragtning, at højtstående
egyptere i reglen havde flere navne.

Alligevel synes den eftersøgte person at være udmærket kendt af
egyptologer for sit ekstraordinære livsforløb ved faraos hof: På bemær-
kelsesværdigt mange specifikke områder viser hans skæbne sig som
identisk med Moses' liv i Egypten i de nævnte, første 39 "skjulte" år.
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En række konkrete forhold kan fremlægges - de vil vise, at der kan
være tale om en og samme person. Mysteriet om, hvem Moses i virkelig-
heden var, synes bl.a. et tricky tidsplaceringsproblem at have hindret op-
klaringen af.

Dette er som at skulle løse en ligning med flere ubekendte: Den me-
get uklare tidsregning for, hvornår Moses optrådte - og den ligeledes
uklare tidsregning for den egyptiske samtids faraoner. Således har histo-
rikerne endnu ikke kunnet fastslå, hvilke faraoner Moses levede under,
mens han boede i Egypten. De manglende spor har hos flere teologiske
skoler og i visse historieopfattelser skabt tvivl om Moses som realistisk
skikkelse i det hele taget.

Her har en stor del af den hidtidige forskning om Moses været dømt
til at mislykkes, idet der mest har været søgt i en tidsalder, der er op til
300 år for sent. Nemlig i 1200-tallet f.Kr. under farao Ramses II i 19. dy-
nasti - fremfor i 1500-1400-tallet f.Kr. under Egyptens 18. dynasti.

Dermed blev det ikke taget i betragtning, at flere af oldtidens forfat-
tere nævner de bestemte egyptiske konger, Moses levede under, netop er
at finde i 18. dynasti. Til de kongers årstal bruges her i bogen en udvi-
det, såkaldt high-datering.

Kan Bibelens historiske data underbygges?
De pågældende faraoners rette datering er et centralt, men også drilag-
tigt og besværligt forhold. Intet fast tidspunkt har hidtil kunnet bevises,
kun tilnærmelser, og egyptologerne står ikke som nogen enig front.
Skønt uenige om en præcis datering, refererer mange til en hypotese om,
at Tuthmosis III kom på tronen 1479 f.Kr. Dette år (der er senere end i
bogens tidsregning) udgør kun en relativ datering, dvs. absolut ikke en
fast vedtaget standard.

Flere egyptologer anvender da heller ikke dette tidspunkt, men bru-
ger egne i forskellig grad afvigende kronologier. (Jf. også tavle side 236).

Som baggrund for undersøgelsen bygger bogen ikke kun på nyeste
fund, men også på visse ældre oversete opdagelser, der nu har kunnet re-
verificeres. Og blandt utraditionelle områders bidrag til bogens materia-
le, ses især:
1. En række ellers mindre anvendte oldtidskilder, f.eks. rabbinerskrif-

terne samt egyptiske, græske, romerske og jødiske forfattere og histo-
rikere.

2. Antropologiske opdagelser og historiske overleveringer af religions-
kultiske mysterieoptrin, hvor tekst og handling leverer informative
data.

3. Astronomisk datering der hidtil set sjældnere anvendt, men er den
mest specifikt præcise datering, der kendes. F.eks. overleverer rabbi-
nerskrifterne brugbare astronomiske nøjagtige data, der med datidens
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viden umuligt kunne "fabrikeres", men viser sig at være reelt auten-
tiske.

De enkelte bind i bogserien er struktureret sådan, at de kan læses selv-
stændigt - uafhængigt af hinanden. Hvis man f.eks. ikke kan godtage re-
sultatet vedrørende Moses' identitet, der afdækkes i nærværende bog, vil
dette ikke anfægte resultater i de øvrige bind, hvori intet vil fundere sig
specielt på det aktuelle bind 2. 

I bind 1 blev der afprøvet en indfaldsvinkel til at opnå bedre datering
og tidsregning med den af rabbinerne bevarede oplysning om en sjælden
astronomisk begivenhed, der nu kan tidsfæstes ved moderne astrono-
misk metode. Resultatet viser sig at passe med oldtidsforfatteres gengi-
velser af historiske optegnelser om de faraoner, Moses levede under.
Dette uanset, at visse retninger inden for 1980-90ernes egyptologi følger
de omtalte hypoteser om en noget senere datering af de pågældende
egyptiske regenter i 18. dynasti.

I det foreliggende bind 2 suppleres kronologifastsættelsen ud fra ek-
sakt astronomisk datering af Egyptens - og verdens - ældste kendte stjer-
nekort. Det er anerkendt som værende fremstillet under de omhandlede
18. dynasti-regenter, der nu bedre vil kunne fikseres i tid.

I de dele af moderne teologi, som bruger antagelser, der afviser Mo-
ses' historiske eksistens, opfattes ofte også det meste af Bibelens indhold
kun som myter uden reel historisk værdi. Dette skønt de pgl. hypoteser
modsiger konkrete oplysninger i rabbinerskrifterne og hos oldtidens for-
fattere samt nutidens videnskabelige data fra bl.a. arkæologi og antropo-
logi. Herefter bliver det yderligere klart, at de fundne historiske infor-
mationer i bogens undersøgelser reelt bestyrker flere dele af Bibelens
Moses-beretning.

*

RESUMÉ FRA BIND 1: Moses' gådefulde baggrund
I bind 1 blev det sandsynliggjort, 1) at Moses var egypter og ikke, som længe
antaget, hebræer. Det stod herefter klart - bl.a. ud fra oldtidstekster og også fra
det udbredte kongebarnsritual - 2) at Moses reelt var søn af "Faraos Datter" og
var kandidat til den egyptiske trone. Endelig demonstreredes, 3) at den pågæl-
dende Faraos Datter netop kunne være den person, der senere blev kendt som
dronning Hatshepsut.

Forskningens hidtidige problem om, hvilket århundrede Moses levede i, synes
her at kunne løses ud fra verificeringen af rabbinernes overleverede astronomiske
daterings- og kalenderoplysninger sat i relation til egypto-arkæologisk forskning.
Således blev Hatshepsut dronning (1522 f.Kr.) og, så usædvanligt, siden hen kro-
net til farao (1509 f.Kr.); det kunne i nogen tid beskytte sønnens tronkandidatur.

Overleveringernes kendskab til Moses underbygges af vor tids forøgede vi-
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den om det egyptiske kongehus. Just slægtskabsforholdene herindenfor blev af
afgørende betydning for Moses' ændrede livsforløb i Egypten. I relation til rab-
binerskrifternes præcise oplysninger kunne det klarlægges, at Faraos Datter
fødte Moses 1534 f.Kr. (i februar). Tiden passer med, at Tuthmosis I's unge dat-
ter Hatshepsut kronedes året forinden til sin fars medregent med officiel titel Fa-
raos Datter!

Et højtstående medlem af kongefamilien med flodgud-titlen Iteru (Jethro)
var Moses' far. Han måtte senere forlade Egypten og gå i eksil. Moses mor, alt-
så Hatshepsut, var nu blevet gift med sin yngre halvbror, den senere Tuthmosis
II, der regerede cirka 1522-1509 f.Kr. Han var Tuthmosis I's søn med en hofda-
me, Mutnofret, der generelt ikke menes at være af kongeæt. I forb.m. Moses ved
hoffet refererede oldtidens kirkehistoriker Eusebius overleveret viden om Fara-
os Datters ægtefælle som værende det ældste kendte tilfælde af elephantias.
Tuthmosis II’s 3.500 år gamle mumie, først fundet i nutiden, viser præcis denne
usædvanlige lidelse!

Hatshepsut fik ikke flere sønner; men ægtefællen Tuthmosis II fik med sin
ikke-kongeligfødte haremskvinde Iset en søn, der siden blev farao med navnet
Tuthmosis (III). Trods sidstnævnte outsider-prins' yderst spinkle kongelige af-
stamning, støttede dele af præsteskabet - ved en effektiv intrige - denne aspirant
som konkurrent til tronen. Det udløste en voldsom ændring i Moses' skæbne.

*

Tilbage på sporet af Moses
Der var reelt en generations afstand mellem Hatshepsuts søn, Moses, og
Isets søn, Tuthmosis III. Denne stedbror og halvfætter til Moses var således
mellem 18-23 år, da Moses som cirka 40 årig måtte flygte til et eksil. Fra
denne periode - med den for historikerne så mærkelige og skjulte overgang
i magtforholdet fra Hatshepsut til Tuthmosis III - skulle der ved nysyn på
de fremdragne kilder genkendes potentielle spor af Moses' liv i Egypten.

For hvordan gik det til, at Moses, skønt opvokset som Faraos Datters
søn, dog måtte lade sig udkonkurrere af en yngre, mere tyndblodet prins?
Det er nu blevet lettere at rekonstruere dette forløb detaljeret, da Moses,
ramt af intriger, fradømtes sine høje embeder og status og fortrængtes fra
landet - og de fleste spor af ham fjernedes ved Egyptens største udrade-
rings-aktion nogensinde! Hertil må der nødvendigvis også ses på den
gamle mysteriekultiske og psykiske ideverden (og dens magi-tradition),
der især hos egypterne blev opfattet som en konkret dimension. Mange
gådefulde forhold i Moses-dramaet i Egypten forstås næppe uden også
at betragte disse specielle sider.

Det kan ikke anses for urealistisk at pege på en mulig identitet for
Moses-skikkelsen. Af forskellige årsager har forskningen i historie,
egyptologi og teologi ikke altid været ganske fordomsfri over for de dog
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adskillige forsøg i tidens løb på at opspore Moses som konkret person i
historien.

At pege på en historisk autentisk, endda egyptisk person til at være
Moses, er således ikke uhørt: Kendte egyptologer har forsøgt dette, f.eks.
Ahmed Osman med en bog herom i 1990erne - samt hans kollega Rolf
Krauss med andre tiltag. Begge forslag har lakuner i historisk sammen-
hæng og bruger en ikke-konsistent Moses-datering (se også kap. 20),
men forsøgene respekteres.

Også forskere fra andre videnskabsgrene, bl.a. historie og antropo-
logi, har tidligt påpeget, at Moses var en egyptisk prins. Tilmed påpeges
dette af den jødisk og egyptologisk velorienterede Sigmund Freud. Og
fra religiøs vinkel skriver "Haggada"-udgiveren Rabbi Menachen Ha-
cohen (New York 1987, s. 12):

"...hvorfor valgte Gud en "egyptisk" prins, opvokset i faraos pa-
lads, til jødernes udfrier?...".

I det følgende vil det blive klart, at punkt efter punkt i Bibelens Moses-
beretning og dens tilknyttede tekster i rabbinerskrifterne viser sig mere
plausible end hidtil anset for muligt: Især er det slående, når rabbineres
og oldtidsforfatteres oplysninger vurderes sammen med fund og resulta-
ter fra netop arkæologi og egyptologi. Yderligere kan astronomisk date-
ring ud fra de omtalte ældste egyptiske stjernekort demonstreres at pas-
se eksakt med jødiske kilder.

Det anseelige antal indicier vil i det følgende bidrage til at pege på,
hvem der i det gamle Egypten kunne være den person, der siden blev
kendt som Moses. Som det viser sig, en strålende begavet person, der
blev saboteret af misundere, heriblandt en særdeles dygtig konkurrent,
men øjensynligt også af en række middelmådigheder - en gennem histo-
rien ikke ukendt problemstilling.

Det åbnede materiale fører direkte ind i overrumplende dramatiske
forløb: magiske beskyttelsesstrategier, hemmelige gravanlæg, stedfor-
trædende offer, likvideringer, henrettede kongestatuer, skjulte navneko-
der, statskup, giftmord og manipulation med kongerækken - og herved
med historieopfattelsen... 

Hatshepsut-hoved,
fra kolossalstatue i
Deir el-Bahari-templet.

 



2. KAPITEL

Moses' identitet afdækkes 

Hvem var den grå eminence bag Faraos Datter? 
Baggrunden hos den omtalte person, der ved det egyptiske hof i Tuth-
mosis-æraen kunne sammenlignes med den unge Moses - gives her i
korte træk:

Når en egyptisk kronprinsesse eller dronning traditionelt var indviet
som "gudens-hustru", tildeltes hun en husforstander i den øverste gud
Amon-Re's hus, dvs. Theben/Karnaks vigtige tempel. Grænserne om-
kring en kronprinsesses eller dronnings domæne var variable hos de før-
ste "gudens-hustru"er under Egyptens 18. dynasti (cirka 1580-1315
f.Kr). Således ses denne øverste husforstander yderligere i funktion på
andre af de områder, der også uden for tempeladministrationen var un-
derlagt en kronprinsesse eller dronning med "guds-hustru"-titlen.

På dette embedes dermed betydningsfulde magtposition fik dron-
ning Hatshepsut, antagelig ved 1515 f.kr., indsat en fantastisk personlig-
hed, der i forvejen var knyttet til hende og hofstaben. Det var den meget
unge Senmut (eller, som visse skoler foretrækker det, transskriberet som
Senenmut), der med denne post som udgangspunkt snart fik god adgang
til større udvidelser af sine således hurtigt voksende og mangesidige em-
bedsområder. Hvem kunne da denne hos Faraos Datter nærtstående og
højtbetroede Senmut være? Og hvorfor gjorde hun så overordentlig me-
get ud af ham som ingen anden og særdeles hurtigt lod ham stige op gen-
nem magtsystemet?

Ud over at være "guds-hustruen" Hatshepsuts øverste forvalter blev
Senmut hendes kongelige stedfortræder (vesir) og skatmester. Han blev
hendes højre hånd administrativt - og blev politisk set "den grå eminen-
ce".

Men især kendes han som en af de mest betydelige bygmestre i
Egyptens historie, en genial arkitekt der stilmæssigt var nyskabende og
banebrydende. Han byggede Egyptens smukkeste templer, især Hat-
shepsuts store tempel i Deir el-Bahari ved Theben (landkort side 64 og
237). Til dette anlæg – og inspireret af farao Mentuhoteps specielle tem-
pel fra cirka 2040 f.Kr. beliggende sammesteds - opfandt Senmut en ny
stilart, en fornyelse som desuden ligner en forløber for tidlig græsk-my-
kensk stil. Han menes også at have opfundet halvmåneformede bassiner,
der i en arkitektonisk helhed placeredes foran mange templer.

Yderligere bestyrede han landets kalender, en højt betroet post, der
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må ses i forbindelse med denne kapacitets forbløffende astronomiske
indsigt. Ved sin ledelse af det store tempelbyggeri i Deir el-Bahari lod
Senmut som stjerneekspert de guddommelige stjernekonstellationer op-
tegne oven over et af Hatshepsuts tronnavne Usertkau på grundstenen.
Den inskription kan i praksis også have været en slags horoskop for tem-
pelgrundlæggelsen. Hertil udførte Hatshepsut en ritus under fastlæg-
gelsen af nogle af templets vigtigste akser efter Solen i øst og efter stjer-
nerne, især Karlsvognen.

Det er også historisk kendt, at Faraos Datter, Hatshepsut, i kraft af at
være sin fars medregent og senere Egyptens dronning og hersker, havde
en dertil svarende magt til at stå bag den unge Senmuts høje status ved
hoffet. Der ser som helhed ikke ud til at have været nogen særlig kontakt
mellem Senmut og Hatshepsuts gemal, som var farao Tuthmosis II.

Senmut nævner ham aldrig i sine inskriptioner, usædvanligt for en
person ved hoffet, men Senmut havde sine grunde. Umiddelbart efter
Tuthmosis II's død var der fri bane: Det er en kendsgerning, at Senmut
efter denne faraos død med det samme og i rekordagtig fart udnævntes
til en række af landets højeste poster.

Det er som om Hatshepsut, der snart selv blev Farao, havde ventet på
at komme igennem med dette; som en velforberedt plan sat i funktion.
Egyptologerne har kendt til Senmut siden 1880erne og undret sig over,
hvordan han, som en hidtil i deres øjne ikke-kongelig person kunne er-
holde - på én gang - så mange og store betroede poster og embeder, som
de egyptiske kronprinser ofte selv havde som "forstadier" til faraotitlen.
Hos Senmut var netop disse embeder nærmest i overtal.

Dette sat i relation til rabbinerskrifters og oldtidsforfatteres omtale
af Moses' embeder ved hoffet - samt til at kun kronprinsesser og dron-
ninger tituleredes "Faraos Datter" - bestyrker yderligere relationerne til
betydningen bag selve 2. Mosebogs ordrette beretning om, at "Moses
blev til en søn af Faraos Datter", dvs. at hun lod ham opdrage som prins. 

Indbyrdes parallelle forhold overset 
Flere rabbinerskrifter og oldtidsforfattere (bl.a. Philo og Josefus) omta-
ler i forbindelse med Moses' ungdomsår, at han tidligt udviste genial be-
gavelse på mangfoldige områder. Moses fik de bedste lærerkræfter i sin
uddannelse som prins - også inden for militæret, hvor han anførte dristi-
ge togter i Nubien. Ligeledes fik han uddannelse i stats- og udenrigstje-
nesten og siden som leder af mange af statens byggeprojekter og af di-
plomatiet; mere herom senere.

Hvad Senmut angår, bliver det yderligere tydeligt ud fra et betyde-
ligt antal bemærkelsesværdigt overensstemmende forhold (se kap. 5), at
netop han viser sig at have den sandsynlige baggrund for at være den
manglende brik i eftersøgningen af den unge Moses i Egypten. Med dis-
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se stadig flere indicier bestyrkes det særlige perspektiv: at Senmut er
identisk med Moses!

På overvældende mange og betydelige områder er der slående paral-
leller mellem Senmut og Moses. Men inden for egyptologien er der intet
helhedsbillede af Senmut. Han er hidtil blevet antaget for at være en
"borgerlig opkomling". Også dette har umiddelbart kunnet forekomme
mindre indbydende for forskningen til at sætte ham i forbindelse med be-
retningen om Moses.

I hidtidige forsøg på sammenføring af egyptologi med bibelberet-
ningen er der ofte opstået en afhængighed af en bibelforskning farvet af
enten traditionelle eller af senere toneangivende teologiske holdninger,
hvilke normalt ikke kan defineres som videnskab i mere eksakt forstand,
om end der på flere områder anvendes videnskabelige teorier og data.

I stedet for en hidtidig mangelfuld og ofte mytisk opfattelse af Mo-
ses synes det nu muligt at få et første bidrag til et bedre og synligt bille-
de af ham. De ofte noget stiliserede, men dog personlige portrætter af
Senmut kan i nogen grad lade et indtryk danne sig af den karismatiske
unge Moses som en forfinet, intellektuel, fornem egypter med stor per-
sonlig styrke.

Og om Hatshepsut har de egyptiske kunstnere ved deres statuer og
afbildninger formidlet indtrykket af denne Faraos Datter som en spinkel,
men viljestærk, alvorlig person med en iboende stærk autoritet.

Senmuts kongelige funktioner og optræden 
Hatshepsut havde fra starten en grænseløs hengivenhed for den unge
Senmut. Hun lod ham titulere som en fyrste og udnævnte ham til konge-
lig kansler og hertug. Han ses tidligt (under Tuthmosis II) i direkte tjene-
ste ved hoffet og blev siden øverste kongelige forvalter: Bestyrer for alle
kongelige ejendomme, samt bygmester og blev en særlig skatmester
efterhånden for hele Egypten. Desuden blev han guvernør (og senere vi-
cekonge) over Nedre Egypten - især dette embede indgik dengang fak-
tisk obligatorisk i uddannelsen, når en kronprins kom "i faraolære".

Her har Senmut også haft militæret som uddannelsesområde. Da han
siden hen selv blev opdrager og bestyrer for Hatshepsuts ældste datter,
den unge kronprinsesse Neferure (eller Re-Neferu), var det netop et em-
bede - og også ærespost - ofte tildelt feltofficerer af høj rang og med
familie ved hoffet: Men derfor urealistisk, hvis det havde været en al-
mindelig bygmester.

Til sig selv lod Senmut bygge et decideret kongeligt gravanlæg (der er
arkæologisk Theben-Tomb-registreret som No. TT 71). Det adskiller sig
fra de fleste af tidens borgelige gravanlæg ved udvendigt at have en vesti-
bule med flerdobbelte søjlerækker. Desuden lod han her til sig selv opstil-
le en ligeledes kongelig stensarkofag. - Senere, da den politiske situation
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ændredes, efterlod han denne officielle statelige grav ufærdig og lod ud-
føre et andet og hemmeligt gravanlæg (TT 353) til sig selv. Dette var også,
og stadig tydeligere, igen netop som et kongeligt anlæg, idet det ligesom
flere tidlige egyptiske kongegrave blev anlagt inde under templerne.

Alene dét i ung alder at være guvernør over netop Nedre Egypten, og
general på felttog, samt landets chefbygmester, var som sagt normalt for
en kronprins. Og at Senmut lod udføre kongelige gravanlæg til sig selv,
og det ene endda under templet, samt en stensarkofag, var heller ikke
tænkeligt for en ikke-kongelig.

I sin hemmelige grav lod han inskriptionerne omtale sin høje stilling
også inden for nogle mere hemmelighedsbetonede områder. Lignende in-
skriptioner lod han udføre i flere templer og på statuerne af sig selv, f.eks.:

"...Jeg er den største af de største i hele landet - jeg er vogteren
af faraos hemmeligheder...". 

Den pågældende farao var Hatshepsut selv. I opremsningen af Senmuts
mange hverv ses titlen "herre over hemmelighederne"; med den rang
kunne han fremstå som faraos virkelig fortrolige: hry-sst3 (herseshta),
ordret 'mysterie-kyndig/-lærer', en præstelig titel for denne særlige stil-
ling, kendt siden de tidligste dynastier. Sin høje status her uddyber han:

"...(jeg er) den, der kender alle kongens skridt i kongepalad-
set..." - og omtaler sig i det hele taget som:

"...den øverste herre hvad angår hemmelighederne i det Store
Hus (dvs. hos farao)...". 

Som kongens vesir havde Senmut snart over 20 af Egyptens højeste em-
beder og mindst 80 titler. At have mange titler var ikke ukendt, men en
stor del af Senmuts var ikke til pynt, for hans kapacitet var formidabel,
og efter hans tid måtte hans embede, lige under kongen, opdeles i flere
vesirater.

Men forinden har det været vigtigt for Hatshepsuts hensigt med Sen-
mut, at hans embeders kompetence var så vidtstrakt, at han på sine høje
poster kunne fungere direkte som faraos (Hatshepsuts) stedfortræder
faktisk som en medregent - dvs. i landets højeste embede, igen netop ty-
pisk for en kronprins at besidde. Ved at overskue hans inskriptioner
fremgår, at han lagde mere vægt på sine højadministrative, præstelige og
kongelige repræsentative funktioner end på militære titler.

Mindst 25 statuer og cirka 75 portrætrelieffer, tegninger og billeder
af ham har overlevet - ud af et følgelig yderligere større antal. Et så uhørt
omfattende eftermæle kendes netop ikke at være forekommet hos en
ikke-kongelig. 

Viser Senmuts navn/titel hans virkelige afstamning?
Fra sin første optræden ses Faraos Datters "højre hånd" mest at have fun-
geret under navnet Senmut. Dette kan endda være forbundet med hans
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tidlige kultiske indvielse, hvor dette navn kan være givet ham af Hat-
shepsut. Først var hun sin fars kronede medregent - co-regentskabet var
en politisk sikkerhedsformalitet - inden hun blev gift med sin halvbror;
hvorefter hun også kaldte sig "Faraos Søster", idet faraonerne imiterede
gudernes søskendeægteskaber.

Dette er i princippet en parallel til en titel, der synes skjult i navnet
Senmut. Senmut (eller Senenmut) betyder 'moderens bror' - ifølge den
egyptologiske autoritet Hermann Ranke's: "Die ägyptischen Personen-
namen" (s. 309,3).

Således kan Senmut-navnet her demonstrere - ud fra "mor": at han var
Hatshepsuts kongelige søn. Og, ud fra "bror": ligestillet som tronberetti-
get. Med andre ord kunne dette medvirke til at vise, at Senmut var af kon-
geslægt og berettiget til tronen; og i så fald med stærkere baggrund end
Hatshepsuts på én gang kongelige ægtemand og halvbror, Tuthmosis II.

Ingen kultur har som den egyptiske været så optaget af ordspil. Det
var her almindeligt, at navne ikke blot var lyde, men havde reel betydning
- og opfattedes endda at have en stærkere magi, hvis de ved deres lyd el-
ler stavemåde havde flere lag betydninger. Det ses overalt i udstrakt brug:

Når en kongelig fik "guden som far" i den kongelige undfangel-
sesakt, hieros gamos, anvendtes røgelse, der formidlede manifestationen
af gudens integration ("gudens ånd") i denne hieros gamos akt. Det er
muligt at se et anagram (dobbeltydig læsning) skjult i navnet Sen-mut,
idet mut betyder 'mor'; mens sen, 'bror', i visse sammenhænge kan bety-
de '(røgelses)duft'. Så navnet kunne også vise hans mors kultiske forbin-
delse med guden Amon, der var manifesteret i hellig røgelse, og hun op-
trådte som gudens ægtefælle.

Senmut var også udstyret med en ærestitel, imach, 'den tilbedelses-
værdige' eller 'den højærværdige'; titlen var brugt oprindelig om guder,
kongelige personer og stormænd, men efterhånden videre udbredt. Rab-
binerskrifterne omtaler udførligt, at Moses kronedes tidligt til moderens
medregent. Det er bemærkelsesværdigt, når Senmut på egyptisk betød
'moderens bror', at hans egyptiske titel imach kan "genfindes" i hebraisk:
I det sprog betyder em 'mor', og ach 'bror' (blot vil "moderens bror" på
hebraisk få omvendt ordstilling).

En rest af dette kunne have overlevet i de bibelske tekster: Ved nævn-
te status, "moderens bror" kan der i princippet være udtrykt et tilsvaren-
de kongeligt niveau som i "2. Mosebog"s tekst (6,20) om Moses' mor,
der er "faderens søster". Det sidste var en titel for dronningen: Hatshep-
sut.

Bibelforskningens problem med Moses-teksterne 
At se forbindelsen mellem Senmut og Moses kræver et nysyn på for-
trængte kilder. Bibelens historiske baggrund er ofte af den bibelkritiske
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forskning generelt nedvurderet, ikke mindst fordi man tidligt kanonise-
rede en speciel hypotese, kaldet "dokumentar"teorien, inden en korrige-
rende videnskabelig arkæologi var blevet etableret. Den hypotese er bl.a.
basis for udokumenterede påstande om, at Bibelen er opdigtet af op-
findsomme jødiske præster cirka 300 f.Kr. Skønt hypotesen aldrig kun-
ne bevises, er den i tidens løb blevet påsat utallige overbygninger, så den
efterhånden hos senere tilhængere ikke opfattes som hypotese, men ukri-
tisk som selve sandheden.

Og hvad angår optegnelser om Moses overleveret i rabbinerskrifter-
ne, studeres disse tekster kun yderst begrænset inden for teologisk forsk-
ning. Den anden yderlighed kan ses hos visse ortodokse jøder og krist-
ne, hvor man af andre årsager ofte undgår at vurdere historieforskning-
ens resultater.

Desuden er de astronomiske oplysninger fra oldtiden - overleveret
via rabbi Abrabanel (jf. bind 1's kap. 1 og 13) - ikke afprøvet af forsk-
ningen, så der kunne opnås en mulig mere konkret datering af Moses'
fødsel.

Kort sagt, under mere end 150 års forskning var hindringen for at op-
klare Moses' baggrund, at fem vigtige forhold blev undervurderet eller
direkte overset: 
1. Der forskes hovedsagelig, som om Moses kun kendes i Bibelens ud-

gave. Der overses stort set alle egyptiske, græske, romerske, indiske
og arabiske overleveringer og relevante optegnelser fra de ældste kir-
kefædre. 

2. De ældste dele af rabbinerskrifterne er af samme høje alder som de
ældre dele af Bibelens Moses-tekster. 

3. Moses-optegnelser overleveret i rabbinerskrifterne studeres kun
yderst begrænset inden for teologi og historie - og bliver tilsidesæt-
tende blot kaldt for "farverige fortællinger". 

4. "Den egyptiske faktor" tages ikke i videre betragtning i forsøgene på
forståelse af Moses-teksternes mange påståede uoverensstemmelser.

5. Rituelle mysteriespil, hvis praksis i vore dage kan virke nærmest util-
gængelig, skal vurderes som noget indgribende og uhyre betydnings-
fuldt i datidens livsførelse og livsforståelse. Heri findes mange vær-
difulde antropologiske data, der kan forståeliggøre det historiske stof.

Antropologer var blandt de første, der videnskabeligt udvidede synet på
de gamle bibelteksters indhold; mens teologi- og sprogforskere kom,
som omtalt, på vildspor ved den stadig ikke-beviste 'dokumentar'teori
om, at Bibelens "Mosebøger" er sammensyet af et sammensurium af på-
ståede kilder. Hypotesen om dette udokumenterede princip baserer sig
bl.a. på den ufunderede ide, at senere rettelser i Bibelen daterer tekster-
ne til at være fra disse senere indgrebs tid.

Inden for visse forskningsgrene anvendes ofte den arbejdsmetode på
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forhånd at anse intet for sandt i de gamle beretninger, førend det er be-
vist. Med dette filter tages der næppe nogen forskningsmæssig risiko,
hvorfor projekter herunder let ender i blot at deltage i anerkendelse af det
allerede anerkendte. Derfor kan informative historiske data, der kan
gemme sig i gamle overleveringer i rabbinerskrifterne eller være indlagt
i såkaldte myter, blive overset.

Derimod anvendes her i bogen til en begyndelse eller udgangspunkt
fordomsfrit at behandle beretninger fra dens omhandlede tider og om-
råder som relativt sande, så længe de ikke er modbeviste eller urimelige
- og dertil naturligvis ud fra en vurdering af de præsenterede kilders her-
komst og kronologi. Denne anerkendte fremgangsmåde anvendtes
blandt de største bibel-arkæologiske autoriteter som f.eks. W.F. Albright,
Cyrus Gordon og Yigael Yadin.

Som bogens hovedlinje bruges, ud over at modbetragtninger også
kan være nævnt, mest at lade facts og indicer selv tale, uden at teksten
domineres af én lang, fortsat diskussion med forgængeres behandling
heraf. Kilder omtalt i generelle termer, vil angives mere detaljeret under
den nærmere behandling.

Specifikke forhold under Egyptens 18. dynasti - udtrykt i bibeltek-
ster og rabbinerskrifter, men først genkendt af nutidens historiske forsk-
ning - afgør, at teksterne umuligt kan være konstruerede af jødiske lær-
de i senere tider. Substansen i informationerne viser sig ofte korrekte og
logisk overensstemmende, f.eks. med nyere egyptologisk viden: I an-
tropologien genkendes tegn på Moses’ kongelige baggrund.

Hatshepsuts tempel, i Deir el-Bahari. Bagved ses farao Mentuhoteps tempel.



3. KAPITEL

Moses' uddannelse til faraoprins

Kontroversielt fund: gravsættelsen af Moses' amme?
Den kvinde, der i Bibelens beretning om Moses' fødsel ammede ham, kan
meget vel vise sig identificerbar. Et gravkammer med mumiet af en kvin-
de, der var Senmuts plejemor og amme - ansat som kongelig amme - samt
hendes ægtefælles mumie, blev fundet i 1936 ved Theben (se kap. 9).

At de personer kunne være forbundet med Moses er hidtil upåagtet.
Det har som antydet begrænset bibelforskningen, at den kun sjældent har
benyttet rabbinerskrifter, oldtidsastronomi og myteforskning i undersø-
gelserne. Men det fremgår realistisk af gamle kilder og traditioner, at ef-
ter at et kongebarn deltog i "kongebarnsritualet på floden", blev det i no-
gen tid opdraget "hos fremmede", der i praksis ofte var en betroet fami-
lie. Dette er gennem overleveringer kendt at have fundet sted overalt i
den gamle verden. Der var ofte tale om en rituel gennemspilning af gu-
dernes handlinger i myterne.

Selve opdragelsesforholdet i nogen tid hos fremmede var ikke
ukendt i egyptisk kongetradition. I Egypten benævntes en amme jævn-
ligt "mor"; og den tyske egyptolog Hellmut Brunner omtaler i sin af-
handling "Der 'Gottesvater' als Erzieher des Kronprinzen", i Zeitschrift
für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (Band 86, 1961, s. 90ff), at
det helt fra det ældste Egypten ligeledes var udbredt, endda også hos
kongen (eller kronprinsen), at anvende ordet "far" for sin "opdrager"!

Det fremgår af inskriptioner om Senmut, at han især i sine yngre år
var forbundet med ovennævnte gravlagte ægtepar, der var tilknyttet hof-
fet. Denne familie bestod af en far, Ramose (Ramses), og en mor Hat-
nufer, samt i alt fem sønner og nogle døtre. Flere yngre sønner, her-
iblandt Minhotep, blev siden højtstående præster. Det vides, at to af par-
rets børn var ældre end Senmut. Ifølge et parallelt mønster i bibelberet-
ningen og rabbinerskrifterne havde Moses' forældre, dvs. plejeforældre-
ne, ligeledes to børn i forvejen.

Mistydning delvis på grund af skadede inskriptioner gav først ind-
tryk af, at også en betydningsfuld embedsmand ved hoffet, Sen(i)men
var Senmuts ældre bror. Men nyere undersøgelser foretaget af de ameri-
kanske egyptologer Dorman & Roehrig, i Varia Aegyptiaca (vol. 3, 1987,
s. 127-134), viser definitivt, at Senmen havde en anden mor - og blot var
en nær kollega til Senmut. Desuden er Senmut aldrig omtalt i hans in-
skriptioner.
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Egyptologerne har bemærket mange ejendommelige forhold om
Senmut, og heriblandt at han udøvede sit virke fra landets overhovedet
højeste poster, mens ovennævnte familie alligevel kun forblev i en mel-
lemhøj embedsklasse.

Dog er egyptologerne på flere punkter ikke gået meget videre end det
indtryk, der dannedes i slutningen af 1800-tallet efter den første afdæk-
ning af Senmuts eksistens. Derfor er det ikke tilstrækkeligt undersøgt, om
Senmut overhovedet var et regulært medlem af denne familie. F.eks. må
det tages i betragtning, at man almindeligvis i samfund og familie oplær-
tes til at respektere nurser som medlem af familien. Herefter vil der, ud
fra den senere tilkomne, forøgede information, kunne fremstå følgende
billede:

- Senmut sørgede for sine plejeforældre, næsten som det var hans
rigtige forældre - og udstyrede dem med en grav tæt ved sit eget offi-
cielle gravanlæg i Theben-området Sheik Abd el-Gurnah for begravelser
af fornemme personer og undertiden kongefamiliemedlemmer. Men
plejeforældrene blev netop ikke anbragt i hans eget langt større - konge-
ligt udformede - gravanlæg, som det dog kunne være sket, hvis de hav-
de været hans rigtige forældre.

For hvis Senmut havde været ikke-kongelig, ville sidstnævnte frem-
gangsmåde netop have været en ofte anvendt praksis, idet borgerlige fa-
milier ikke unormalt kan ses begravet nogenlunde samlet - om ikke i
samme gravkammer, så dog ofte i samme familiegravanlæg. Også disse
usædvanlige forhold ved Senmuts gravanlæg såvel som et specielt tids-
punkt, hvor disse plejeforældre døde (omtales senere), burde have vakt
mistanke til den status, som egyptologerne ved det nævnte første indtryk
oprindelig havde tildelt Senmut.

I hvert fald fik Senmut hos denne hoftilknyttede familie sin første
opdragelse og undervisning - således stadig inden for Hatshepsuts ræk-
kevidde og omsorg; mens der samtidig kunne holdes en, sikkert ikke
uønsket, afstand til hendes kronprinsgemal, den senere Tuthmosis II.

Da plejefaderen Ramose blev gravlagt, blev der nedlagt kostbare vå-
ben - fint indsvøbte - i alt to langbuer, 70 specielt farlige pile og et bron-
zespyd i graven. Buerne var omhyggeligt brudt i stykker. Våbnene var
ikke til jagt, men til krig og parade for en højtstående officer.

Det samlede gravfund bør absolut ses i relation til to opdagelser af
den tyske egyptolog Wolfgang Helck, gengivet i hans "Zur Verwaltung
des Mittleren und Neuen Reiches" (Leiden 1958); samt i hans "Der Ein-
fluss der Militärführer in der 18. Ägyptischen Dynastie" (Leipzig 1939).
Helck peger således på, at Senmut - med tilknytningen til den fundne fa-
milie - ikke mindst havde en militær baggrund for sin karriere.

Helck påviser her en særlig praksis: De kongelige ammers ægte-
mænd udnævntes til kongelige lærere og opdragere - og samtidig havde
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disse kongelige opdragere en fortid som officerer af høj rang ved krigs-
styrkerne og var ofte kongens gamle krigskammerater.

Disse informative facts må ses i relation til, at Senmut også selv fle-
re gange i kampene mod Nubiens styrker var i aktion som hærleder en
eller to gange, endda i tæt samarbejde med Hatshepsut. Dog kendes hun
mest som en hersker, for hvem det lykkedes at fastholde lange fredelige
perioder, og det er et faktum, at blandt hendes utallige billedrelieffer er
der intet, der viser hende i forbindelse med noget af krigsmæssig karak-
ter - just modsat de fleste faraoner i især 18. og 19. dynasti. Men i de
nævnte krigshandlinger tidligt i Nubien fulgte hun således traditionen
for en farao om at stå i spidsen for hæren. Dette gengives i en af Senmuts
inskriptioner, her i en klippe på øen Sahel, lige syd for Aswan.

Senmut var så at sige "kongens krigskammerat" og blev netop også
udnævnt til personlig opdrager og lærer, "tutor", for den ældste konge-
datter Neferure. Det hverv overtog han fra sin ovennævnte kollega Sen-
men, der ligeledes først havde været ansat i hæren. Begge var tidligt
skriftlærde, et niveau hvorfra, ikke ualmindeligt, også flere af hærens
skrivere avancerede og kunne til sidst blive generalstabsofficerer.

Men da Senmut som ganske ung var i hærens tjeneste som leder, tyder
den forudgående, og således endnu tidligere, skriveuddannelse netop ikke
på, at han var født og opvokset i en landsby, som det synes at have været
tilfældet med Ramose og Hatnufer. Derimod er der tale om uddannelse på
stedet med de store muligheder for avancement, nemlig ved hoffet.

Gravfundet med Senmuts plejeforældre indeholder således vitale
data: Ramose, med de fornemme våben, havde en officerskarriere som
baggrund for sin ansættelse ved hoffet, hvor han bl.a. havde titlen sab,
dvs. 'dignitar'. Hans kone, Hatnufer, der ifølge oplysningerne i gravfun-
det havde været ansat hos kongehuset, har her - og fuldstændig som i den
nævnte tradition - også som omtalt været kongelig amme.

Af inskriptioner på det fundne gravgods fremgår, at Hatnufer har
modtaget mange gaver fra Hatshepsut personligt (jf. også kap. 9), samt
at hun ejede ting med tilknytning til Hatshepsuts ældste datter, kron-
prinsesse Neferure, hvem hun åbenbart yderligere har været amme og
nurse for.

Kongehusets amme og den militære opdrager
Således, ved et sammenfald af de særlige omstændigheder - men stati-
stisk ikke urimeligt - er der åbnet for, at nævnte gravfunds indhold af
data kunne belyse den virkelige baggrund i forbindelse med Bibelens be-
retning om, at Moses af Faraos Datter fik tildelt en amme. Specifikt for-
tæller rabbinerskrifterne, ifølge S. Baring-Gould's tekstsamling "Le-
gends of Old Testament Characters" (II, London 1871, s. 78), at han blev
opdraget af Faraos Datter:
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"... i hendes egen afdeling ved hoffet ...". 
Og parallelt vides, at Hatshepsut allerede som en ganske ung Faraos Dat-
ter havde sin egen afdeling ved hoffet med sin personlige stab. Gravfun-
det viser her, at Hatnufer endog direkte tilhørte selve Faraos Datters stab.

Og "tilsvarende" var den bibelske Moses' amme/plejemor ansat ved
hoffet, det fremgår bl.a. af, at Faraos Datter gav hende løn - ifølge "2.
Mosebog" (2,9). Rabbinerskrifterne beskriver hende desuden som en
kvinde, der i forvejen ammede, da hun af Faraos Datter fik det hverv at
amme Moses.

En opsummering af forholdene tydeliggør en sammenhæng, idet det
egyptiske kongehus netop følger traditionen fuldt ud, ved at Senmut og
Moses begge ligesom prinser fik tildelt en kongelig amme, Hatnufer -
samt en kongelig opdrager, nemlig hendes ægtefælle, den militære leder
Ramose.

Både i det gamle Egypten og i mange andre kulturer var det almin-
deligt, at en amme var mere end blot en kvinde, som tog sig af diegiv-
ning i stedet for barnets mor. Bl.a. i oldtidens Rom udgjorde ammerne
en betydelig og anerkendt institution i samfundet. For en amme var ofte
også nurse, barnepige og opdrager gennem mange år og kunne i det hele
taget fungere som en reservemor. Et tidligt, egyptisk eksempel på, hvor
nære sådanne relationer kunne være, er, at den senere Tuthmosis III gif-
tede sig med sin ammes datter og gjorde hende til førstehustru.

Idet den nævnte brug af betegnelserne "far" og mor" for de person-
lige opdragere var temmelig almindelig hos egypterne, vil egyptologer-
ne også medgive, at det kan være svært at finde ud af, hvornår f.eks. be-
tegnelsen "far" dækker enten den rigtige far eller en anden person be-
nævnt med denne tiltaleform, eller endda når det alene skal udtrykke 'op-
hav'.

På lignende vis kendes yderligere en vidtstrakt egyptisk brug af be-
tegnelserne "bror" og "søster", uden at der forelå noget reelt familiefor-
hold. Alle disse forhold synes at have smittet af på Bibelens ofte in-
direkte omtale af Moses' "far og mor" - og hans såkaldte "bror og søster".
(Jf. bind 1's kap. 5).

Følgelig har skikken også præget Senmuts inskriptioner, hvor han re-
spektfuldt mindes Ramose og Hatnufer. Og ikke alene må Senmuts tid-
lige militære opdragelse som antydet forklare, hvordan han allerede som
ganske ung netop kunne optræde fuldbefaren som strateg på felttog i
Etiopien; men det berettes således også "parallelt" af rabbinerskrifterne
og oldtidsforfatterne (bl.a. Josefus), at den unge Moses var general un-
der flere felttog i Etiopien.

Disse kilder omtaler forskellige episoder, hvor Moses viste sine ev-
ner som en militær taktiker og betydelig strateg. Dette var han næppe
blevet uden videre, dvs. uden just en professionel træning i praksis og en
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tidlig, grundig indførelse i emnet af en erfaren militærperson. Derfor vil
meget tale for, at denne netop var en sådan veteran: feltofficeren Ra-
mose.

Ramose fulgte hermed præcist hoffets tradition - udover i forbin-
delse med sin hustrus stilling: For ud fra sin baggrund fik netop han, nu
mere tydeligt, kongehusets førstefødte Senmut/Moses betroet i sin vare-
tægt til oplæring.

Indviet arkitekt og bygmester
Idet Senmuts høje post hos Hatshepsut som øverste forvalter og admi-
nistrator over kongelige huse og ejendomme var en stilling under tem-
plets domæne, var han reelt "gudshustruen"s personlige husbestyrer af
"Amons hus", dvs. templet. Den del af hans opdragelse og uddannelse,
der var tilknyttet præsteskabet, må være foregået tidligt - igen ifølge sin
unge alder ved sine første poster.

Hatshepsut sørgede for, at Senmut blev indviet i mysteriekulter. Han
opnåede en høj rang, der gav adgang til hemmelig viden og højere ind-
vielsestrin. Her må han bl.a. være blevet indviet i Osiris-mysterierne og
stjernemysterierne. Senmuts eget, senere konstruerede, hemmelige nye
gravanlæg var yderst velegnet - f.eks. med dets exceptionelle mytologis-
ke stjernekort - til også at kunne anvendes til kultiske og mysteriebeto-
nede formål.

En af de mange statuer af Senmut (nu i Louvre-museet i Paris) viser
ham med en sammenrullet målesnor - ligesom ofte guden Thoth. Det
motiv kendes tilsvarende forbundet med konger og guder på babyloniske
afbildninger (se bind 1's appendiks). Også Bibelen, bl.a. "Jobs Bog",
omtaler, at Jahweh bruger en sådan målesnor. Jf. en opfattelse senere hos
oldtidens filosoffer om "Gud som den store arkitekt". Til arkitekturen for
et tempel og dettes orientering efter himmelretning og stjernerne an-
vendtes geometri og astronomi, der på det niveau opfattedes at være hel-
lige videnskaber (mere om dette i kap. 20).

Ideerne herom tilhører en særlig kultisk tradition, der senere i Euro-
pa kendtes inden for broderskaber og loger for indviede, f.eks. som de
senere frimurere. En sådan betegnelse er egentlig en kulttitel (også kendt
som "bygmester", "arkitekt"), der senere tog forbillede i Hiram, kong Sa-
lomons såkaldte bygmester for Jerusalems tempel cirka 975 f.Kr. Sen-
mut har som Egyptens øverste arkitekt her kunnet demonstrere bl.a. med
dette ydre tegn - målesnoren som særlig fremhævet i statuens udform-
ning - at han var en indviet bygmester.

Det var ikke fuldstændig ukendt, at en kongesøn eller prinselig tron-
arving var arkitekt. Eksempelvis var flere af farao Snefrus sønner arki-
tekter, blandt dem Ankhaf, som her var konstruktør af en af de første sto-
re pyramider.
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Men Senmut var desuden øverste præst for guden Amons hellige
processionsbåd og øverste præst for gudinden Maat. Han gav sig - som
vi skal se - i sine inskriptioner yderligere til kende som en stor indviet,
med lærdomme i hemmelig viden. Men med hensyn til hans embede
som øverste forvalter af Amontemplet i Theben/Karnak, var der en poti-
entiel ulempe i dette, nemlig at han dermed blev ypperstepræstens nær-
meste magtkonkurrent.

Hvad angår de hemmelige lærdomme og de indviedes kultudøvelse,
beskriver Senmut, i en inskription i sit gravanlæg, sig selv som:

"...Amon-templets øverste herre over hemmelighederne..." - og
"...Eftersom jeg desuden har studeret alle skrifterne fra gudernes yp-
perstepræster, er intet af, hvad der er sket siden den første dag, læn-
gere skjult for mig...". 

Det var som det kunne være Moses - det fremtræder næsten tilsvarende
i oldtidsforfatternes hyppige omtale af Moses' mystiske viden.

Senmuts erklæring her er konkret vidnesbyrd om en ellers i nutiden
omdiskuteret eksistens af en esoterisk tradition i Egypten, en tradition
også kendt fra andre gamle kultursamfund. En eksklusiv viden mest for-
beholdt indviede at få adgang til.

Lignende udtalelser som Senmuts - fra den ældste viden - kendes tu-
sinde år efter Moses' tid, nemlig fra græske filosoffer i årene 600-400
f.Kr.: Pythagoras samt Sokrates og dennes lærer Solon, der alle rejste
ned til de egyptiske præster og indviedes i det gamle Egyptens visdom
og lærdomme. Ligeledes Sokrates' elev Platon, der tilbragte 13 år i
Egypten (ifølge Platons elev Eudoxos). De blev her præsenteret for op-
tegnelser om ypperstepræster og konger langt tilbage til "den første dag".

Et fragment af det koncept kan eventuelt genkendes i Solons egypti-
ske oplevelser, f.eks. myten om et Atlantis for nu 11.000 år siden. Den
myte synes reflekteret i vægudsmykningen i templet i Edfu, skønt end-
nu ikke således genkendt af egyptologien. Men templet opførtes ifølge
beskrivelserne ved ny skik som en bevarende kopi af ældre templer og
deres udstyr, tekster og udformning. Her i templet ses i detaljer en ældre
beretning om et ø-kontinents oversvømmelse (mytologisk "skabelsens
ø"?) og om udsendinge derfra, som medbragte deres viden til fortidens
Egypten. Selve myten kunne derfor være mere egyptisk end græsk.

Senmut var faraos øverste opsynsmand for byggeri, ligesom det læ-
ses om Moses i bl.a. rabbinerskrifternes beretninger. Og Senmut var til-
med arkitekt og designer. Det gamle Egyptens frembringelse af tidløst
design inden for kunst, arkitektur og brugsgenstande er uden tvivl blandt
det smukkeste frembragt i verdenshistorien; på dette fundament udfol-
dede den kreative Senmut sit talent som en sand æstet. "Parallelt" læses
om Moses i Bibelen, f.eks. om hans fuldt professionelt udførlige in-
struktion for udformning, materialer, målangivelser og farver til frem-
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stilling af det mobile tempeltelt (selve Tabernaklet) og dets genstande
samt af alteret og Pagtens Ark.

Hatshepsut lod desuden Senmut restaurere mangfoldige ældre temp-
ler og mindesmærker; og den egyptisk-jødiske forfatter Artapanos (100
f.Kr.) omtaler, at Moses genopbyggede forfaldne templer. Og Josefus
(cirka 70 e.Kr.), fra hvem vi kender følgende udsagn, synes af nationale
årsager at tage afstand fra informationer, som den egyptiske historiker
Apion (50 f.Kr.) gengiver fra egyptisk overlevering om Moses' specielle
byggestil:

"...Moses byggede i Heliopolis (byen On) helligdomme, der var
åbne mod himlen, og lod dem vende mod øst...". 

Tilsvarende er det kendt, at Senmut fornyede arkitekturen, da han over
for Egyptens sydlige hovedstad (Theben/Karnak) udformede Hatshep-
suts store tempel: Heri er bl.a. store fritliggende terrasseanlæg i tre eta-
ge-niveauer og kæmpemæssige åbne gårde med søjlegange, hvor en del
af de kultiske handlinger kunne foregå under åben himmel. Templet - et
af Egyptens smukkeste med sin originale og tidløse stil - er orienteret
mod øst. På lignende vis byggede Senmut også templet for solguden Re's
kult i Heliopolis ved den nordlige hovedstad Memphis. Dvs. i princippet
meget tilsvarende som i Apions beretning.

Senmuts mærkelige skæbne - som i det videre forløb vil tage ydere-
ligere form - har undret egyptologer i mere end hundrede år, og kan kun
begribes, når det bliver klart, at han var den egentlige, men tilsidesatte,
tronarving. Dvs. igen et markant forhold identisk med Moses' situation. 

Sort granitstatue
af Senmut som vesir
og kongelig arkitekt,
bl.a. udstyret med
lamdmålersnor og
særlig symbolik.



4. KAPITEL

Moses' astronomiske gravkammer

Lysstrålernes kultobjekt i sten
Tidligt i sin karriere lod Senmut udføre et hemmeligt gravanlæg til Hat-
shepsut, genialt godt skjult inde i en højtliggende bjergvæg. Og da han
til sig selv lod udføre hele to gravanlæg, blev det seneste og hemmelig-
ste af dem udstyret med de tidligere omtalte ældste stjernekort.

På det ene af disse kort findes den største og mest dominerende gengi-
velse af Verdens-aksen (axis mundi), der kendes på noget egyptisk stjerne-
kort. Aksens betydning er hidtil upåagtet inden for egyptologien, foruden
at selve afbildningen end ikke er blevet genkendt som Verdens-aksen.

Et halvt hundrede år f.v.t. lod historikeren Apion i 3. bind af sin
"Egyptens Historie" (overleveret via andre oldtidsforfattere) fortælle om
Moses, bl.a. i forbindelse med et specielt projekt, at:

"...i stedet for obelisker opstillede han (Moses) søjler, hvor foden
var udformet som en skulptur af en båd...". 

Hertil oplyser Apion yderligere, at der var placeret en statue af et men-
neske på toppen af søjlerne. Uden tilstrækkeligt kendskab til egyptisk
tradition og historie protesterede Josefus - i hvis værk "Contra Apionem"
dette Apion-referat findes - imod Apions fremstilling.

Men det viser sig, at Apion var på sikker grund. I Egyptens såkaldte
Nye Rige, hvis historiske periode starter med 18. dynasti fra cirka 1580
f.Kr., var det nyt at opstille meget store obelisker: Disse kultobjekter i
sten udtrykte en repræsentation af den første (bjerg)top med de første
stråler, der oplyste verden. De derfor guldbelagte obelisker (med guld på
toppens lille pyramideform, men nogle forskere foreslår dem helt guld-
dækkede) - endda navngivet med personnavne og ofret til - havde en sol-
kultisk funktion; og de udtrykte Verdensakse-ideen. Den type søjler Mo-
ses lod fremstille "i stedet for obelisker" kunne derfor netop være en
rebus-agtig afbildning af den med lyset skabte "Verdens-akse på himlen"
(omtale følger), og som udgår fra sin rod i stjernebilledet Arken/Skibet.

På gamle egyptiske stjernekort, som netop Senmuts kort, ses tilsva-
rende dette stjernebillede Skibet i sin tidlige form som et billede af Isis
udtrykt som Sirius-stjernen stående på sit skib. Selve Skibets hovedstjer-
ne kendes senere som Canopus ('roret', 'styreåren') ved foden af Verdens-
aksen. Nær aksens top er der på Senmuts kort afbildet - ligesom i Apions
beskrivelse - en menneskeskikkelse, her iført en maske, der forestiller
Isis' søn Horus.
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"Tilsvarende" var Senmut også kendt for netop at have planlagt og
ledet omfattende arbejder med at lade udhugge, transportere og opstille
kæmpemæssige obelisker. Ligeledes var han kendt for, på sine skulptu-
rer og bygninger, at være en mester i en særlig form for skjulte rebusser
- hans helt egne opfindelser - i en form, der herefter i Egypten kom på
mode og dannede skole i mange følgende århundreder.

Mysteriet om stjernekortenes betydning
Ved at sætte de gamle skriftlige kilder og nutidige arkæologiske fund i
relation til en astronomisk datering, kan de fremlagte oplysninger om
Moses' herkomst og identitet afprøves og vil yderligere underbygges.
Igen: astronomisk datering er den mest præcise tidsmåling, der kendes.

Oldtidens stjernekundskab omfattede astronomi, astrologi og tids-
måling og var et specielt vigtigt emne i datidens lærdom. En egen ud-
formning af denne himmellære kendtes i Egypten længe før indførelsen
af babylonisk astrologi. Tidligt fandtes et observatorium øverst på må-
negudssønnen Khonsu's helligdom i templet i Karnak/Theben. Og fra de
ældste tider brugtes astronomiske sigtelinjer som plan for tempelanlæg-
genes akser.

I flere rabbinerskrifter berettes, at Moses var "oplært i al Egyptens
visdom", og at dette indbefattede stjernelære. Både i disse skrifter og hos
oldtidsforfatterne - og stadig hos nutidens samaritanere - ses Moses' ry
som en af oldtidens store astrologer/astronomer. Moses' astronomiske
kundskaber har ikke været ubetydelige, idet denne viden senere var nød-
vendig for hans indretning af israelitternes kalender, som den kendes i
Mosebøgerne.

Og hos Senmut, hvad angår hans mange embeder - ud over at være
Egyptens kalenderforvalter - var de ikke nogen urimelighed; f.eks. var
Amenhotep II's sekretær øverste astronom ved templet i Karnak (The-
ben) og ydermere landmåler samt opfinder af verdens første offentlige
bogholderi.

De ældste astronomiske overleveringer i Egypten er sparsomme, der
findes kun få stjernebilledaftegninger. De viser især Sirius - samt Karls-
vognen, benævnt khepesch (eller evt. meskhetiu), der er udformet som en
(okse)skank. Desuden findes ældre brudstykker af de 36 såkaldte dekan-
stjernebilleder (tidligste fund fra 2300 f.Kr.), der markerede egypternes
opdeling af ekliptika, Solens tilsyneladende bane, i 36 sektorer.

Men i Senmuts andet og seneste gravanlæg er det netop ikke brud-
stykker - for hovedkammerets loft er dækket af to detaljerede astrono-
miske og astromytologiske, hele stjernekort, som for første gang viser:
Et fuldt færdigt himmelsystem. Disse imponerende kort var både en mi-
lepæl og en nyskabelse i den egyptiske astronomi. Og de er i det hele ta-
get verdenshistoriens ældste samlede astronomiske afbildning.
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Senmuts stjernekort på det nordre panel i et af lofterne i hans seneste gravanlæg.



Dette ufærdige og aldrig benyttede, hemmelige Senmut-gravanlæg,
blev fundet i 1925 og er dateret til mellem 1500-1470 f.Kr. Dateringen
vil her blive yderligere indkredset, og det vil fremgå, at gravanlæggets
indretning sluttede brat i 1493 f.Kr.

Det ejendommelige er, at Senmut med den af forskerne formodede
borgerlige afstamning her har ladet sit gravanlæg udstyre på denne sær-
lige måde, som end ikke en farao kunne måle sig med:

Nemlig et astronomisk udstyr der ikke alene som nævnt er det æld-
ste, der kendes i Egypten, men stadig i de følgende næsten 300 år er ene-
ste eksempel på et sådant fuldt udarbejdet stjernekort. Det er et faktum,
at efter Senmut forekom stjernekort kun i enkelttilfælde og normalt kun
hos faraonerne. Så først senere igen i farao Seti I's gravanlæg fra 1200-
tallet f.Kr. findes et sådant regulært astronomisk og astromytologisk
stjernehimmel-arrangement.

Hvad var Senmut da for en mand, når han kunne konkurrere på lige
fod med - ja, endda overgå faraonerne på dette dengang så betydnings-
fulde område? Fra samtidige inskriptioner vides, at skønt den stjerne-
kyndige Senmut som nævnt var landets mægtigste mand efter Hatshep-
sut, og skønt han havde et stærkt parti bag sig, faldt han pludselig - så gå-
defuldt - i unåde og forsvandt derefter totalt.

Senmut nåede derfor aldrig at tage dette gravanlæg i anvendelse, og
ligeledes er der tydelige spor af, at arbejdet pludselig blev afbrudt. På ma-
terialer i Senmuts gravanlæg er der fundet dateringer udført af arbejds-
holdene. De seneste datoer er fra afbrydelsen, hvilket er med til at vise,
hvornår han forsvandt. Som det vil blive klart, viser Senmuts forsvinden
sig at være på selvsamme tid, hvor Moses måtte flygte fra Egypten - den
Moses, der - ligesom Senmut - således både havde nogle af de mægtigste
poster i landet og netop var kendt som særdeles stjernekyndig.

Verdens ældste kendte 'horoskop'?
Senmuts levede i brændpunktet, både angående tid og sted, af en eks-
pansion på flere niveauer inden for religionen, især udgående fra The-
ben. Religionens koncept omfattede også kosmologiens særlige relation
til himlen og dennes indretning, igen på flere niveauer, hvad Senmut da
har stiftet bekendtskab med. Men om end Senmut udviste stor begavelse
også på det felt, har han ikke selv opfundet himmelkortenes opdelings-
system, der kun kan ses som et resultat af en længere tradition for stjer-
nemæssig tidsaflæsning ("stjerne-ur"). Men han synes at have opfundet
afgørende forbedringer med udvidelser (jf. Appendiks 2) og endda ny-
skabelser i stjernekortenes konstruktion.

Disse første hele stjernekort, installerede i Senmuts hemmelige
gravanlæg, dannede skole og var en model, der i princippet efterlignedes
i de følgende 1.500 år i Egypten. Men et særligt motiv, der på andre stjer-
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nekort i senere faraoners gravanlæg og i templerne efterhånden blev
mindre betonet, og undertiden helt fjernet, er derimod oprindelig hos
Senmut det mest dominerende: Verdens-aksen. Dette fænomen må ikke
forveksles med Jordens akse, men er dannet af himlens tre kraftigst ly-
sende stjerner, Canopus, Sirius og Lyra/Wega (jf. bind 1's kap. 10), der
tilsammen viser sig som på en lige linje langs den lysende Mælkevej
tværs over himlen.

Dette specielle fænomen dukker af og til op i forskningen. Og at den-
ne Verdens-akse er Senmut-stjernekortets hovedmotiv bliver især forstå-
eligt i relation til kongebarnsritualet: traditionen med det spæde konge-
barns færd på Nilen. Ritualet synes ofte udført på et tidspunkt, der til-
svarer starten af maj, hvor Solen hvert år passerede Verdens-aksen.

Selv om Senmuts stjernekort indeholder den ældste afbildning af Ver-
dens-aksen, der kendes nogetsteds, kaldes den - af de få egyptologer, der
overhovedet har bemærket den - "en mast". Måske den eneste, der vides
at have genkendt Verdens-aksen på Senmut-stjernekortet, var direktøren
for Bamberg Observatoriet, den tyske astronom og astronomihistoriker
Ernst Zinner, der i sin afhandling "Die Sternbilder der alten Ägypter", i
'Isis' (vol. 16, 1933, s. 301-325) omtalte den netop som: Verdens-aksen på
stjernekortene - få år efter gravanlægget med kortene blev fundet.

Samtidig udgør Senmuts stjernekort et himmelportræt, som i reali-
teten er verdens ældste kendte horoskop i dette udtryks oprindelige me-
ning, der betegnede at "læse på himlen" især for at bestemme tiden ud
fra figurationer i horisonten. Ved en nærmere analyse af inskriptionerne
på Senmuts stjernekort kan aflæses, at næsten alle planeterne er samlet
omkring stjernen Sirius og dermed Verdens-aksen. Dette peger på en be-
stemt dato:

- Planeternes positioner og specielle rækkefølge ved Sirius-sektio-
nen på Senmuts stjernekort udgør en så sjældent optrædende kombina-
tion, eftersom præcis denne individuelle form kun er forekommet min-
dre end fire gange inden for flere tusinde år, bl.a. i maj 1534 f.Kr. Alle
år fra 2200 f.Kr. til 200 e.Kr. er i den forbindelse undersøgt (jf. analyse
i Appendiks 2).

Imidlertid er denne egenskab ved Senmut-kortet ikke hidtil blevet
opdaget af forskningen. Ingen synes at have undersøgt, om dets opstil-
ling af de af egyptologerne allerede identificerede planeter på kortet er
forekommet i virkeligheden, skønt netop en sådan speciel planetgruppe-
ring, som nævnt, reelt viste sig på himlen just på Senmuts tid.

Stjernekortenes uopdagede meddelelse
Med denne opdagelse blotlægges nu nogle konkrete spor, der igen kan
bestyrke indicierne for Senmuts skjulte baggrund og egentlige status.
Men først:
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Nøjere undersøgelser af andre egyptiske stjernekort vil afsløre det
faktum, at på 1.500 års efterfølgende udgaver af stjernekort efter Sen-
muts model er planeterne ligeledes samlet omkring Sirius, men ofte i lidt
ændret rækkefølge, sådan som de individuelt var placeret på himlen på
just de pågældende tidspunkter, hvor disse senere stjernekort blev op-
stillet. Først i Egyptens seneste perioder kan de tidsmæssige omstæn-
digheder synes mere tilfældige.

Men de tidligste korts individuelle tidskorrespondance er præcise,
hvorfor dateringen af Senmut-kortet vil kunne fastlægge perioden mere
nøjagtigt for Senmut og hans samtidige: Hatshepsut og Tuthmosis-kon-
gerne.

Denne periode i Egyptens historie under 18. dynasti viser sig ud fra
kortets angivelser ofte anbragt 20-30 år for sent, hvis mange egyptologers
såkaldte low-datering følges, og ifølge hvilken Tuthmosis III først regere-
de fra året 1479 f.Kr. Men dette er atter en forbigående trend. For i egyp-
tologiens snart 200 år er disse dateringer jævnligt søgt forbedret og derfor
flyttet rundt på næsten hvert tyvende år, men stadig uden sikkert resultat.

Under alle omstændigheder kan astronomiske kontrolberegninger
bekræfte, at Senmuts stjernekort er opstillet for samme tidspunkt, som
episoden med Moses på Nilen fandt sted. Nemlig i begyndelsen af maj
1534 f.Kr. (jf. bind 1, kap. 13). Moses' fødsel angives i en hel række rab-
binerskrifter at være sket i starten af månemåneden adar (februar-
marts). Og dertil angiver "2. Mosebog" (2,2-3), at Moses var tre måne-
der gammel i arken på Nilen.

Episoden fandt altså sted på en dato stadig bevaret i jødisk tradition.
Beregnet herfra, via rabbi Abrabanels overleverede astronomiske data
kan selve året for Moses' fødsel bestemmes præcis til at være 1534 f.Kr.
Jf. Abrabanels "Frelsens Kilder", kilde 12,2 (1497, trykt i Stettin 1760).
At det således overhovedet skete just ved Verdens-akse-datoen er med til
at belyse, at episoden med Moses' færd på Nilen er foregået ved en ce-
remoni, der anvendtes til at anerkende "gudens-søn" som den kommen-
de nye konge.

Tidspunktet for udførelse af dette kongebarnsritual var stjernemæs-
sigt fastsat af egypternes præsteskabs såkaldte "timepræster". De holdt -
også for at kunne styre Egyptens kalender - omhyggeligt regnskab med
bevægelsen af himlens stjernekonstellationer og især tidspunkterne for de
førnævnte 36 dekan-stjernebilleders opdukken eller nedgang i horisonten.
Timepræster deltog altid i vigtige religiøse ceremonier, fester og optog.

Dette har de derfor også gjort ved ritualet med Moses i arken på Ni-
len, hvilket afspejles i rabbinerskrifterne, idet faraos astronomer/astro-
loger således må have modtaget timepræsternes løbende rapporter; for
ved denne lejlighed - jf. Baring-Gould's rabbinerskriftsamling (II, s. 75)
- erklærede de:
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"...barnet har nu mødt sin skæbne på vandet...".
Hermed viser rabbinerskrifternes overleveringer sig også i denne speci-
fikke astronomiske sammenhæng i overensstemmelse med egyptisk
praksis.

Med egyptisk traditions ekstreme forkærlighed for ordspil ville det
for Senmut, der kendes som ekspert i "spielende Schreibung", være nær-
liggende at betone Verdens-aksen afbildet som høj 'mast' - på egyptisk
sen-t ('mast', 'flagstang' samt 'basen på en obelisk'): Dvs. med udeladelse
af en enkelt stavelse i navnet Senmut. Det pågældende hieroglyftegn er
en grib, udtalt mu(t) og kan betyde 'mor' - så i selve navnet Senmut er der
allusioner til Verdens-aksen, 'masten', men også 'moderen' (Faraos Dat-
ter). Foruden at selve denne lyd mu også betød 'vand' (Nilen).

Samaritanerne i det nuværende Israel har i deres ældgamle kalender
- i traditionen indstiftet af Moses - bevaret en særlig dag i januar/febru-
ar, tre måneder før maj, dvs. ligesom det var tilfældet med dagen for Mo-
ses' fødsel. Den pgl. dag betegnes i samaritanernes ældgamle kalender-
tradition med (mindre udforsket) et Senmut-lignende navn: Semut, der
betyder 'konjunktion' samt 'nymåne' (der reelt er en konjunktion, "et
møde" mellem Sol og Måne), og omtales med dette ordvalg: at være "til
minde om mødet mellem Moses og Ahron".

Ifølge Bibelen var Ahron tre år ældre end Moses - han er da født net-
op ved den store konjunktion (1537 f.Kr., ud fra Abrabanels data) tre år
før Moses' fødsel ved nymåne. Endda en hel række af rabbinerskrifter
oplyser, at begge fødtes i februar (adar) og begge ved nymåne.

Med sine stjernekort synes Senmut simpelthen at have ladet angive
en afgørende vigtig begivenhed i sit liv. Nemlig øjeblikket med "konge-
lige" stjernepositioner, der var på himlen, da han tre måneder gammel
blev indviet til og anerkendt som den kongelige arvtager.

De gådefulde kort som nøgle til Moses' egyptiske identitet
Ud fra ovennævnte baggrund kan Senmut-stjernekortet siges i overført be-
tydning at være "Moses' dåbsattest". - Opsummering: Planeternes him-
melpositioner på Senmut-stjernekortene viser altså et tidspunkt, der svarer
til endda samme dag, nemlig i begyndelsen af den hebræiske månemåned
(sivan), hvor, ifølge rabbinerskrifterne, Moses' færd på Nilen foregik: på
en dato, der i nutidig kalender tilsvarer 7. maj 1534 f.Kr. Hermed er frem-
kommet to historiske - og astronomisk verificerbare - checkpoints: 
1. Senmuts stjernekort angiver himmellegemernes konjunktion om-

kring Verdens-aksen ved en nymåne, hvilket kan computerberegnes
astronomisk at være sket i 1534 f.Kr. (nymånekulmination 7. maj nu-
tidig kalenderstil, kl. cirka 10 formiddag lokaltid, Theben (også her
må henvises til analysen i Appendiks 2). - Dette faktum kan yderli-
gere sættes i relation til: 
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2. Rabbi Abrabanels overleverede oplysninger fra oldtiden om, at
"...Moses fødtes tre år efter den store konjunktion i Fiskenes stjer-
ner...", kan ud fra de astronomiske beregninger vise en speciel kom-
bination af planeterne, som kun forekom i 1537 f.Kr. (i februar-
marts). Det præciserer, at Moses fødtes 1534 f.Kr. Og med Bibelens
angivelse af, at Moses sejlede i arken på Nilen tre måne-måneder ef-
ter sin fødsel, synes episoden at være tidsmæssig identisk med date-
ringen af planeternes himmelpositioner på Senmuts kort. 

Ved Månens passage forbi Solen den pågældende dag ved Nilen - dvs.
det var nymåne og dermed en særlig festdag hos egypterne - kan det nu
beregnes, at de to himmellegemer var så tæt ved hinanden, at det nær var
blevet en lokal synlig solformørkelse. Samtidig, omkring denne dato be-
fandt Solen og Månen sig tæt ved den stjernedannede Verdens-akses po-
sition på himlen.

For ikke-astronomer kan det udtrykkes således: En solformørkelse
kan kun observeres fra bestemte steder på Jorden, forskellige steder fra
gang til gang. Men også i tilfælde af, at den pågældende formørkelse
sandsynligvis ikke kunne ses fra Theben, var Månen alligevel så usæd-
vanlig tæt på Solen, at en karakteristisk interferens i lysstrålerne, der
almindeligvis mærkes lige før og efter selve kulminationen af en solfor-
mørkelse, derfor ikke usandsynligt måtte mærkes i nogen grad.

Det svarer godt til rabbinerskrifternes overlevering (Baring-Gould, II,
s. 73), der reelt udtrykker, at Solen skinnede specielt "skadende" den dag,
hvor Faraos Datter ikke brugte paladsets bassin, men gik til floden. På
egyptisk kaldtes solformørkelse: iret Her em jatet es, 'Horus øje (Solen)'
er 'skadet' (jated, iflg. "Wörterbuch d. Aegypt. Sprache" 1, 1971, s. 35).

En solformørkelse er kun mulig ved tiden for nymåne. I denne fase,
hvor Månen passerer tæt forbi eller hen over Solen, er nymånen endnu
ikke blevet synlig. Den pågældende dag med denne konjunktions kulmi-
nation - dvs. astronomisk nymåne - markerer månemånedsperioderne
(disse er uafhængige af en udgave af den egyptiske kalender, der har fa-
ste måneder: den borgerlige, ikke-religiøse kalender), idet hver en sådan
dag dermed udgjorde den første dag i en ny månemåned. Derimod op-
træder en nymånes første synlige fremkomst på himlen altid i døgnet ef-
ter astronomisk nymåne. Denne synlige fremkomst repræsenterer "det
genfødte Horusbarn" - ifølge R.A. Parker's "Egyptian Calendars" (Chi-
cago 1950).

Når nymånen passerede Verdens-aksen, kunne det som i dette tilfæl-
de markere det vigtige tidspunkt for ceremoniellet på Nilen, hvilket som
i mange kultiske optrin var arrangeret som en genspejling af dette øje-
bliks kosmiske forhold - "som hos guderne i himlen". Her fremstod den
omhandlede nymåne som gudebarnet Horus' symbolske ankomst i him-
len. I den ceremonielle akt har det været tilsigtet, at dens handling ud-
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spilledes samtidig just ved Nilen, hvor han, ifølge egyptisk mytologi, an-
kom som "den nye konge(søn)".

Med andre ord - dette ritual for gudesønnen Horus som kongebarn
synes genkendeligt bag Bibelens version af beretningen om Faraos Dat-
ters medvirken ved floden. At det blev udført på det bestemte tidspunkt,
der genkendes i Senmut-stjernekortet, viser en ny og overraskende
dimension med særlige perspektiver for beretningens oprindelse. Såle-
des kan disse stjernekort sandsynligt vise sig som en af hovednøglerne
til Moses' oprindelige, egyptiske identitet.

RESUMÉ · Senmut havde embeder af normalt samme art som hos en kronprins.
Desuden var han faraos fortrolige på en række områder. Og hans embeders
forudsætning har været vidtgående studier hos det højeste præsteskab.

· Med sine himmelkundskaber blev Senmut landets kalendermester.
Også herunder findes flere detaljer med paralleller til Moses-traditionen.

· Senmuts stjernekort i hans ubenyttede gravanlæg var så unikke, at
ikke engang faraonerne havde lignende før næsten 300 år senere - og hans
kortsystem dannede skole i Egypten i mere end tusinde år derefter.

· Senmuts stjernekort viser på himlen en særlig opstilling, og kan
bl.a. præcisere en bestemt dato. Denne dato synes genkendelig i rabbiner-
skrifternes omtale af tidspunktet for Mosesbarnet på Nilen.

Supplementet til Senmuts stjernekort, på gravloftets sydlige panel, viser ver-
dens-aksen, tidsdiagrammer og visse mytologifigurer som stjernebilleder.



5. KAPITEL

Moses - kendt i Egyptens historie

Gåden om Faraos Datters Søn
Kongelige børn, der var børn af faraoen og en haremsdame, blev op-
draget som "barn af paladset", hvilket også var deres titel. De blev ud-
dannet af "læreren for de kongelige børn" og "lederen af det kongelige
harem". Men hvad angår Moses, har han været endnu mere end blot et
kongeligt barn:

I Bibelen og jødisk tradition blev Moses som nævnt opdraget som
"Søn af Faraos Datter". Og Paulus med sin jødiske baggrund bruger netop
dette udtryk om ham og fortæller, at Moses til sidst hos israelitterne afstod
fra at omtale sig selv med den betegnelse. Den indebar noget specielt:

Oprindelig på Moses' tid under Egyptens 18. dynasti vil præcis det-
te udtryk have haft en særlig betydning og synes i hans tilfælde at have
fungeret som en titel. For i den daværende periode var det typisk konge-
husets kvinder, der var af helkongeligt blod og mest fuldgyldigt kunne
videregive arvefølgen, mens deres gemaler kun var af mindre kongelig
byrd; kun tre gange inden for dette dynasti sad der en farao af helkonge-
ligt blod på tronen.

Ved således at kalde sig "Søn af Faraos Datter", hvilket ellers er
sjældnere set i anvendt praksis, har Moses, i denne særlige situation med
den helkongelige Faraos Datter Hatshepsut som mor, således kunnet ad-
visere sin høje grad af kongeblod og sin dermed favorable position for
adkomst til tronen. (Dette og dele af det følgende er yderligere uddybet
i bind 1).

Ved israelitternes udvandring fra Egypten deltog også andre folk,
ifølge Bibelen. Moses rubriceres i Bibelen under betegnelsen levit, en
gruppe hvis medlemmer med deres mange egyptiske navne - ligesom
navnet Moses - synes at have haft et stort antal egyptiske deltagere.
Mange levitter var præster, hvilket var en egyptisk tradition, men endnu
ikke hebræisk skik.

Ifølge rabbinerskrifterne var levitterne de eneste blandt de israelitter,
der var omskårne, mens de boede i Egypten (jf. bogseriens bind 1, kap.
5). Igen en egyptisk skik, endda af langt ældre dato. Disse skrifter oply-
ser i fortsættelse, at levitterne ikke boede nordpå i Goshen som de øvri-
ge israelitter, men i og ved hovedstaden. Og på den tid var det Theben.

Hatshepsut og hendes gemal, den senere Tuthmosis II, havde af po-
litiske grunde meget tidligt indgået ægteskab; hun var kun cirka 14 år, og
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han et par år yngre. Ligeledes af politiske grunde fremskyndedes en tid-
lig graviditet for at kunne give fødsel af en mulig tronarving: Moses. For
hans biologiske far - en ældre stand in for Tuthmosis II - var også af kon-
geslægten. Moses' oprindelige status ved hoffet har givetvis været gene-
rende for Tuthmosis II, især efter at denne blev farao (cirka 1523 f.Kr.).

Da Tuthmosis II døde efter cirka 13 års regeringstid efterlod han sig
to døtre med Hatshepsut som deres mor, samt en højst etårig søn, hvis
mor var den tidligere nævnte haremsdame Iset.

Efter nogle års enkestand for Hatshepsut - hvor præsteskabets støtte
til hendes regentskab efterhånden kunne blive problematisk, hvis hun in-
sisterede på, at hendes og ikke Tuthmosis' søn skulle blive den næste fa-
rao - lod hun sig selv krone til farao i stedet. Dette usædvanlige træk må
netop have været til beskyttelse af hendes søn, mens de ventede på bed-
re tider, hvor han forhåbningsvis kunne blive fuldt anerkendt til at besti-
ge tronen.

I alle forhold ønskede Egyptens herskere medvind og kraft, hvilket
traditionelt kunne søges opnået ved at "efterligne guderne". Herskerne
kunne gøre dette som deltagere i kultiske mysteriespil eller i udførelse af
praktiske formål og pligter i et regi, der var tilpasset gudernes handling-
er, som kendtes fra teologien og myterne. Også Hatshepsut har deltaget
heri.

Og netop her i Hatshepsuts tilfælde fandtes en klar, hellig præcedens
for en fornem mor, der beskytter sin søns arv, nemlig gudinden Isis, der
som enke beskyttede sønnen Horus ved at skjule ham og regere, indtil
han var vokset op og kunne indtage regentskabet. Kronprinser guddom-
meliggjordes officielt ved at blive identificeret med gudesønnen Horus
- og afbildedes ofte i dennes skikkelse.

Inden for 2. dynasti havde enkedronning Nemaathep regeret for sin
lille søn, den senere kong Djoser, og i 6. dynasti havde enkedronning An-
khes-Merire regeret for den kun seksårige kong Pepi II. Også i dynastier
efter Hatshepsut kendes sådanne tilfælde. Dog, ingen dronning regerede
for en nevø, og der var heller intet forbillede hos guderne for dette! Men
Tuthmosis III var netop nevø til Hatshepsut, og hans mor levede stadig.

Trods forskningens kendskab til disse facts, ses det ustandseligt og
udokumenteret gentaget i nutidens publikationer om Hatshepsut, at hun
regerede på sin nevøs vegne. Men ingen ved det med sikkerhed. For der
kunne oprindelig have været tale om en anden end nevøen. Heri findes
snarere en del af forklaringen på hendes overraskende kroning til farao.

Den diskrete kongelige søn
I egyptologien er det en udbredt erfaring, at man sjældent kan være sik-
ker på ret meget, og at virkelighedens verden hyppigt overgår fantasiens.
Vanskelige forskningsforhold kan resultere i utilstrækkelige undersøgel-

41



ser, hvorfor "etablerede" resultater, der ofte kan lukke af for nyt, ikke må
overtages ukritisk.

Således eksisterer der stadig en række konkrete forhold, som egyp-
tologien hidtil ikke har nogen reel forklaring på. Eksempelvis hvorfor
helt fremmedartede stoffer som både sydamerikansk kokain og nikotin
kan findes organisk indlejret i faraonernes mumiedele - bl.a. hos Ram-
ses II; eller hvordan der af massive stenblokke er fremstillet stenvaser,
hvis indre er fuldt udhulet under den smalle hals, hvilket selv i dag er
teknisk umuligt at udføre. Skønt vaserne ses på mangfoldige museer, sy-
nes nærmere omtale af dem at være undgået; der forskes videre, som om
disse forhold ikke eksisterer. Og ligeså i Hatshepsuts tilfælde ses der så-
danne "mindre behandlede" emner.

Således også på baggrund af Egyptens mange andre store, uløste gå-
defulde forhold, skulle det netop ikke være nogen umulig tanke, at Hat-
shepsut havde en søn, der med sin status i dette tilfælde var delvist gemt
af vejen.

Den egyptisk-græske historiker Manetho, der 280 f.Kr. havde adgang
til sit lands fortidsviden i Alexandrias kæmpebibliotek og gamle tempel-
arkiver, som kongen lod indsamle dertil, lader forstå, at den højtuddan-
nede egypter Moses først tog dette sit navn i brug ved israelitternes oprør
og udvandring. Som bekendt havde især i de egyptiske kongelige flere
navne, og det gjaldt også kongebørn. Og vil gælde i Senmuts tilfælde.

Hvordan Senmut manøvrerede sit liv under opslidende balancegang
- mellem at være prins mest i det skjulte og samtidig stå parat til at over-
tage styret, når oppositionen mod hans tronkandidatur engang kunne af-
dæmpes - vil blive taget op ud fra en lang række foreliggende facts. Hans
dramatiske kurs ligner i sig selv mere et stof til film og romaner. Bl.a.
har han måttet leve en stor del af sit unge liv i ly af adoptivforældrene;
selve princippet i den ordning er f.eks. også velkendt i senere græsk og
romersk kultur, hvor et sådant tema tilmed fandtes i myterne.

Som nævnt andetsteds viser Senmuts meget unge alder ved sin tidli-
ge debut i relativt høje embedsstillinger ved hoffet, at han tilhørte dette
hof snarere end oprindeligt et landsbymiljø med et par forældre fra den
lokalitet. Ved hoffet er han blevet undervist sammen med de øvrige kon-
geslægtsbørn til sine kommende embeder. Ved nu diskret at neddæmpe
hans kronprinsebaggrund og stille den i venteposition indtil bedre tider,
har Hatshepsut uden større problem tidligt kunne tildele ham de høje
embeder, da han dog var i kongefamilien.

I værket "Ancient Egypt: A Social Story" (red. Bruce Trigger et.al.,
Cambridge U.P., 1982) beskriver den amerikanske egyptolog David O'-
Connor strukturen i regeringsforholdene under 18. dynasti: At netop per-
soner i familie med kongen, ved afstamning eller giftemål, udgjorde og
endda konstituerede sig som en særlig faktor i regeringsapparatet.
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Både Senmut og Moses som problem i forskningen
Mange historikere har undret sig over Senmuts så nære forhold til Hat-
shepsut - og over den i realiteten kongelige måde, han selv optrådte på
ved sine embeder såvel som ved udformning af sine inskriptioner, statu-
er, gravanlæg m.v. Flere forskere har i deres søgen prøvet at finde eller
opfinde forklaringer:

- En grafitti, fundet ved det især af Senmut arkitektonisk udførte
tempelanlæg i Deir el-Bahari, hævdes af visse forskere at forestille præ-
cis ham i en mere end øm scene med en fornem dame iført en muligvis
kongelig hovedbeklædning. Den vises dog uden regentens symbolik.
Alene derfor er det ikke Hatshepsut, men måske en prinsesse (jf. kap. 7),
og kun hvis den beklædning i det hele taget er kongelig. Trods denne
endog flerdobbelte usikkerhed, ses omtalte graffiti alligevel brugt til at
vise, at Senmut måtte være Hatshepsuts elsker.

Denne således udokumenterede påstand har mange accepteret uden
videre, skønt det aldersmæssigt set vil være langt mere naturligt at se
Senmut som hendes uægteskabelige barn. Hvorfor skulle Hatshepsut
ene blandt den tids herskere have holdt sig tilbage fra at have såkaldt
uægteskabelige børn? - det er hverken logisk eller historisk plausibelt.
Netop Senmuts unge alder kan vise en direkte sammenhæng, idet han
som flere gange nævnt som helt ung fik høj status og embeder, hvilket
kun en prins kunne have opnået. Men hvor derimod borgerlige - ligesom
f.eks. Senmuts plejeforældre - kun ville opnå dette i mindre grad, eller
først langt senere efter at have tjent sig op.

Som det stadig vil blive mere klart, synes også modstanden mod Mo-
ses at tilsvare modstanden mod Senmut. Men hos forskerne er deres strid
og problemer om Moses som en historisk ægte figur forsøgt løst i visse
skoler ved simpelthen at afskaffe Moses ved at gøre ham ikke-eksiste-
rende, nemlig til blot en mytefigur, der, som omtalt, var konstrueret af
jødiske præster. De pgl. forskere har her gjort den vigtigste skikkelse i
jødernes historiske selvforståelse til en fiktion ved at hævde, at det var
præsternes fiktion! Attentatet på Moses - udført af hans samtids egyp-
tiske opposition, og senere i en vis grad af oldtidens bibelredaktører - har
her fået sin gentagelse i nutiden.

Også for Senmut synes forhold af denne art at ligne Moses' gådeful-
de skæbne og tilmed behandlingen, han senere fik af forskerne. F.eks.
ses Senmut fremstillet som en opportunist, der satsede alt på Hatshepsut
- og tabte, nogen tid før hendes eget løb var slut. Hans netop gådefulde
forsvinden har således drillet egyptologerne, mens flere afviser et kom-
plot mod ham, og forskellige hypoteser om hans skæbne har efter tur væ-
ret i højsædet.
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Mere end 15 personlige forhold er identiske
Indicier i identitetsspørgsmålet bestyrkes ved en omfattende samling
konkrete kildebelagte, parallelle facts om Senmuts og Moses' status, em-
beder og værker. Eftersom Senmut fungerede som Faraos Datters højre
hånd - og her som bekendt den store landadministrator, bygmester, arki-
tekt, general, finansminister etc. - stod det i hans magt at have bidraget
til skønne bygningsværker samt at have efterladt sine egne kongeligt ud-
styrede gravanlæg og de talrige statuer og portrætter af ham selv.

Potentialet hos den intelligente, skabende og igangsættende Senmut
passer på utroligt mange detaljerede områder præcist til dét, rabbiner-
skrifter og andre oldtidskilder fortæller om Moses' mangeartede talenter
som opfinder, organisator, general, stjernekyndig m.m. Samt dette, at de
begge befandt sig ved faraos hof - og åbenbart på samme tid.

Lighederne viser sig så uhørt slående, så der kun synes at kunne
være tale om én og samme person. Dette kan demonstreres præcist ud fra
følgende opsummering af op til 20 særlige områder. På faktisk alle punk-
ter er der tale om helt specifikke, personlige identiske forhold. Disse for-
hold dokumenteres i senere kapitler, mens enkelte punkter nødvendigvis
bliver repetition fra det foregående:

1. Den udvalgte amme i Faraos Datters hofstab
Senmuts "plejemor" var, som omtalt, amme og tilknyttet hoffet. Des-
uden: Denne plejemor havde i forvejen to børn, begge ældre end ham.

- Tilsvarende var også Moses' "plejemor" en amme tilknyttet hoffet.
Ifølge rabbinerskrifterne forhandlede ammerne politik med farao; og
ifølge Bibelen eksisterede et ansættelsesforhold ved hoffet, idet den
kvinde, der ammede Moses, fra begyndelsen ikke alene kunne færdes
frit (dvs. accepteret af faraos vagter) på den flodbred, hvor Faraos Datter
færdedes og "badede", men hun aflønnedes også direkte af Faraos Dat-
ter ("2. Mosebog" 2,1-10). - Og hvad angår det andet nævnte forhold,
angiver Bibelen ligeledes parallelt, at den "plejemor", som Moses blev
overladt til, i forvejen havde to børn, der var ældre end Moses.

2. Prinsen som tronfølger
Senmut havde titel som en fyrste og udførte prinselige funktioner, f.eks.
som vicekonge og som faraos stedfortræder i statssager, og han benæv-
nes i sine inskriptioner som "faraos mund", hvilke embeder og udtryk
herfor bl.a. kan findes anvendt i forbindelse med kronprinsers poster.

- Tilsvarende oplyser ikke alene Bibelen, at Faraos Datter opdrog
Moses som sin søn, men også ifølge optegnelser af den egyptisk-jødiske
filosof Philo (Philo Judæus af Alexandria cirka 10 f.Kr.) og den græsk-
jødiske historiker Flavius Josefus (cirka 70 e.Kr.), gav hun ham uddan-
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nelse som prins. Tilmed angiver rabbinerskrifterne detaljeret, hvordan
Moses som treårig kronprins blev kronet til tronfølger.

3. De kongelige titler
Senmuts navn betyder 'moderens bror', hvilket ikke er noget ejendom-
meligt navn, hvis det i dette tilfælde er en kongelig titel.

- Tilsvarende eller parallelt omtales Moses i Bibelen som søn af 'fade-
rens søster'. Den titel kan ses forbundet med det faktum, at Hatshepsut var
sin fars (Tuthmosis I's) kongelige co-regent, ligesom ellers en dronning
ofte var det. Og den status var netop benævnt som hans (faraos) "søster".

4. De mange betydelige embeder og roller 
Senmut var bl.a. Hatshepsuts visier, guvernør, finansminister, udenrigs-
minister, general, arkitekt og bygmester. Han bestred efterhånden mindst
20 af de højeste embeder og var indehaver af mere end 80 titler.

- Tilsvarende fremgår af rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne, at
Moses bestred en lang række højere poster, ikke mindst inden for Egyp-
tens politik og administration. Et markant antal af posterne viser sig at
være i samme områder som Senmuts. I nutiden kan mange af disse be-
retninger tage sig ud som skrøner med idealiseret omtale af Moses som
helten i de mange vidt forskellige roller, som han springer uhindret ind
og ud af - bl.a. som overhoved for store anlægsarbejder, samt udenrigs-
minister, general etc. Men her er skrifterne tværtimod forbavsende kor-
rekte. For på den tid indbefattede en visiers høje administrative post bl.a.
netop at have overopsyn med militæret såvel som med udlandshandel,
foruden f.eks. politivæsenet.

5. Kronprinsen som Nedre Egyptens guvernør
Det vides, at flere af netop de embeder med særlig status, som Senmut
erholdt, var som at "stå i farao-lære", idet traditionen som nævnt var, at
kronprinser især i 18. dynasti ofte var guvernører over Nedre Egypten.
Da Senmut blev guvernør, var det således over Nedre Egypten, dvs. næ-
sten en tredjedel af det egentlige Egypten.

- Tilsvarende (og ud over at rabbinerskrifterne omtaler, at den unge
Faraos Datters gemal som kommende farao var også i en periode først
guvernør over Nedre Egypten), omtales, at Moses fik en sådan stathol-
derposition i Nedre Egypten. Ifølge disse rabbinerskrifter (f.eks. Baren-
Gould, II, s. 79) færdedes han her iført tilhørende embedsdragt, et prin-
seligt ornat med halssmykke.

6. Anlægsarbejder på landsplan
Idet Senmut fungerede bl.a. som bygmester, overopsynsmand, "mana-
ging director", organisator og administrator ved de helt store anlægsar-
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bejder, arbejdede han over hele Egypten, mens Nedre Egypten samtidig
var under hans direkte styre.

- Tilsvarende omtaler rabbinerskrifterne Moses bl.a. som overop-
synsmand for farao ved store anlægsarbejder i Nedre Egypten.

7. Forbindelsen til nyskabende arkitektur
Senmuts kreative og nyskabende evner kom især til udtryk i hans virke
som arkitekt, bl.a. skabte han en ny stil inden for det egyptiske tempel-
byggeri med åbne gårde m.v. og lod sit tempel, opført for Hatshepsut - et
af Egyptens smukkeste templer - vende mod øst, orienteret efter Solens
opgang (hvilket ikke var standard dengang, og linjeorientering efter
stjerner brugtes også). Desuden: Under Hatshepsut blev der iværksat,
ofte med Senmuts ledelse, en lang række restaureringsarbejder på ældre
templer og monumenter (pietetsfuldt og uden at Hatshepsut, i modsæt-
ning til flere faraoner i samme situation, tog æren for værkernes op-
rindelige opførelse).

- Tilsvarende forhold ved Moses' tempelbyggeri er beskrevet af den
egyptiske historiker Apion (50 e.Kr.), bl.a. de åbne gårde og at templet
vendte mod øst. Således et tempelbyggeri, der var opsigtsvækkende (på
samme måde som Senmuts arkitektoniske nyskabelser) endda så meget,
at det blev fundet værd at fremhæve om Moses. - Og hvad det supple-
rende forhold angår, omtaler den egyptisk-jødiske forfatter Artapanos
(100 f.Kr.), at Moses genopbyggede nedbrudte egyptiske templer. De
specifikke oplysninger om religiøst byggeri kan næppe være et påfund
tilskrevet en sådan person (Moses), der senere indførte en anden reli-
gion, hvis der ikke var noget der tydede på, at det sandt.

8. Faraos udenrigsminister
Når Senmut fungerede som udenrigsminister, modtog han fremmede
landes ambassadører o.lign. officials. Denne høje post havde så stor be-
tydning og prestige, at der i Senmuts første gravanlæg, det store offi-
cielle, findes store vægbilleder, der bl.a. viser Senmut modtage ambas-
sadører fra Kreta. Billederne er udformede ud fra en inspiration i de
fremmedes ægæiske stil (ældste kendte eksempel i Øvre Egypten), en
forløber for græsk-mykensk stil.

- Tilsvarende fortæller rabbinerskrifterne (jf. Baring-Gould, vol. 2, s.
80), hvordan Moses havde så stor yndest hos farao, at denne også:

"...lod ham få det store embede at modtage højtstående udlæn-
dinge og introducere dem for hoffet og kongen selv...".

9. Succesrig hærfører
Senmut blev af Hatshepsut sendt til Nubien i syd som general (og som
nævnt hørte det netop med i "farao-læren"); det skete i mindst to tilfælde.
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- Tilsvarende beretter rabbinerskrifterne samt Josefus ("Antiquita-
tes", II) og Philo, at Moses i bestemte situationer var udnævnt til general
og førte sejrrige krige i Nubien i syd.

10. Den store skriftlærde
Senmut var overordentlig skriftlærd - og kendes som den første, der op-
fandt, eller i større skala videreudviklede, en speciel rebus-kodeskrift på
basis af hieroglyf-skriftsystemet.

- Tilsvarende omtales Moses som en stor skriftlærd - samt at han
ifølge oldtidsforfatterne var opfinderen af vort (akrofoniske) skriftsy-
stem, alfabetet. Bl.a. har den sammenhæng strejfet forskerautoriteter
som Kurt Sethe og Hubert Grimme. Alfabetet er lydmæssigt konstrueret
på grundlag af det omfattende egyptiske hieroglyf-skriftsystems kun 24
énstavelsestegn (én-konsonanttegn), og grafisk konstrueret af udvalgte
hieroglyffers former.

11. Ekspertice i himmelkundskab
Senmuts stjernekundskab var uden lige. Ingen, ikke engang en farao,
havde før og ej heller i de efterfølgende 300 år ladet udarbejde sådanne
hele stjernekort, som der findes i hans gravanlæg.

- Tilsvarende omtales blandt oldtidens forfattere og i en lang række
rabbinerskrifter ingen anden person i disse årtusinder f.v.t. at være i be-
siddelse af større stjernekundskab end Moses.

12. Indretningen af kalenderen
Senmut havde den højt betroede stilling som hele Egyptens kalenderfor-
valter, og han har skrevet herom:

"...jeg styrer dagene for gudernes fester - og forløbet af hver dag,
som gives af Horus...".
- Tilsvarende var Moses ifølge rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne

kendt, som ovenfor omtalt, for sin store astronomiske viden. En viden, der
var et nødvendigt grundlag for at kunne beregne kalenderen og fastsætte
de religiøse fester. Og ifølge Bibelen og rabbinerskrifterne opstillede eller
formidlede Moses til israelitterne den Måne-baserede kalender; og indfør-
te heri 7-dages ugen, hvoraf én dag er hviledag (den omtales i jødisk tra-
dition som "gaven fra Moses" - bl.a. i rabbinerskriftet "Yachar", S. 1265).

13. Identisk dato optræder i optegnelserne om Moses og Senmut
Senmuts stjernekort viser sammenstillingen af planeter på himlen - pla-
ceret tæt omkring stjernen Sirius - hvor deres særlige rækkefølge ind-
kredser et bestemt tidspunkt, der astronomisk kan omregnes til en dato i
begyndelsen af maj 1534 f.Kr.

- Tilsvarende angiver rabbinerskrifterne samme dato (omregnet til
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hebræisk kalender) for episoden med Moses på Nilen tre måneder efter
hans fødsel, nemlig i begyndelsen af maj 1534 f.Kr. Det var 3 år og 3
mdr. efter den store planetkonjunktion i Fiskenes stjerner, omtalt i jødisk
overlevering - og som, astronomisk kontrollérbart, indtraf 1537 f.Kr.

14. Identiske specielle personlige forhold
Senmut vides ikke at have haft nogen officiel hustru, men kun konkubiner,
og ej heller børn - særdeles usædvanligt for en så højtstående offentlig per-
son i Egyptens hierarki (et hemmeligt ægteskab skal siden omtales).

- Tilsvarende omtales Moses heller ikke at have officiel hustru eller
børn, mens han havde sine høje poster i Egypten. Igen var dette usæd-
vanligt for en mand af hans alder og status.

15. Alder, afbrudt livsforløb og begges forsvinden - som identiske
Som et særligt vigtigt lighedspunkt må nævnes, at Senmut pludselig fra
den ene dag til den anden måtte forlade alt og forsvandt i Hatshepsuts re-
geringsår nr. 16, dvs. omkring 1494 f.Kr.

- Tilsvarende måtte Moses cirka 40 år efter fødselsåret 1534 f.Kr.
flygte fra Egypten og gå i eksil, dvs. just i 1494/1493 f.Kr.

16. Plejemødrenes ensartede skæbne ved flugten
Kort forinden Senmut flygtede, døde hans plejemor.

- Tilsvarende, inden Moses flygtede, døde hans (pleje)mor - ifølge
oldtidsforfatterne (se også kap. 9).

17. Samme tilflugtssted
Præcis ved Senmuts forsvinden sendtes et eftersøgningskorps til Sinai.

- Tilsvarende forsvandt Moses og skjulte sig også siden hen bl.a. på
Sinai, ifølge Bibelen.

18. Samme form for omtale af Faraos Datters skæbne 
Faraos Datter, Hatshepsut, døde under mystiske omstændigheder.

- Tilsvarende omtaler rabbinerskrifterne i forbindelse med Moses, at
Faraos Datter døde under mystiske omstændigheder.

19. Specielle religionsforhold
Senmut var "øverste bestyrer af Amons hus", og var kultisk indviet. Også
især på hans tid kendes der spor i Egypten af den religionsopfattelse, der
siden blev til det, der i dag omtales som monoteisme (jf. også kap. 20).

- Tilsvarende har den store religionsstifter Moses haft betydelig kul-
tisk erfaring bag sig, da han for et helt folk kunne indføre den ældste
kendte lære om koncentration om én gud (en art "monoteisme") - samt
indstifte noget helt nyt hos hebræerne, nemlig en præstekaste.
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*

OVERBLIK: SUPPLERENDE DATA

Yderligere paralleller
Til ovenstående sammenligninger kan der suppleres med en længere række hen-
visninger til Senmuts og Moses' ensartede forhold, hvoraf yderligere flere af de
mest iøjnefaldende blot skal nævnes for et udvidet overbliks skyld:

- Den nære tilknytning til Faraos Datter. Egyptiske inskriptioner omtaler
Senmut i tæt forbindelse med Faraos Datter, Hatshepsut, som baggrund for hans
uddannelse, høje status ved hoffet, og som hendes stedfortræder og specielle
protegé. - Tilsvarende om Moses' forbindelse til Faraos Datter omtaler Bibelens
"2. Mosebog" (2), ordret fra hebraisk, at:

"...Moses var hende (Faraos Datter) til søn...",
foruden at rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne omtaler Moses' tætte forhold
til hende som baggrund for hans prinselige uddannelse ved hoffet.

- Det dårlige forhold til Faraos Datters gemal. I Senmuts inskriptioner er
der en bemærkelsesværdig mangel på omtale af eller nærmere kontakt med Hat-
shepsuts kongelige gemal, den senere farao Tuthmosis II. - Tilsvarende angiver
den egyptisk-jødiske forfatter Artapanos, i Alexandria cirka 100 f.Kr., at der ud-
vistes fjendtlighed imod Moses fra Faraos Datters gemal, som:

"...blev misundelig på Moses og søgte at ramme ham...".
- Storstilet organisator. Senmut udviste store organisatoriske evner, hvilke

både krævedes som general under krigsforhold og især også i hans virke ved de
store anlægs- og konstruktionsforetagender, f.eks. når tusindvis af mænd skulle
koordineres ved arbejdet med obeliskernes udhugning og den næsten tusinde
kilometer lange transport både til lands og ad Nilen samt den endelige opstilling.
- Tilsvarende oplyser rabbinerskrifterne om, at Moses ved israelitternes udmarch
fra Egypten organiserede de tusindtallige folkemasser, og om hans koordinering
af dem ud fra deres forskellige lokaliteter, i hold efter hold på forskudte tids-
punkter, så den planlagte trafik ikke brød sammen.

- Professionel styring af konstruktion og design. Den fornyelse inden for
traditionens stil, som Senmut skabte, både i arkitektur og f.eks. udsmykningen
af sine gravkamre, viser ham i besiddelse af en usædvanlig professionalisme. -
Tilsvarende omtaler Bibelen meget udførligt, at Moses gav anvisning på indret-
ning såvel som design af Tabernaklet, alteret, Pagtens Ark m.v. med just en pro-
fessionel og detaljeret redegørelse af udformningen: En konstruktionsbeskri-
velse, som på den tid kun en højtstående fagmand med både kunstnerisk og
teknisk indsigt ville være i stand til at præstere.

- Verdens-aksen. Senmuts optagethed af Verdens-aksen ses bl.a. på hans be-
rømte stjernekort, hvor denne akse i forhold til senere gengivelser er specielt
overdimensioneret og udgør stjernekortets centrale motiv. Samtidig var Senmut
kendt for det omfattende og krævende arbejde at opstille obelisker. I egyptisk
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religion er obelisker kultisk forbundet med Solen; og kan desuden ses som ud-
tryk for Verdens-aksens princip. - Tilsvarende beretter den egyptiske historiker
Apion, at Moses lod, "...i stedet for obelisker...", opstille specielle søjler. Ud fra
beskrivelsen genkendes en sådan søjle som en videreudviklet "skulptur" af Ver-
dens-aksen, hvis kultiske tradition ligeledes var forbundet med Solen.

- Lovgivning. Senmuts høje poster indebar juridisk og administrativ kunnen
og rådgivning samt en naturlig medbestemmelse ved lovgivningen. - Tilsvaren-
de har Moses som den store lovgiver haft en sådan baggrund og erfaring fra sine
år ved faraos hof og administration i Egypten.

- De forsvundne spor. Efter Senmuts forsvinden blev talrige spor af ham de-
strueret. - Tilsvarende synes sporene af Moses i Egypten forsvundet, skønt han
havde en høj status og derfor nærmest uundgåeligt må have efterladt sig spor i
form af inskriptioner, gravanlæg m.v.

- Desuden: Der eksisterer yderligere en række særlige forhold, der ud fra
mangfoldige kilder er genkendelige og med tilsvarende vægt hos dem begge,
f.eks. et fra talrige fund (vedr. Senmut) og overleveringer (vedr. Moses) kend-
skab til de pågældendes store indsigt i magipraksis. Et særligt område er de re-
ligiøse relationer, der først synes bragt til udfoldelse i en sen alder (hvilket vil
blive berørt i kap. 20).

*

Overensstemmelsen
Alt dette vil ofte passe dårligt med senere tiders billede af Moses. Men
ved opsummering af alle disse forhold vil især dette kunne fastslås igen:

a: Da der inden for samme tid i det samme land ved det samme hof
næppe fandtes to så overensstemmende personer med de samme så
usædvanlige positioner og med samme slags ekstraordinære ekspertise,
synes det ikke at være to forskellige, men en og samme identitet.

b: Både "Faraos Datters yndling Senmut" og "Faraos Datters yndling
Moses" forsvandt pludseligt fra Egypten - og forlod de samme slags høje
poster inden for nøjagtigt samme tidsrum, ja samme år i Egyptens histo-
rie. Deres skæbner er som identiske helt ud i de specifikke personlige de-
taljer; og som nævnt vil Senmut-navnet blot have været et af den yngre
Moses' mange egyptiske navne, idet han som højtstående person - og også
ifølge en række rabbinerskrifter - bar flere navne.

c: Men især dette: Hvorfor skulle Senmut i sit gravanlæg vise stjerne-
optegnelser for det bestemte tidspunkt, der er identisk med episoden med
Moses i arken på Nilen, hvis det ikke også netop var ham, der var Moses?

RESUMÉ · Der var tradition for, at en dronning kunne regere på sin kongelige
søns vegne, men ikke for - som Hatshepsut - at regere på en nevøs vegne.
Dette og andre eksempler kan vise, at nevøen, den senere Tuthmosis III
ikke oprindelig var opdraget til, eller udvalgt til, at være farao.

· Hos Senmut og Moses fremstår mere end 20 nu fremlagte person-
lige og specifikke forhold som identiske, også i mindste detalje.
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2. DEL



Kubusstatue af Senmut sammen med Hatshepsuts datter, prinsesse Neferure.



6. KAPITEL

Hemmeligt kongeligt ægteskab?

Den smukke kongedatter levede hos Senmut
Senmuts position under Hatshepsuts tidligste selvstændige regeringsår -
i kort resumé: Senmut blev indsat på nogle af landets højeste poster, der
traditionelt tildeltes kronprinser, hvorved han optrådte på helt samme
måde og reelt "stod i faraolære" ved at være general, guvernør, vice-
konge eller medregent etc. Dette må forstås i relation til, at Hatshepsut
på stadig flere områder forberedte hans vej til kongemagten:

- Da han blev udnævnt til personlig lærer og opdrager for Hatshep-
suts ældste datter Neferure og fik hende fuldt overdraget i sin varetægt,
er det især påfaldende, at det forhold ikke ses at afsluttes, da prinsessen
nåede den passende alder, men så usædvanligt fortsattes uden at ophøre.

Allerede mens denne kongedatter var meget ung, havde Hatshepsut
tidligt efter sin gemals, Tuthmosis II's, død ladet hende krone til sin med-
regent. Det var et politisk arrangement for at sikre uhindret arvefølge
samt gøre tron-raningsforsøg resultatløse. For at Neferure efter traditio-
nen kunne gøres til medregent, måtte hun først være anerkendt som
kronprinsesse. Til dette fordredes, at hun var indviet til "gudens-hustru".
Inskriptionerne viser, at denne titel opnåede hun tidligt.

Til en kronprinsesses eller dronnings indvielse til "gudens-hustru" hør-
te også et særligt ceremoniel, et hieros gamos, 'det hellige samleje'. Her op-
trådte kronprinsen eller farao i gudens skikkelse. Han skulle helst være en
bror eller halvbror til hende; hvis muligt prioriteredes søskendeægteskab
for at bevare kongeblodet og følge myten bag egyptisk kongetradition.

Men på det pågældende tidspunkt for dette tiltag var Hatshepsuts
nevø, den senere Tuthmosis III, stadig et barn. Og som det vil fremgå,
varede det endog længe, inden han kom på tale som kronprins. Endelig
blev han heller ikke gift med Neferure, men med hendes lillesøster - og på
et langt senere tidspunkt. Så hvem var den prins eller anden person af kon-
geblod, der normalt skulle udfylde funktionen som "gudens repræsentant"
ved Neferures indvielse til "gudens-hustru"? Det kunne netop have været
Hatshepsuts uofficielle søn; han var i så fald Neferures halvbror.

I det gamle Egypten blev der ofte prioriteret en tronarvelinje med så
vidt muligt direkte kongelige efterkommere. Opretholdelsen af denne
tradition, der ansås for hellig, var stærkt afhængig af præsteskabets kul-
tiske og ceremonielle medvirken.

Der kan hos Hatshepsut have været sigtet mod, at den mere renblo-
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dede arvefølge helst skulle videreføres fra hendes egen mere direkte lin-
je, fremfor fra hendes ikke-helkongelige gemal Tuthmosis II. Bag en løs-
ning på dette problem anes et af Hatshepsuts politiske skaktræk:

At en faraoaspirant fortrinsvis skulle gifte sig med en af kongedø-
trene, må her sættes i relation til et usædvanligt arrangement, som den
franske egyptolog Suzanne Ratié beskriver i sin "La Reigne Pharaon":
Senmut tog den ældste kongedatter Neferure - officielt som "tutor" for
hende - direkte i sit eget hus, og lod hende forblive her i alle årene. End-
videre ville dette næppe være betroet en egypter af jævn byrd.

Det kan derfor se ud til at have været skalkeskjul, hvor Hatshepsut af
taktiske årsager endnu ikke ønskede offentliggjort det i virkeligheden ar-
rangerede barneægteskab, der her var etableret helt efter traditionen for
kongelige søskende: Dvs. en politisk sikret trolovelse mellem hendes
ældste kongelige datter Neferure og hendes førstefødte kongelige søn
Senmut (Moses) - hvem faraotronen nu skulle være mere sikret.

Derimod var den meget unge søn fra Tuthmosis II's forbindelse med
haremskvinden Iset - en søn, der senere blev farao kaldet Tuthmosis III -
oprindelig ikke, hverken i egen eller andres opfattelse, udset til engang
at skulle være farao. Denne yngre "ottendedelskongelige" prins måtte si-
den hen nøjes med at ægte den yngste af de to helkongelige prinsesser,
Merietre-Hatshepsut (til den tid 25-35 år), skønt førstefødte kongedøtre
(som Neferure) ellers jævnligt ses være prioriteret til dronning.

Den disposition har undret egyptologerne, da hun hverken var ældste
kongedatter eller medregent. Bl.a. derfor har enkelte forskere, foreslået at
hun ikke var en kongedatter; dette uden at være opmærksom på hendes æg-
te kongedattertitel "gudens-datter", jf. den danske egyptolog C.E. Sander-
Hansens værk "Das Gotteweib des Amun", udgivet af Det Kgl. Danske Vi-
denskabernes Selskab (København 1940). Ydermere er Neferure som den
udvalgte kronprinsesse følgelig omtalt mere i inskriptionerne end Mari-
etre-Hatshesut, der, først efter at Neferure var ude af billedet, fik den på-
gældende titel og position. På hele den baggrund synes et ægteskabsar-
rangement for Senmut og Neferure tidligt at have været en kendsgerning.

Idet Hatshepsut havde Merietre-Hatshepsut som sin yngste helkon-
gelige datter, kan Neferure (netop den ældste datter bl.a. iflg. Senmut)
ikke være født senere end omkring Tuthmosis II's død 1510/1509 f.Kr.
Sandsynligvis var hun født langt tidligere, idet hendes indgåelse i co-re-
gentskabet med den regerende enke Hatshepsut fandt sted dennes 2. re-
geringsår, og må derfor være foregået cirka 1508/1507 f.Kr.

Da en forudsætning for en kronprinsessestatus og anerkendelse som
kvindelig medregent, synes at have været at blive indviet som "guds-hus-
tru", må Neferures indvielse have fundet sted senest ved hendes indtræ-
delse i co-regentskabet. Når hun var fysisk udviklet til at gennemgå det-
te ritual, må hun have været mindst 13-14 år gammel, hvilket var be-
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tragtet som acceptabelt i dette sydlige kulturmønster og traditionen for
tronarvingers politisk arrangerede barneægteskaber. Derfor må Neferu-
re være født senest 1519 f.Kr.

I flere af egyptologernes beskrivelser omtales derimod Neferure
konsekvent som en yngre pige - en misforståelse opstået fordi Senmut
lige til det sidste på sine statuer lod sig afbilde sådan, at han på armen
bar den i øvrigt meget smukke Neferure, der altid her var portrætteret
som en teenagepige. Dog har dette intet med pigens alder at gøre, men
er en af Senmut ændret afbildningsform, der efter ham dannede skole og
derfor også kendes ved senere formynderskaber, og fremstår som hans
måde at demonstrere, at hun stadig var tilknyttet ham.

Disse specielle statuer har simpelthen også haft den funktion at være
symbol på hans embede, titel og status som kronprinsessens opdrager og
"husvært" ud over at være chef for hele hendes administration og hus-
holdning. Også det kunne tyde på, at hans skjulte kronprinsestatus på det
tidspunkt var blevet usikker, så han i givet fald måtte fremhæve sine fas-
te holdepunkter, heriblandt sin stærke forbindelse med kronprinsessen,
der nu også var blevet formel medregent.

Neferures navn findes inskriberet i kongelig kartouche (ramme)
ligesom for en kommende dronning, men ikke forbundet til Tuthmosis
III. Alligevel nævnes han som hendes ægtemage i flere bøger; men det-
te er udokumenteret og fri fantasi.

I det overleverede materiale, både fra Senmuts inskriptioner og bil-
leder og fra omtalen af Moses i Bibelen, rabbinerskrifterne og hos old-
tidsforfatterne, foreligger der intet iøjnefaldende tegn på ægteskab i alle
årene lige til Senmuts/Moses' forsvinden i 40 års alderen. Dette var især
usædvanligt for en så højtstående person; for alle forventedes at gifte sig
og opfylde forbilledet fra Osiris og Isis. To små unavngivne kvindebille-
der på et relief i Senmuts sidste gravanlæg kan eventuelt, som de i nog-
le tilfælde er blevet tolket, vise Neferure og Hatshepsut. 

Et hemmeligt eller foreløbig uofficielt ægteskab kan tydeligvis gem-
me sig bag arrangementet med Neferures ophold, proforma eller ej, i
Senmuts hus i alle årene. Det er et faktum, at det var almindeligt i Egyp-
ten at anerkende det som ægteskab blot dette at flytte i samme hus.

Ikke usandsynligt kan der især også have været en mere romantisk
side ved arrangementet, da han, som det fremgår, ikke ønskede at følge
skikken at have flere hustruer. For også dette ikke at have officielle med-
hustruer var temmelig usædvanligt for en mand med så høj position og
prestige. Til sammenligning havde den anden og yngre prins, den sene-
re Tuthmosis III, allerede tidligt anskaffet sig ikke mindre end tre offici-
elle hustruer samt flere medhustruer (hvis navne er ukendte).

Var Senmuts sandsynligvis ægteskabsbetonede såvel som romantiske
forhold til den unge og smukke Neferure en realitet ligesom tutor-forhol-
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det, var det dermed samtidig blevet en politisk faktor, der kunne medvir-
ke til at forklare (se kap. 9) hendes gådefulde og tidlige forsvinden.

Hatshepsuts kup: en kvindelig farao
Sandsynligvis for at demonstrere kontinuiteten ved fortsat at regere på
Tuthmosis II's vegne og dermed bevare magten efter hans 13 år som farao,
lod Hatshepsut fem år efter gemalens død opstille en stele med en inskrip-
tion, der viser Tuthmosis II's regeringsår 18, hvilket har undret egyptolo-
gerne - endda så meget, at det mest foretrækkes at se bort fra dette datum.
Men hvorfor greb hun ikke til at krone sig som farao med det samme?

Også her synes Senmut at stå som den i eftertiden skjulte brik i spil-
let. Og når han på grund af de magtpolitiske forhold var hendes vanske-
ligt officielt anerkendte søn, synes dette medvirkende til - så længe det
ikke var taktisk forsvarligt at indsætte Senmut - at hun greb til selv at
lade sig krone og herske som farao samt sikre, at magten ikke skulle
overdrages andre end ham.

Denne exceptionelle handling fra hendes side kan synes at være en
nødløsning, skønt nødvendigvis i nogen udstrækning forberedt, men nu
udløst på et meget kritisk tidspunkt. Nemlig da der undervejs i syv år ef-
ter gemalens død må være stillet afgørende krav til hende som enkedron-
ning om at afgive ledelsen til den yngste prins, som en magtfuld gruppe
i præsteskabet var begyndt at foretrække.

I tidens løb havde enkelte dronninger som nævnt været regent på de-
res søns vegne, når denne som mindreårig kronprins var udnævnt til farao.
Dog var kvinder af kongeblod tronberettiget ifølge en tradition helt fra 2.
dynasti. Her var ifølge oldtidens egyptiske historiker Manetho en farao
Ba-en-neter (i senere græsk optegnelse kendt som Binothris), der lovgav,
at kvinder kunne være den kongelige regent. Dette er klart og koncist, og
ikke spor teoretisk i sin udformning. Tidligst kendes dronning Meryt-
Neith at have regeret mest selvstændigt. Og i 18. dynasti var kongeligt fød-
te dronninger som Hatshepsut automatisk deres gemalers medregenter.

I forvejen var 18. dynastis dronninger ret selvstændige og havde f.eks.
egne religiøse embeder, egne godser og egen administration samt var på
adskillige punkter ligestillede med deres farao-gemal. Og at indsætte søn-
nen ville, som det er fremgået, kunne være udtryk for en styrkelse i kon-
sekvens af myten, idet hun som en genklang heraf kunne være som gu-
dinden Isis, der forsvarede sin søn Horus' kongelige rettigheder og arv.

Og fra en dengang mere end tusindårig legende om egyptiske her-
skeres guddommelige herkomst, praktiseredes tronretten helst som en
arv med mandlig forrang. Men idet det var proklameret, at Hatshepsut
var undfanget ved hieros gamos, og da hun efter sine søskendes død var
alene om at kunne videreføre slægten "fuldblods", har alt dette yderlige-
re kunnet støtte, at tronovertagelsen lykkedes for hende. Hatshepsut blev
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da den eneste kvinde, der er en direkte kronet farao - hvilket kunne være
svært at omstille sig til i Egyptens tunge institutioner.

Selv skriverne kunne have svært ved det, fordi det egyptiske ord for
'konge' sprogligt kun kan være maskulint - og i egyptisk fandtes der ikke
noget udtryk for 'dronning', så der måtte anvendes formen "kongens før-
ste-hustru". Derfor ses Hatshepsut ofte i teksterne omtalt som "han".
(Dette specielle sproglige problem kan illustreres, ved f.eks. da Dan-
marks dronning Margrethe I i 1400-tallet regerede de tre skandinaviske
kongeriger og af udenlandske udsendinge blev tituleret "fru konge";
samt genkendes i lignende forhold hos Sveriges dronning Christina, der
i 1650 ikke kronedes til dronning, men netop til konge).

Således indeholder inskriptioner om Hatshepsut som farao en sær
blanding af han- og hunkønsformer, alt imens skriverne har forsøgt - ofte
forgæves - at undgå disse grammatiske urimeligheder. Det tog egyptolo-
gerne næsten 75 år at forstå, hvorfor denne farao Hatshepsut, som de na-
turligt først antog for en mand, også omtales i femininum.

Som farao iførte hun sig ved særlige officielle og ceremonielle lej-
ligheder en faraos mandsdragt med den kunstige udgave af det obligato-
riske faraohageskæg. Billeder i hendes tempel i Deir el-Bahari viser hen-
des guddommelige fødsel, og her lod hun sig afbilde som et nyfødt
drengebarn for at passe i traditionen.

Men ved flere officielle såvel som kultiske aktiviteter gennemførte
hun at optræde som kvinde. Bl.a. lod hun indføre - efter Senmuts ide -
sfinxer med kvindeansigt udformet som portræt af hende; de første
blandt egyptiske kvindelige sfinxer, der overhovedet kendes, og som si-
den dannede skole.

Med sin mandsdragt, og med karakteristisk "mandlig" okker hudfar-
ve på visse billeder, har hun underbetonet, at hun var kvinde - og vil da
kun sjældent have vist sig officielt som kongelig mor til Senmut/Moses.

Det er et faktum, at Hatshepsut efter sin gemals død regerede som en
kronet farao, bl.a. findes flere af hendes og andres inskriptioner herom
intakte, dvs. ikke ødelagt af efterfølgerne. Forskere har vanskeligt kun-
net gennemskue de komplicerede forhold (og skabte med tiden det om-
talte rygte til turistguiderne, at Senmut var Hatshepsuts elsker).

På mangfoldige områder har Hatshepsut undret forskningen. Ek-
sempelvis skriver også den britiske egyptolog Joyce Tildesley i sin bog
"Hatchepsut" (s. 112-113), at det var gådefuldt, hvorfor dronning Hat-
shepsut ventede i 7 år med at lade sig krone. Desuden angiver bogen, at
det er tydeligt, at dronningen betragtede eksistensen af den unge Tuth-
mosis (III) som et problem.

Dette er netop et meget tydeligt og præcist billede af situationen. For
hvad enten kronprinsen var nævnte Tuthmosis eller den person, Sen-
mut/Moses, der ikke blev farao, var det et betydeligt problem. Her er alt-
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så den skjulte tredje medspiller dén faktor, der kan forklare situationen.
Og i betragtning af alle de fjernede og/eller ændrede inskriptioner

gives der næppe noget direkte kendskab til de vigtigste af de hæmmen-
de forhold, der har afholdt Hatshepsut fra endelig åbenlyst at kunne lade
Senmut/Moses indsætte på tronen. I mellemtiden var Neferure hendes
co-regent – og var hans mest bestyrkende ekstra forbindelse til tronen.

Der opstod naturligt modstand mod Hatshepsuts utraditionelle og
kupagtige kroning af sig selv til farao. Alene dette bevirkede, at Senmut
automatisk fik hendes skjulte fjender også som sine fjender. Modstan-
derne har grupperet sig omkring den konkurrerende meget yngre prins,
og kan især være provokeret af perspektivet i den - efterhånden kun med
besvær skjulte - mere end tætte konstellation Senmut-Neferure.

Dette at der i det hele taget fandtes en anden, om end tyndblodet, æt-
ling inden for kongeslægten, og dermed en potentiel tronkandidat, har
været tilstrækkeligt til at kunne udløse, at præsteskabet "bemægtigede
sig" denne person for at kunne føre et stærkere modspil mod Hatshepsut.

Det interne modspil mod farao Hatshepsut
Efter de første herskere i 18. dynasti midt i 1500-tallet f.Kr. ses en form
for religiøs bølge i Egypten udvikle sig og fremstå som en selvforstær-
kende følge af den forøgede præstemagt. Da Amonpræsteskabets enor-
me ekspansion endnu var i sin vorden, imens Tuthmosis I (1536-1523
f.Kr.) udvidede landets grænser, kunne denne hastigt voksende magt-
gruppe eventuelt stadig være blevet styret i en anden retning.

I tiden efter 1540 f.Kr. havde Hatshepsuts far, først som general og si-
den som farao, Tuthmosis I, fuldendt sin fars og bedstefars befrielseskrig
og drevet de fremmede erobrere, hyksosfolket, endeligt ud af Egypten.
Men det var også just perioden, da Amonpræsteskabet fra hovedsædet i
Theben voldsomt ekspanderede sin virksomhed og økonomiske magt.

Netop Amonpræsterne, mere end andre gudekulters præsteskab, før-
te et regulært religiøst erobringstogt. De opførte templer for Amon-kul-
ten og prøvede at udkonkurrere lokale guders helligdomme ikke alene i
Egypten og de fra hyksos-besættelsesfolket generobrede områder i nord,
men - da der nu var fri bane - også i de nye store asiatiske besiddelser,
som Tuthmosis I erobrede.

Allerede inden slutningen af Hatshepsuts regeringtid var præsteska-
bet ved sin vækst nu jævnbyrdig med eller overgik på flere måder faraos
magt. I det følgende halve århundrede blev dette præsteskab Egyptens
største jordbesidder og korndepot-ejer - og havde bl.a. guldminer og an-
dre store bedrifter, egne markeder, handelsskibe, skibsværfter, hele
landsbyer samt ejede købmænd såvel som krigsslaver og hele privathæ-
re (jf. at nogle templer var, i tidligere feudalherrers stil, af udseende som
borge med tårne og brystværn). Denne landets største kapitalmagt var
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faraonerne afhængige af til bl.a. at finansiere deres krige, hvorfor yp-
perstepræster ofte også kunne ses i embedet som landets krigsminister.

Det var mens disse omstændigheder endnu var overskuelige, at den-
ne magtgruppe rimeligvis kunne være blevet underlagt større kontrol fra
faraos side. Men Hatshepsut synes oprindelig at have støttet dette nyligt
bedre organiserede præsteparti, der nu havde fået ypperstepræsten Ha-
puseneb i spidsen - ligesom dette præsteskab delvis affandt sig med hen-
des overtagelse af regentskabet. Sammen havde de mægtig styrke. Bl.a.
ved den afhængighed synes hun ikke at have kunnet styre præsternes
stadigt voksende dominans.

Og at få bremset op for Amonpræsteskabets ekspansion var for sent.
Men at hæmme dette magtmonopol kan dog have været en af Hatshep-
suts bagvedliggende hensigter, da hun lod sit tempel i Deir el-Bahari ved
Theben opføre på flere måder så radikalt anderledes.

Derved kan hun have søgt at kontrollere dyrkelsen af hovedguden
Amon her i dennes egen hjemby ved også at fremme kulten for gudinden
Hathor, som hun søgte at gøre til en mere ligestillet hovedfigur i dette
tempel.

Præsteskabets største ekspansion foregik således allerede på Moses'
tid, hvor han blev et hovedvidne til denne voksende ubalance. På et se-
nere tidspunkt synes Moses at have taget forholdsregler mod netop det
problem: Som noget helt nyt for hebræere/israelitter, der aldrig havde
haft præster før, oprettede han - efter egyptisk mønster - et præsteskab.
Men præsterne måtte ikke som i Egypten blive en stat i staten.

For det fremgår i Moses' lovgivning for israelitterne, at præsteska-
bets magtområde og økonomiske Lebensraum nøje begrænses til nogle
få byer. Principielt var bønderne frie, idet disse præster ikke måtte eje
land. Præsternes indtægter blev dertil fastsat, hvilket måtte modvirke ud-
vikling af en kapitalmagt hos det fremtidige Israels præsteskab.

*

ORIENTERING: MAGTENS BAGGRUND

Faraoner versus Amonpræsteskabet
En baggrund for den herskende politik i Egyptens 18. dynasti 1585-1305 f.Kr.
er at finde i faraonernes ofte store bundethed af præsteskabet, hvis kapitalmagt
nærmest kan sammenlignes med Tibets præstestyre frem til 1950erne og Vati-
kanets styre. Farao var da afhængig af præsteskabets økonomiske understøt-
telse, især til hæren - og af dets indflydelse på kongemagtens opretholdelse.

Præsteskabet vogtede bevarelsen af "kongeblodet". Den amerikanske
mikrobiolog Scott Woodward's undersøgelser i 1995 af dna-molekyler i mumi-
er viser næsten ingen spor af fremmed blod i denne 18.dynasti kongeslægt.

- Vedr. Tuthmosis IV: Amonpræsteskabets voksende magt gjorde det endnu
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sværere for de følgende faraoner efter Hatshepsut. Hendes oldebarn, Tuthmosis
IV, 1300-tallet f.Kr., havde et problem: Hans mor menes hverken at have haft tit-
len "faraos datter" eller "gudens-datter", så sandsynligvis derfor var han heller
ikke selv "gudens-barn" og måtte herefter opfinde en anden måde at blive aner-
kendt på - uden om støtte fra Amonpræsterne. Nu påbegyndtes, at byerne Mem-
phis' og Ons mindre Amon-centrerede, nordlige udgaver af teologien igen fik
mere opmærksomhed.

Så Tutmosis IV drog til solguden Re's (Re-Harmachis') hovedsæde just i
byen On (senere kaldet Heliopolis, nær Cairo), hvor den guds kult havde mange
præster. Herfra tog han helt ud i ørkenen til Giza på "jagtudflugt" - et sandsyn-
ligt dække, i virkeligheden for at blive fri af Amonpræsternes overvågning.

Her arrangeredes, at han lagde sig til at sove foran den store Sfinx (ved sin
fars kapel på dette sted), hvor solguden Re kunne vise sig for ham under søvnen
og love ham regentskabet; til gengæld skulle han sørge for at lade den næsten
tildækkede Sfinx grave fri af ørkensandet. Allerede her (længe før farao Akhe-
naton/Amenhotep IV's religionsbrud) ses altså dette tegn på en eksisterende af-
vigelse fra hovedvægt på Amon - til fordel for solguden.

Den ikke-førstefødte Tuthmosis IV havde især det problem, at hans dronning
Mutemwia, ifølge mange egyptologer, ikke var af egyptisk kongeslægt (men
sandsynligt en mittanisk prinsesse) og uden kultisk titel: Der kan gisnes om, hvad
han har måttet afgive af magtkoncession til Amonpræster for at gøre dronningen
til "gudens-hustru", hvilket da også skete længe efter, at han blev farao, hvor han
gjorde sin trofaste, ikke-klerikale, general til ypperstepræst. Dronningen blev da
dynastiets sidste indehaver af nævnte kultiske titel, for nu ændredes kursen.

- Vedr. Amenhotep III: Kongeparrets søn Amenhotep III favoriserede yderlige-
re solguden ved siden af Amon, og omdøbte sit palads i Atons (solskivens) guds-
navn. Amenhotep III fik Teje til dronning, en datter af Yuia - en libanesisk-syrisk
fyrste stationeret ved det egyptiske hof - og af Yuias kongeligfødte egyptiske hus-
tru Tuyu, der var førstedame i "Amons harem", dvs. de udvalgte præstinder ved
Amonkulten i templet i Theben. Dog fik dronning Teje ikke "gudens-hustru"titlen.

Kongen blev træt af det ledende præsteskab, der især havde Theben-temp-
let som magtcenter for hele Egypten, idet templet ejede jord i hele landet; alene
i Theben var der efterhånden 20.000 præster. Derfor flyttede han sin residens til
den anden side af Nilen, i Malgata overfor på vestbredden, hvor det omtalte pa-
lads etableredes.

- Vedr. Amenhotep IV/Akhenaton: Amenhotep III's og dronning Tejes søn,
Amenhotep IV (1353-1335 f.Kr.), var derfor ikke slavisk efter tronfølgetradi-
tionen direkte tronberettiget. For at undgå ekstra afhængighed af Amonpræste-
skabet, valgte han da at lade guderne på anden måde anerkende sig som inde-
haver af tronen - ved at han "overlod det alene til solguden", dvs. Re.

Fra da af koncentrerede Amenhotep IV sig udelukkende om solguden - ikke
usandsynligt også inspireret dertil af sin stærke dronning Nefertite. Visse for-
hold kan tale for, at hun var en udenlandsk prinsesse, ankommet allerede som
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barn ved en politisk udveksling, fra det fjerne solgud-dyrkende mediske land
Mitanni (i nuværende "Kurdistan", Sydarmenien og Vestpersien).

Inskriptioner nævner hendes opdrager, en sandsynlig tutor med myndighed
som forældre: Aye, senere ypperstepræst og til slut farao (uden kongeblod).

Med omtalte herkomst kunne Nefertite i så fald ikke blive "guds-hustru" el-
ler på anden måde opfylde reglerne; det har kunnet medvirke ekstra til, at
Amenhotep IV brød helt med Amonpræsteskabet og valgte at dyrke solguden.
Forskere, der tvivler på Nefertites omdiskuterede afstamning, vil engang fra
dna-undersøgelser kunne få afklaret, hvorvidt hun måske i stedet var af en gren
af egyptisk kongeslægt.

Amenhotep IV dyrkede solguden som Aton (Aten), 'solskiven', en trancen-
dental form for guddom, og lod det foregå også uden for Re's præsteskab, idet
han oprettede et selvstændigt Atonpræsteskab med ny kultusform. Derfor, i lig-
hed med sin fars reaktion, flyttede kongen endnu i faderens levetid fra de Amon-
dominerede byer, især Theben - men yderligere bort, for uafhængigt at bygge sin
egen regeringsby Akhen-Aton (nu kaldet Tell el-Amarna, 500 km nord for The-
ben) op fra grunden, direkte på den bare mark.

Han udskiftede sit navn fra Amenhotep (IV) til Akhen-Aton. Da man troe-
de på navnemagi, forsøgtes ad denne vej at svække Amons magt. Og han lod sit
Atonpræsteskabs nidkære agenter rejse land og rige rundt og ødelægge Amon-
navne i forgængernes inskriptioner; det ramte også en del af Hatshepsut(-Che-
men-Amon)’s inskriptioner. Akhenaton og hans eftefølgende søn eller slægt-
ning blev ifølge nogle egyptologer muligvis likvideret. Den særlige religions-
version blev aldrig bredt modtaget. Og da herefter den førnævnte Aye efterfulgt
af general Horemheb blev faraoner (hvorefter igen et nyt dynasti kom på tro-
nen), fik Amonpræsteskabet igen sin magt - denne mægtige institution kunne
umuligt fortrænges. 

*

På baggrund af disse tidstypiske perspektiver bliver det forståeligt, at
selv om landets hersker arbejdede så meget for en sag, sådan som Fara-
os Datter ifølge rabbinerskrifterne gjorde for at fastholde Moses som
tronarving, ville forehavendet fra starten være vanskeligt at gennemføre,
når flere af præsteskabets ledere ikke støttede det.

Ifølge oldtidsforfatterne havde Moses først haft egne nye ideer om
udformning af den egyptiske religion. Samtidig er det et historisk fak-
tum, at tydelige spor af "monoteisme", reelt monolatri, fra ideen om én
(skaber)gud, tidligt fandtes i Egypten og igen aktiveredes i Amenhotep
II's tid - jf. emnet 'monoteisme' i "Lexikon der Ägyptologie" (Band 4,
1982): Dvs. præcis på Moses' tid. Det var ikke læren om kun én eksiste-
rende gud, snarere eksklusiv koncentration om en bestemt blandt guder-
ne - her guden Aton. Det var den tendens, der udvikledes yderligere hos
farao Akhenaton IV. (I dag ved vi, at der hos ham ikke var tale om ren
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monoteisme eller måske næppe monoteisme i det hele taget).
Således fik Amonpræsteskabet allerede under Hatshepsut (og Mo-

ses) netop gode grunde til at beskytte sin position.
Skønt mange tekster fra tiden skal tydes med varsomhed, da de ofte

også udtrykte en politik, er det dog nu muligt mere detaljeret at rekon-
struere et særligt forløb. Nemlig hvor gruppen omkring den anden, yng-
re prins gennem intriger både iværksatte en fortrængelse af Moses og en
destruktion af hans status og af de fleste af sporene efter ham. 

Fra 18. dynastis 1. del og midte til cirka 1335 f.Kr. (se side 236) Især dynastiets kvin-
der førte kongeblodet videre i lige linje. Helkongelig fødsel kunne give førsteret til tro-
nen. Børn af ægteskabet: helkongelig & tyndblodet kongelig, ansås for helkongelige.

Selve de genealogiske linjer er opstillet med data fra egyptologerne Suzanne Ra-
tié (: "La Reigne-Pharaon)" og Alan H. Gardiner (: "Egypt of the Pharaohs").

==== : Fuldblods kongelige personer; samt stærkeste kongelige linje.
* : Personer af kongeslægten (både hel-, halv-, kvartblods etc., etc.)
&&& : Tronægteskab mellem kongelige hel- eller halvsøskende.
+++ : Ubeslægtet ægteskab eller do. samliv. 

(Årstals-oversigt, se side 236)



7. KAPITEL

Mysteriet om de hemmelige grave

Hatshepsuts skjulte gravanlæg
Hatshepsuts officielle gravanlæg i Biban el-Moluk (det arabiske navn for
'Kongernes Dal') blev bygget under Senmuts lederskab, men dette blev
siden overtaget af ypperstepræsten Hapuseneb.

Foruden udførelsen af dette langsomme arbejde, havde Senmut for
længst påbegyndt arbejdet med et andet, et hemmeligt, gravanlæg for
Hatshepsut i klipper i nærheden af Kongernes Dal. Dette synes iværksat
også på grund af Hatshepsuts utraditionelle magtsituation som kvindelig
farao, for at skabe sikkerhed for hendes gravsætning, ligesom ved et pro-
jekt for Tuthmosis I. Til sidstnævnte havde arkitekten Neni konstrueret
en hemmelig grav (KV 30), dog ikke anvendt, og skrev herom: 

"...ingen ser, ingen hører (den)...".
Hatshepsuts dygtigt skjulte gravanlæg (No."WA D", i Wadi Sikkat Tanar
el Zaida) blev fundet ved et tilfælde i 1916 af den engelske egyptolog Ho-
ward Carter (bedst kendt af mange som opdageren af Tutankhamons grav).
Gravens mesterligt udtænkte planlægning er den geniale Senmuts værk: I
et øde bjergpas med lodrette klippevægge er der bagved den ene af disse
vægge en slugt eller naturlig skakt, der ikke ses nede fra bjergpasset.

Heller ikke ved et kig oppefra og ned i skakten er der noget usæd-
vanligt at bemærke. Hejses en person ned, ville vedkommende et stykke
nede - men i 60 meters højde over bjergpasset udenfor - kun vanskeligt
opdage en udhugget gang ført vinkelret ind i bjergvæggen, og var den-
gang udvendigt camoufleret af en lidet iøjnefaldende tilmuring.

Og ligesom Senmut aldrig kom til at benytte sine egne gravanlæg,
synes hverken Hatshepsuts hemmelige eller officielle gravanlæg nogen-
sinde benyttet, og hendes mumie er aldrig fundet. Hvad var der sket? Bag
dette anes konturer af et storstilet drama. Opklaringen af denne gåde har
som hovednøgle, at Senmut er Moses. Herefter kan de politiske årsager
bag Moses' flugt fra Egypten - nemlig det hidtil for historikerne så dunk-
le magtforhold mellem Hatshepsut og Tuthmosis III - nu belyses bedre.

Senmuts egen hemmelige kongegrav
Senmuts nyskabende udformning ved Theben af Hatshepsuts store Deir
el-Bahari tempelkompleks med træbeplantede terrasseanlæg - under-
støttet af kolonnadegange - skulle matche stilen fra naboen Mentuhoteps
tempel, men synes også inspireret af hans oplevelse på en søgående ek-
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Sigtelinjen: ad Karnaks tempel-akse via Deir el-Baharis tempel-akse til Hatshepsuts kongegrav.
Howard Carters skitse: hans fund af Hatshepsuts første hemmelige grav, oppe i klippevæggen.



spedition til Punt (Somaliland/Etiopien) ved mødet med de frodigt be-
voksede bjergterrasser ned mod kysten.

Facadestilen i dette kongelige tempel havde han allerede anvendt i en
miniudgave på sit eget, første gravanlæg (TT 71 på Nilens vestbred). Og
sidstnævnte anlæg har foran sin gravskakt, der er indboret i bjerget, en flot
vestibule udformet som front og indgang i et lille tempel, med flere ræk-
ker elegante 16-kantede søjler - og også herved forlenet med kongelighed;
denne delvis revival-stil kom siden på mode i højtståendes privatgrave.

Et andet tiltag i samme kongeagtige regi er, at der i klippesiden over
gravanlægget findes en udhugget niche med en udvendigt opstillet sta-
tue af ham. Og her er han også afbildet med kongedatteren Neferure.

Indenfor var graven også kongeligt udstyret. Her er stadig rester af
smukke vægmalerier, udført i en helt usædvanlig ikke-egyptisk, men mi-
noisk-lignende stil. De viser bl.a. et sceneri med hans modtagelse af
udenlandske ambassadører fra de "førgræske" stater. Udsmykningen af
Senmuts grav er usædvanlig også ved at være den overhovedet tidligste
afbildning af ægæiske repræsentanter i Øvre Egypten.

Ved højadelens grave i Gibel el-Silsileh 200 km syd for Theben lod
han tidligt opføre sin private lille helligdom (No. 16) til mindekult for
ham. Dette mindekapel var i sikker afstand fra hans gravanlæg i Theben.

I Hatshepsuts regeringsår nr. 11 ophørte Senmut brat at færdiggøre
sit officielle gravanlæg. Den spændte situation omkring ham var blevet
mere kritisk - så et andet (allerede påbegyndt) gravanlæg hastede mere.

Så ved Hatshepsuts Deir el-Bahari tempel, som Senmut havde anlagt
i et bjergbassin, lod han sin nye, anden grav udhugge: Et hemmeligt an-
læg (TT 353) med en flere hundrede meter lang underjordisk gang - med
en skjult indgang i templets yderområde. Denne korridor er i en bestemt
vinkel ført skråt ned og udboret direkte ind under det forreste af Hat-
shepsuts tempel, hvis inderste rum, "det allerhelligste", er udhugget inde
i dalens lodrette bjergvæg. Og det var dette rum, som den aldrig færdig-
gjorte udboring af Senmut-gravanlæggets lange tunnel tog sigte mod.

Hvordan han har kunnet afstedkomme dette arrangement - der end-
da kunne opfattes blasfemisk med krænkelse af en af landets vigtigste
helligdomme - har ikke hidtil stået klart, medmindre han netop var af
kongelig rang. For her kunne han efter mere end tusindårige traditioner
have sit gravanlæg under tempelgulvet. Udadtil kunne graven hemme-
ligholdes ved at ligne tilbehør til det igangværende tempelbyggeri og vil-
le da næppe direkte associeres til Senmut, der jo allerede havde en.

I Senmut-gravens plan anes hans måske noget paranoide situation:
Det skjulte gravanlægs lange tunnel, der forbandt alle gravens kamre, vil-
le i færdiggjort stand også kunne fungere som hemmelig flugtgang til el-
ler fra templet. Ydermere kunne anlægget - ikke ukendt ved gravkamre for
indviede - anvendes til hemmelige kultiske formål, her med anvendelse af
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gravudsmykningens astromytologiske stjernekort med Verdens-aksen.
Dette hemmelige Senmut-anlæg var totalt ulig embedsmænds grave

indtil da, men i visse forhold forbavsende lig Hatshepsuts officielle kon-
gegravanlæg (KV 20) i Kongernes Dal præcis på den anden side af bjer-
get bag Deir el Bahari-templet. Senmut havde både til Hatshepsut og sig
selv anvendt den nye kongelige praksis, at der ikke - som ellers hidtil al-
mindeligt - var noget kultrum eller kapel direkte som en del af gravan-
lægget, hvilket kunne være risikabelt på grund af gravrøvere.

Derfor var templet i Deir el-Bahari - for Thebens hovedguddomme
Amon og Hathor - indrettet også til mindekult for Hatshepsut og hendes
far, Tuthmosis I (i stedet for evt. i hans alternative, skjulte grav KV 38).

Således ville templet som denne kongeslægts mindekultsted og som
det storslåede bygningsværk Senmut med sin arkitektur (og endda egne
portrætter) havde så stor andel i, også kunne være et værdigt døde- og
mindekulttempel for Senmut (Moses) selv, når han blev farao; og også
når han engang skulle gravsættes under templet.

Hatshepsuts farfar Amenhotep I var på den tid den første farao, der
begravedes adskilt fra sit dødetempel. At han nu fik udhugget et grav-
kammer helt borte i den beskyttende Kongernes Dal, var en yderligere ny
skik. Her fik også Hatshepsut og Tuthmosis I deres gravanlæg. Disse an-
læg var - ud over hendes og farens hemmelige grave - de eneste konge-
grave på den tid i den øde og afsides dal (tre timer på æselryg fra Theben).

Først efter at Hatshepsuts efterfølger Tuthmosis III ville overtrumfe
Senmut og lod sit meget store gravanlæg ligeledes placere i Kongernes
Dal - for at tilknyttes stærkere den "nye kongerække" af Tuthmosis'er -
blev det fast kongelig tradition at bruge denne tidligere "anonyme" dal.
Indtil 1990 er her udgravet cirka 20 kongegrave. Dalens cirka 70 kendte
grave er alle (men sandsynligvis ikke Tutankhamons) blevet plyndret.

At Hatshepsut og Senmut med kæmpeindsats indrettede ekstra grav-
anlæg var derfor næppe udslag af fejldisposition, men for, af sikkerheds-
årsager, at have hemmelige grave foruden de officielle. Det, de havde for-
udset ved modstanden mod deres regentskab, nemlig at der blev "krigs-
førelse" ved begravelsen, gik også netop i opfyldelse for Hatshepsut.

Graven for Senmuts stedfortrædende kongeoffer
Senmuts hemmelige gravskakt inde under Hatshepsuts tempel var i sine
hovedtræk i princippet udformet som en kopi af et tilsvarende gravanlæg
under nabotemplet, Thebens ældste tempel. Her findes gravanlægget for
den store konge i 11. dynasti, der samlede Egyptens riger, farao Mentu-
hotep II (eller I, ifølge enkelte egyptologer) 2061-2010 f.Kr.

Disse to gravanlægs gangsystemer løber næsten helt parallelt - og
befinder sig begge under templer, hvis usædvanlige byggestil også er be-
slægtede. En understregning af paralleliteten mellem Mentuhoteps grav-
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anlæg og "naboen" Senmuts hemmelige gravanlæg gives af den tyske
egyptolog Wolfgang Helck, i 'Göttinger Miszellen' (24, 1977, s. 35-40),
idet han påpeger: Begge gravanlæg har kompasretningen øst-vest, i beg-
ge er inderste rum den ufuldendte del, og begge anlæg er placerede un-
der decideret kongelige templer - dvs. ikke udført for en præsteorden,
men hvor gravenes indehavere havde ladet dem fremstille til sig selv.

Mentuhotep-gravanlægget har en to meter dyb skakt ned i gulvet i
gangen, inden denne når frem til de inderste kamre - mens Senmuts grav-
anlæg har et noget tilsvarende hulrum i form af en niche i gangens væg,
inden gangen når frem til anlæggets tre gravkamre.

Denne i alle øvrige sammenhænge umotiverede niche i Senmuts
gravanlæg synes da, nøjagtigt som Mentuhoteps lille skakt, beregnet til
et særligt formål: En usædvanlig begravelse - til genfødelse - forbundet
med kongens regeringsjubilæum, Sed-festivalen. Denne fornyelsesfest
afholdtes ofte 30 år efter en konges kroning eller tronbestigelse.

I Mentuhotep II's gravanlæg, uberørt indtil udgravningen i 1901, var
kisten tom, og det kongelige mumie har aldrig været gravsat i graven -
hvilket (af andre årsager) heller ikke kom til at ske i Senmuts grav.

Men ydermere var der i gravanlægget for Mentuhotep gravsat - ind-
hyllet i fine stoffer - en statue som forestillede kongen i fuld legems-
størrelse. Statuen, udført som siddende på en kubus-trone, har faraoner-
nes karakteristiske ceremonielle attitude med krydsede arme og viser
kongen i sit specielle gevandt brugt ved kongernes særlige jubilæum,
Sed-festivalen. Det tilhørende begravelsesritual udførtes om aftenen op
til denne fornyelsesfest (se kap. 12), efter hvilken kongen opfattedes
som fornyet og forynget. Desuden var der gravsat det såkaldte "døde-
måltid" ligesom hos en rigtig afdød. Det kan nu demonstreres, at:

- Der er foretaget rituel begravelse af "den gamle konge", hvis rolle
udfyldtes af en kronet indviet genpart, dvs. en udvalgt person eller som
her i mild form: Nemlig en statue eller dukke henrettet som stedfortræ-
dende offer - og begravet som et mumie omviklet med mumiebind.

Mentuhoteps kongedukke henrettedes for over 4.000 år siden. At
henrette en dukke som stedfortrædende offer anvendtes stadig i Europa
meget sent. F.eks. den danske rigsforstander, kongens stedfortræder Cor-
fitz Ulfeldt henrettedes in effige - ved at en dukke udklædt som ham blev
halshugget på slotspladsen i København den 13. november 1664. Duk-
ken var fyldt med nyslagtede dyrs indvolde, der skulle vælde blodigt ud
af den. Og for kun 200 år siden lod Paris' politipræfekt henrette en duk-
ke, der forestillede den undvegne Marquis de Sade.

Efter at Helck har udpeget lighederne i gravanlæggene især i forbin-
delse med særlig plads til den rituelle begravelse af stedfortrædende kon-
gefigurer, viser det sig værdifuldt at undersøge selve den fundne konge-
dukke. En omhyggelig egyptolog, tyskeren Dieter Arnold, har bemærket

67



et brud på denne kongefigurs hals; jf. hans værk "Der Tempel des Königs
Mentuhotep von Deir el-Bahari" (Band 1, Mainz a.M. 1974, s. 72). Brud-
det kan spores tilbage, hvor de hhv. franske og engelske arkæologer Gas-
ton Maspero og Howard Carter allerede ved udgravningen erkendte, at fi-
guren var gravsat ved en Sed-festival: Dens ansigt er farvet som det sorte
frugtbare Nil-slam - som udtryk for genfødsel fra en dødeverden.

I Cairos oldtidsmuseums vestfløj lod Maspero derefter statuen (No.
36,195 i Cairo Museum) opstille på den tids "uarkæologiske" facon som
en kunstgenstand på en piedestal isoleret fra sin sammenhæng. Den lidt
klodsede figur blev endog beskrevet som ved analyse af et kunstværk.

Men eftertidens forskere vil næppe have en chance for at opdage, at
der var tale om en henrettet kongefigur, et stedfortrædende kongeoffer.
Egyptologer og museumsfolk har, dengang i misforstået iver efter at ud-
stille figuren som eksempel på "egyptisk kunst", limet dens afhuggede
hoved omhyggeligt til kroppen og repareret snittets knækkede kant med
gips. Dette er usynligt på senere fotos, idet man med samme farve ma-
ling som på figuren har dygtigt skjult det fine lige snit, der tydeligt ikke
er noget tilfældigt "brud".

Undersøgelse af et stadigt eksisterende foto fra før bemalingen af re-
parationen - ses på planche IX i G. Maspero's "Le Musée Égyptien"
(tome 2, Le Caire 1907) - afslører, at halsen på denne 1,83 m høje (over
basis) sandstensfigur har været hugget eller savet igennem med et præ-
cist snit fra nakken og frem til under hagen, hvor kanten blev skadet ved
snittets afslutning. Men ikke i én eneste tekst senere hen har nogen om-
talt dette snit gennem halsen. Exceptionelt at denne mere end 4.000 år
gamle stedfortrædende offerfigur fra den tids gamle og mystiske ritual
stadig eksisterer, sandsynligvis som den eneste der er tilbage i verden -
om end denne baggrund ikke her er kendt af egyptologerne.

Tilbage til Senmut: efter Wolfgang Helcks påvisning af parallelitet i de
to graves indretning bliver det klart, at Senmut havde forberedt en statue-
grav til begravelse af sit stedfortrædende offer, her en kongelig udklædt og
kronet "narrekonge"-statue. Helck omtaler i sin artikel netop dette ekstra
formål med Senmuts gravanlæg, men uden at drage konsekvensen: at Sen-
muts grav var en grav for en konge! Endda i hans første grav findes en så-
dan niche. Igen et af de upåagtede tegn på ham som tronfølgerkandidat.

Af en eller anden uangiven grund mener Helck - idet han hertil slet
ikke nævner nichen - at det var den underjordiske korridors næstsidste
gravkammer i Senmut-anlægget, der skulle bruges til Sed-festivalritua-
let. Men som det fremgik, er det snarere den omtalte "tilmurings-parate"
niche i selve korridoren, hvilket endda viser yderligere overensstemmel-
se med Mentuhoteps gravanlæg. Under alle omstændigheder var ingen
privatgrav indrettet til dette formål; kun en konge eller kommende kon-
ge ville indrette plads i sin grav til en kongeofferstatue. 
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8. KAPITEL

Magiske billeders og navnes strategi

Billeder og navne i aktion på væggene 
Som om Senmut allerede var en farao, lod han, ofte ret iøjnefaldende,
sine værker rundt om i Egypten signere, dog uden kongelig indramning.
I det hele taget lod han sine inskriptioner indsætte utallige steder.

Over hele landet lod han - især i forbindelse med sine mange byg-
ningsværker - opstille et betydeligt antal statuer, der portrætterede ham
selv. Dvs. vanligt netop for en kongelig person, men som ingen al-
mindelig bygmester kunne have tilladt sig i dette voldsomme omfang.

Enkelte af hans statuer blev ud fra en særlig, egyptisk tradition ud-
formet som en såkaldt terning- eller kubusstatue, hvor selve kroppen af
den portrætterede person er udført delvis kubusformet.

Lignende statuetype af ham findes på Sinai, som Senmut besøgte.
Og fra den bibelske verden omtales Moses senere i en del af sin eksilpe-
riode at have boet netop på Sinai, hos præsten Jethro. Det tilflugtssted
må da have været ved Sinais dengang eneste tempel i Serabit el-Khadim.

En anden statue fundet i denne lokalitet, kan meget vel i sig selv be-
vise at være en afbildning af Moses, hvad visse forhold ved dens in-
skription kunne være en henvisning til (jf. kap. 16). Selve inskriptionen
er udført med et revolutionerende fremskridt fra hieroglyffernes stade,
nemlig verdens ældste kendte alfabet. Dets opfindelse er dateret til just
denne periode, dvs. under Hatshepsut og dermed Senmut/Moses. Dette
kunne have visse overensstemmelser med, at alfabetet er en opfindelse,
der af mange oldtidsforfattere netop blev tillagt Moses.

Flere af Senmut-statuerne i selve Egypten er udført som de tidligere
omtalte dobbeltfigurer, der viser både Senmut og den unge kronprinses-
se og medregent Neferure - sidstnævnte med det kongelige scepter i hån-
den. En offentlig understregning af Senmuts intime tilhørsforhold hos
kongemagten.

En del inskriptioner med hans navn står ligesom de var forberedte til
- så snart han blev farao - hurtigt at kunne omgives af den kongelige kar-
touche, senu, dvs. den særlige ramme om navnehieroglyffer, der angav,
at det var en konges navne. Han har også benyttet omvendt fremgangs-
måde: når der f.eks. på en Senmut-statue er indhugget den kongelige se-
nukartouche, men i tom tilstand, hvilket ikke var unormalt når en ny fa-
rao afventedes, har den lige såvel været parat til at udfyldes, så snart
Senmuts faraostatus var etableret.
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Han synes med disse handlinger tydeligt at ville manifestere sig som
uomgængelig faktor, nu da hans tronfølgerstatus var blevet mere usikker.
For styrken hos fjenderne ved hoffet og præsteskabet øgedes, ligesom
konkurrencen fra den yngre prins, dog endnu i skyggeposition, øgedes.

Blandt Senmuts modforanstaltninger er det påfaldende, at han alle-
vegne i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari, som han næsten nåede at
færdigbygge, lod sig selv afbilde. Især på skjulte steder, indsat i vægge-
ne eller i form af udhuggede relieffer og statuer. På flere af dem er han
endda også her portrætteret sammen med Neferure.

Desuden er de fleste af hans egne navneinskriptioner godt og grun-
digt sammenkoblet med Hatshepsuts kongenavne, ofte på en måde så
hans navn direkte kunne tage farve af hendes rang.

Figurer der forestiller Senmut, samt inskriptioner om ham selv, var i
templet anbragt skjult i næsten hvert eneste kapel og bag alle døre. Så-
ledes at først når man står helt inde i de forskellige rum - og hvor der var
døre, da først med disse ofte indadsvingende døre lukket efter sig, så
væggen ses - opdages disse Senmut-statuer eller -billeder!

Idet egyptiske templer, hvor døre, bortset fra til særlige rum, ofte ikke
blev holdt lukkede undtagen ved ceremonier, kunne disse Senmut-bille-
der således i lange tider forblive upåagtede af besøgende i templet. Alene
i dette Hatshepsut-tempel er der næsten 70 døråbninger, bag hvilke Sen-
mut - på næsten hver eneste af de skjulte flader eller nicher - systematisk
har anbragt sine her særdeles talrige, malede eller reliefudskårne portræt-
ter. Som en bevidst, magisk indlejring af ham i den hellige bygning.

At en person - uanset hvor højt et embede eller magtstatus - på den
måde til overmål udsmykker en faraos tempel med sit eget portræt var
uhørt og ville være blevet standset undervejs, med mindre det drejede sig
om en kongelig person. Som præcis i Senmuts tilfælde. Tilmed ses Hat-
shepsut ifølge flere inskriptioner direkte at have sanktioneret disse hand-
linger fra Senmuts side.

De fleste af portrætterne er udført i en stil, der adskiller sig fra de øv-
rige tempelrelieffer og bærer herved præg af at være anbragt i al hast,
sandsynligvis fordi situationen tilspidsedes. Disse af Senmut iværksatte
arrangementer stod da parat til øjeblikkelig brug på et taktisk fordelag-
tigt tidspunkt under magtkampen.

På en væg i dette Hatshepsut-tempel findes en portrættegning, der
viser Senmut på næsten kongeagtigt niveau, idet han her har et påsat ha-
geskæg - et symbol, som oftest eller især konger ses at udstyre sig med.

En sådan tegning af Senmut findes allerede i hans første gravanlæg
(TT 71). Samme sted havde Senmut yderligere ladet udføre nogle speci-
elle afbildninger af sig, bl.a. en sfinx med det kongelige hovedklæde og
påsat hans portræt: igen et kongetegn, foruden at også hans ansigt på
selve sfinxen var forsynet med hageskæg.
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Kun en tronarving kunne tillade sig at placere sit navn så påfalden-
de ofte i denne særlige tætte forbindelse med den regerende faraos navn.
Dette var ikke gjort af nogen anden og på denne omfattende måde før
end netop Senmut. Eksempelvis i sit hemmelige gravanlæg under Deir
el-Bahari templet lod han inskribere:

"...Leve ...den guddommeligt fremtrædende Maatkare (Hatshep-
sut), konge af Øvre og Nedre Egypten, elsket af Amon - leve hun og
Senmut, øverste bestyrer af Amons hus...". 

Disse navne - Maatkare (et af Hatshepsuts tronnavne) tæt ved Senmuts
navn - kombineret i en inskription, der begynder med ønsket "...Leve
...farao!". Bl.a. ifølge finderen af denne Senmut-grav, den amerikanske
egyptolog Herbert E. Winlock med sin afhandling "Excavation at Deir El
Bahari 1911-1931" (New York 1942), angives det på denne måde, at:

"...Senmut betragtede sig som fuldt ligeværdig med farao Hat-
shepsut...". 

De omtalte inskriptioner ville - hvis Senmut havde været nogen anden end
netop den kongelige arvtager - have været en enorm helligbrøde netop i
Hatshepsuts tempel, der allerede fra starten stod som en af landets største
helligdomme. Dets egyptiske navn var Djeser-djeseru, 'det allerhelligste'
- ordret 'det helligste af de hellige steder (templer, helligdomme)'.

I den nordvestlige offerhal i dette tempel findes Senmuts inskription
om sig selv. Ifølge Suzanne Ratié, i "La Reine Pharaon", lyder den:

"...Amon være lovpriset og denne gudernes herre givet lydig ær-
bødighed for at bringe vitalitet, velstand og helbred til farao over
Øvre og Nedre Egypten, Maatkare (Hatshepsut) - må han (konge er
hankøn) leve evigt - (ønskes) af Senmut, fyrstelig leder samt besty-
rer af Amons hus. Hermed i overensstemmelse med privilegium fra
kongen, der ved sin fuldmagt omfatter den kongetjenende person
(Senmut) og lader ham få sit navn følge kongens navn og manifeste-
res på enhver væg i Djeser-djeseru og ligeledes i templerne for gu-
derne for Øvre og Nedre Egypten; således talte kongen...!". 

Lignende tekstforhold ses ved de enestående stjernekort, der findes i
Senmuts hemmelige gravanlæg under dette tempel, i sig selv helt uden
fortilfælde, og findes heller ikke de første 600-800 år herefter i nogen
privatgrav, men i gravanlæg kun og alene hos konger.

Langs midteraksen i Senmuts gravkammer mellem stjernekortene i
loftet er der - selv her, isoleret fra offentligheden - flere tekster med Sen-
muts navn direkte forbundet med Hatshepsuts, f.eks. sammen med det
ovenfor beskrevne "leve"-ønske. I ingen af Thebens privatgrave står der
anført kongenavne på denne måde - i det tilfælde at kongenavne overho-
vedet er nævnt.

Endnu et tegn på Senmuts kongelige rang var netop dette, at han hav-
de hele to gravanlæg, hvilket hidtil kun to konger også havde. 
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Senmut opfandt en ny stil for de kongelige sarkofager, bl.a. at de nu
blev udført i granit, og den første lod han fremstille til Hatshepsut. Det
dannede faktisk mode senere hos faraoner efter den tid, helt frem til og
med Amenhotep III (død cirka 1380 f.Kr.).

Et særligt tegn på Senmuts rang som kongelig af fødsel kan bl.a. sy-
nes udtrykt ved, at hans egen sarkofag er af samme størrelse og type som
Hatshepsuts - og formet som en stor kartouche (den særlige ramme, der
omslutter kongenavne) - en umiskendelig kongesarkofag.

For mumier gravsattes dengang normalt i trækister - tidligere gjaldt
dette ofte også kongerne - men her havde Senmut altså til eget brug la-
det en pragtfuld kongelig sarkofag udhugge af kvartsitsten (granit). Den
var oprindelig beregnet for Hatshepsut og er af samme art som to kon-
gesarkofager, der på Hatshepsuts foranledning i den periode var frem-
stillet til i så fald også Senmuts "forgængere", faraonerne Tuthmosis I og
Hatshepsut selv. Og med de andre nævnte træk kunne dette vise, at han
forberedte sit gravanlæg, som om han var det efterfølgende led i denne
kongefamilie.

Den amerikanske egyptolog og senere direktør for Metropolitan Mu-
seum of Art i New York, William C. Hayes - omtalt for sit fund af Sen-
muts (pleje)forældres grav - fornemmede tydeligt Senmuts så åbenlyst
kongeagtige status i adfærd i forb.m. kongefamilien, således:

"...ham var det tilladt at optræde, faktisk som om han var med-
lem af den familie...".

Senmuts magiske koder som hemmeligt våben
Statuer og billeder i templerne blev, ligesom navne og navneinskriptio-
ner, tillagt en magisk kraft. Nogle statuer i gravanlæg var endda beregnet
til, at sjælen kunne tage bolig heri, hvis mumien blev ødelagt.

Nogle af Senmuts særlige foranstaltninger med sine billeder i temp-
let var således bl.a. til brug for hans statuers og navnes beskyttelse mod
destruktion, iværksat af eksempelvis senere faraoner med en anden po-
litik.

Desuden kunne metoden være en potentiel modforanstaltning i til-
fælde af oprør, hvor også aktioner med billedstorm kunne anvendes til
offentligt at reducere en herskers eller en guds magt.

På grund af Senmuts godt camouflerede arrangementer skulle
mange af disse statuer og billeder ikke let opdages; følgelig en mindre
risiko for overlast. Efter hvad senere fulgte, skulle dette vise sig at være
et klogt træk. Disse hemmelige arrangementer fra Senmuts side kan
også, som vi skal se, forklare den hidtil så ubegribelige og inkonsekven-
te kurs, som Tuthmosis III siden fulgte, hvor han ødelagde et betydeligt
antal Senmut-statuer og -inskriptioner, men lod andre være urørte.

Det var hermed helt i overensstemmelse med den tids opfattelse, at
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Tuthmosis III ikke rørte visse af statuerne og inskriptionerne, hvis det
har været på grund af deres "magiske ladning" med "skjult forbandelse".
Blot dette at udtale visse af inskriptionernes ord og navne ville yderlige-
re åbne for deres kraft, omtalt som "lyde fulde af virkning". Jf. også
f.eks. at Hatshepsut (eller Neferure?) er afbildet i et relief - fundet på
sten fra hendes nedbrudte Røde Kapel - hvor hun brænder navnene på
Egyptens fjender; altså en rent magisk handling set med datidens øjne.

Og det "hemmelige våben" til at beskytte Senmuts eftermæle mod
skadelige handlinger kunne yderligere være indeholdt i endnu ikke ty-
dede koder i hans inskriptioner. Således af mulig frygt for dette magiske
indhold undgik mange inskriptioner destruktionen og heraf endda også
flere blandt de mere iøjnefaldende.

Allerede ved Senmuts første gravanlæg er der i dets byggeaffald
uden for klippeskaktens fornemme frontparti fundet sten med en særlig
form for magisk inskription. Ud fra mængden ved findestedet er kalku-
leret, at der har været hundredvis, hvis ikke tusinder, af disse "magiske"
sten, som var beregnet til indbygning i gravanlæggets (skille)vægge på
en sådan måde, at de var totalt skjulte. Igen en opfindelse - eller en frem-
gangsmåde forbedret og sat i system - af Senmut.

Disse sten beskrives detaljeret af William C. Hayes i hans artikel
"Ostraka and Name Stones from the Tomb of Sen-Mut, No. 71, at The-
bes", der er udgivet af The Metropolitan Museum of Art: Egyptian Ex-
pedition Publications (vol. 15, New York 1942). Han omtaler et lignen-
de tilfælde ved Senmuts konstruktion af Hatshepsuts Deir el-Bahari-
tempel.

Netop her har Senmut samt forskellige fornemme personer, ifølge
deres vedhæftede navne"sedler", ladet Hatshepsuts navn(e) inskribere på
sten, der ligeledes var beregnet til skjult indbygning i templet. På den
måde har de, sandsynligt ved et særligt ritual, været kontributeret til be-
skyttelse af Hatshepsut - og til, at hun i særlig grad var forbundet med og
beskyttet af dette tempels "hellighed". (Jf. i Ramses II's obelisk fra Lux-
or-templet blev der ved dens flytning til Paris afsløret, at denne konge
har sat sine navne i et godt skjul på obeliskens ellers evigt utilgængelige
underside).

Men i Senmuts første gravanlæg var det ham selv, der havde ladet sig
forbinde med - og især beskytte af - hundredvis af sten, der alle bærer
hans navn og individuelt hans forskellige titler. Under den tids udbredte
magi-tro kendte man til gentagelsens kraft: f.eks. i egyptiske grave ses
ofte på vægge og genstande en konstant repetition af navne på gravens
ejer som forsøg på permanent bevarelse og beskyttelse.

De pågældende sten til brug for Senmuts gravanlæg adskilte sig ikke
af form fra de øvrige byggesten og stenklumper. Men de er inskriberet
på selve byggefladen, så de efter indbygning i væggene var usynlige. Her

73



- inde i væggene - ville ingen finde på, at der overhovedet var skrevet på
dem. Som Hayes i sit ovennævnte værk anfører:

"...de var beregnet til aldrig at blive set af dødeliges øjne...".
Flere af sine inskriptioner i klippevæggen havde Senmut gemt under et
lag gipspuds på hvilket der igen var inskriptioner, så ingen ville fatte
mistanke til, at der overhovedet fandtes andre (indre) inskriptioner. Yder-
ligere hemmeligholdelse sikrede han sig ved at bruge fremmede arbej-
dere; tilsvarende er der fundet flest afrikanske og asiatiske navne i ar-
bejdernes interne meddelelser.

Skønt Senmut viste stor forudseenhed med disse forholdsregler, har
de skjulte forbandelser åbenbart ikke på længere sigt kunnet stå imod
præsteskabets og Tuthmosis III's senere så omfattende damnatio memo-
riae-aktion - som udførtes ved hjælp af særlige mod-forbandelser for-
uden selve destruktionen af Senmuts eftermæle.

Allerede på det tidspunkt, da Senmut under Hatshepsuts tempel lod
indrette sit hemmelige gravanlæg, har han følt sig yderligere truet. I
modsætning til ved indretningen af sit første gravanlæg lod han i dette
senere anlæg inskribere en kraftig forbandelse mod enhver, der ville
vove at udsætte det for destruktion:

"...hvilket rammer ethvert menneske, der vil tilføje min statue
noget ondt: han vil fældes af sin tids konge - han vil ikke finde hvi-
le i den vestlige ('de dødes verden'/vest for Nilen) begravelsesplads
- han vil ikke få nogen levetid på Jorden!...".

Senmuts metode til at skjule navne
I kongegrave og andre kongelige anlæg findes der jævnligt en særlig
navneinskription, der forbandt kongen med det pågældende anlæg, og
som efter sin grundlæggers død i mange tilfælde gik over til at blive an-
set som betegnelse for selve anlægget. I et sådant navn, populært kaldet
"pyramidenavnet", indgik ofte ordet "stjerne", der kunne associere til
herskerens tilstand efter døden. F.eks. er kong Djosers pyramidenavn
"Horus er den øverste stjerne i himlen".

Og ifølge "Lexicon der Ägyptologie" (Band 5, 1984, col. 7) er Hat-
shepsuts pyramidenavn:

"...(Dronningens) hellige sted er 'tabu'...". 
Da man for længst var ophørt med at bruge pyramider til begravelser,
blev det nu dødetempler, der blev tilknyttet et sådant navn. Således Deir
el-Bahari templet - der netop bar navnet Djeser-djeseru 'det (mest) hel-
lige sted', hvilket udløser et ordspil i nævnte citat - og demonstrerer hen-
sigten, at hun og hendes sted skulle garderes.

For at beskytte Hatshepsuts navneinskriptioner på vigtige steder
mod destruktion opfandt Senmut rebusser, så at hendes navne i givet fald
ikke skulle kunne findes af eventuelle destruktører.
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En af måderne, som han gjorde dette på, demonstreres over døren til
Hatshepsuts kapel netop i Deir el-Bahari-templet. Her svæver gudinden
Nechbet som en stor hvid fugl, der har øjnene fremhævet, samt med ka-
tegnet i "kløerne"; de udgør tilsammen en navnekode udformet som en
stavelsesgåde:

- Den hvide vildgås er den øverste gud Amons symbol, mens gu-
dinden står for retfærdigheden maat, hvilket er tilføjet det nævnte sjæle-
kraft-tegn ka, og øjnene som er Re, hvorved der fås: Maat-ka-Re. Og
Maatkare var det almindeligst anvendte tronnavn for Chenem(t)Amon
Hatshepsut. Navnene betyder 'den, der er forbundet med Amon' og 'den
fremmeste af kvinder'. Ovennævnte Nechbet var også kendt for at re-
præsentere Øvre Egyptens hvide kongekrone, og herved opnås betyd-
ningen 'konge' i forbindelse med Amon, der var giveren af den hellige
kongemagt.

Denne og flere lignende af hans navnegåder blev løst af den franske
egyptolog Étienne Drioton i 1938 og har nu vundet bred tilslutning (bl.a.
også fra senere kolleger såsom Jaquet-Gordon og Suzanne Ratié).

En anden af Senmuts beskyttende navnegåder for hende udførtes ved
at indgravere en skikkelse med det kongelige hovedklæde, bærende
scepter og ankh-tegn (gudernes symbol for liv) i hænderne. Figuren har
intet ansigt under hovedklædet, her er der tomt og bart. Men disse helli-
ge symboler er gentaget med en anbringelse øverst på hovedet. Drioton
fandt, at denne kryptiske fremtoning udtrykker på egyptisk: chenem
('pyntet' eller 'påsat') amonhat ('den, hvis ansigt er usynligt') shepsut ('de
ophøjede ting'). I dansk ordstilling:

"...de ophøjede ting sat på den, hvis ansigt er usynligt...". 
Med nøjagtig ens stavemåde og blot en anden ordopdeling, bliver det:

"...'Chenem(t)amon Hatshepsut'...".
Samtidig angives det - ved hjælp af det kongelige hovedklæde, scepter
og ankh-symbol - at det er en konge af gudestatus.

Senmut udnyttede genialt det egyptiske hieroglyfskriftsystem til det
yderste i sin opfindelse af sådanne rebus-agtige navnekoder eller kryp-
togrammer (eller rettere "krypto-glyffer"). Til beskyttelse af Hatshepsut
og sig selv har han lavet endnu flere af dem. På en sort granitstatue (No.
42114, Cairo Museum), der afbilder Senmut og kronprinsesse Neferure
sammen, har Senmut, i forbindelse med flere lignende koder, her frem-
stillet sig selv som opfinderen af dette hieroglyf-kodesprog, hvilket han
også kalder for:

"...tegn, som jeg udførte efter mit hjertes tanke og ved meget
stort arbejde...". 

En tilsvarende omtale af sin opfindelse har han også sat på en anden Sen-
mut-statue (nu i Berlins Museum).

Selve grundideen bag dette kryptografiske system er omstridt, men
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enkelte spor ses allerede under 11. dynasti (der bl.a. omfattede den tidli-
gere nævnte farao Mentuhotep II kort før 2000 f.Kr.). Dette fremgår af
den danske egyptolog Erik Iversens afhandling "Papyrus Carlsberg Nr.
VII, Fragments of a Hieroglyphic Dictionary", der er udgivet af Det Kgl.
Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-Filologiske Skrifter (vol. 3,
No. 2, København 1958).

Men Senmuts opfindelse - inspireret fra netop Mentuhotep-tiden -
var en udvikling af metoden til et fungerende, helt system. Siden blev
hans kodesystem røbet og udbredt. F.eks. er Ramses II's fornavn User-
maat-ra indbygget i kode i solguden over Abu Simbel klippetemplets
indgang.

For Senmuts opfindelse gav - ifølge Étienne Drioton, der som eks-
pert har rendyrket dette felt - inspiration til en hel modebølge gennem de
efterfølgende århundreder med brug af sådanne kryptogrammer; faktisk
på tilsvarende måde som det skete, da Senmuts opfindelse af stjernekort
- eller netop hans særlige udgave heraf - også dannede skole, der spores
gennem mere end tusinde år efter hans tid.

RESUMÉ · Ud fra en alvorlig angst for at få ødelagt det vitalt vigtige eftermæ-
le lod Senmut både Hatshepsuts og sine egne gravanlæg udstyre med af-
skrækkende trylleformularer og skjulte indbyggede magiske koder som
"aktiverbare" tabu'er.

· Også begges navne beskyttede han mod destruktion ved at gøre
dem uigenkendelige, når de blev skjult i billedgåder, der umiddelbart ser
neutrale og umistænkelige ud - en rebusform, han selv havde opfundet.

· Senmut lod sig ofte afbilde med kronprinsesse Neferure siddende
på sit skød. Han var den første mand, der brugte denne form, som hidtil
var kendt fra billeder af barnepiger - og ligeledes bragte han sine navnein-
skriptioner i tættest mulig forbindelse med Hatshepsuts - for uophørligt
over for enhver opposition at kunne demonstrere sine stærke kongelige re-
lationer.

· Senmut ses flere gange afbildet med skæg, en portrætform der især,
men ikke udelukkende, var anvendt af konger, bl.a. når de præsenterede
deres guddommelighed, som her var identificeret var genopstandelsesgu-
den Osiris. 

To af Senmuts kryptogrammer, der
beskytter Hatshepsuts navne ved
således at skjule dem i rebus-form:
som en grib bl.a. med Horus-øje
og som en figur uden ansigt.



9. KAPITEL

Magtspillet udløses med alle midler

Hovednøglen til faraomagten - forsvundet
Det vides, at Senmut havde et stærkt parti i ryggen. Så hvis han skulle
bringes af vejen f.eks. ved et mord for at svække Hatshepsut og give ad-
gang for den yngste prins (den senere Tuthmosis III), kunne det bringe
denne efterfølger i miskredit - såvel som i en også fortsat alvorlig klem-
me, fordi Hatshepsut stadig havde den øverste magt. Derfor måtte der
lægges en virkelig udspekuleret plan for at fjerne Senmut.

Den anvendte fremgangsmåde blev bragt diskret til udførelse i flere
faser: En paladsrevolution i slow motion, således at udenforstående ikke
let fattede mistanke til, at nogle afgørende ændringer var i gang. Herved
kunne risikoen for borgerkrig mindskes eller undgås, og landets fjender
ville heller ikke fristes til at angribe, når de ikke så tegn på uro og der-
med på svækkelse af faraotronen.

I spørgsmålet, hvem der skulle være tronfølger, har kongedatteren
Neferure spillet en afgørende rolle. En kort opsummering af hendes for-
hold: Efter at Hatshepsuts datter Neferure allerede fra ganske ung blev
dronningens medregent, kom hun i opvæksten under Senmuts opsyn; han
var lærer for Neferure. Men så snart hun var gammel nok til at få børn,
dvs. fra 14-års alderen, blev hun indviet til "gudens-hustru". Som andet
steds omtalt betyder dette, at hun for at blive indviet kronprinsesse på det
tidspunkt må have været tilknyttet en mand, der var udset til tronfølger
eller i det mindste var af kongeæt. Efter alt at dømme har Senmut været
den pågældende; og på den tid var Tuthmosis III's alder under to år.

Men langt senere, i et af årene efter 1497 f.Kr. forsvandt Neferure
pludseligt - en total forsvinden uden et eneste spor, ikke engang en grav
eller inskription nogetsteds! Nærmere bestemt skete det på et tidspunkt
mellem Hatshepsuts regeringsår nr. 12 og 15.

Howard Carter søgte da at foreslå, at i Abernes Dal nordvest for Kon-
gernes Dal kunne en af stedets tomme grave, der er usædvanlig bar og
uden inskriptioner, eventuelt være Neferures grav - og nævnte dette i
Journal of Egyptian Archaeology (vol. 4, 1917, s. 107-118). På jorden et
sted i den lokalitet havde han fundet en lille, tabt sten med hendes kon-
gelige kartouche indhugget. Men alligevel er der intet, hverken belig-
genhed eller andet, der peger på nogen grav beregnet for hende.

Hun var virkelig forsvundet. Det har især været efter, at Senmut fik
dette slag ved hendes forsvinden, at han for alvor måtte ændre kurs af
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hensyn til både sin personlige sikkerhed og status som tronarving.
Først når en kronprinsesse ikke fandtes, kunne en anden kongedatter

blive "gudens-hustru" og ny kronprinsesse. Så da nu Neferure ved sin
sporløse forsvinden tilsyneladende var bragt af vejen, var hermed et af
Senmuts/Moses' bedste kort spillet ham af hænde - idet Tuthmosis III
sikrede sit eget faraokandidatur ved at gifte sig med Merietre-Hatshep-
sut, den yngste af Hatshepsuts to kongedøtre.

Herefter var der fri bane for Tuthmosis III til at undergrave Senmuts
magt. Men det tog yderligere nogen tid og en udfoldelse af største for-
sigtighed at få Senmuts stærke position til at smuldre totalt, og for at
konspirationen ikke samtidig selv skulle tabe terræn.

Indicier for at Tuthmosis III ikke var tronarving
Et resumé af Tuthmosis III's situation: han synes slet ikke fra starten at
have været hverken indstillet på eller forberedt til at blive farao! Han
havde derimod lagt an på et liv med mere beskeden position som søn af
en af fødsel kvartkongelig farao, Tuthmosis II, og en ikke-kongelig ha-
remskvinde, Iset. Således lader hans tekster os forstå, at før han blev fa-
rao, tilbragte han sit liv som underordnet præst i et tempel i Kheb.

Det sted var et mindre tilgængeligt marskområde i Buto i nord ved
deltaet - et rimeligt sikkert tegn på, at han var sat derud for at være uden
for indflydelse. Ligeledes uden sigte på faraotronen giftede han sig tid-
ligt helt "ustrategisk" og upolitisk med sin amme Ipu's datter Zat-jah.

Men den efterhånden fremvoksende hemmelige opposition blandt
præsteskabet imod Hatshepsuts regime har været ivrig efter at få stand-
set Hatshepsut selv såvel som hendes arvefølgedispositioner. Så ivrige,
at disse sammensvorne har slækket på prioriteringen af prinser med det
tykkeste kongeblod (egyptologisk anses dette dog heller ikke for et ube-
tinget krav), at de valgte denne "ottendedelskongelige" prins. Med - el-
ler mod - hans vilje har de fået ham til at deltage i intrigen mod Hat-
shepsut og derfor også mod Senmut.

Så skønt denne yngre prins i forvejen var gift med både Zat-jah og
en medhustru Nebet-u - måtte han som nævnt desuden gifte sig med Hat-
shepsuts yngste datter Merietre-Hatshepsut siden hen.

Hans indgåelse af dette ægteskab må derfor ses som et politisk kup med
det dobbelte formål: - at gøre ham mere acceptabel som kommende farao
- samt især at holde den eneste tilbageværende kongedatter "optaget", så
Senmut ikke kunne gifte sig med hende og derved få sværere ved at beva-
re sin status som tronfølger efter Neferures forsvinden. - For bortset fra den
politiske gevinst var Tuthmosis (III) i den grad uinteresseret i Merietre-Hat-
shepsut, at han holdt hende i baggrunden og gjorde (først) Zat-jah til "sto-
re kongehustru", dvs. dronning. Og ved dennes død lang tid senere, gjorde
han dernæst den førnævnte, ellers ubekendte Nebet-u til sin førstehustru.
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Desuden havde Tuthmosis III flere "mindre" medhustruer og en ræk-
ke sønner, som han fik med dem. Mindst seks af disse prinsers navne
kendes. Men den første og foretrukne dronning, Zat-jah, var den, der
blev mor til Tuthmosis III's ældste søn (Amon)-em-hat, som, skønt sik-
kert i nogen grad prioriteret som førstefødt, dog ikke blev farao.

Først efter at den følgende dronning, Nebet-u, var død - og hvor da
Tuthmosis III var over 35 år - samt for yderligere at befæste sin magt i
de uroprægede år, der fulgte efter Hatshepsuts død 1487 f.Kr., lod han
endelig Merietre-Hatshepsut reelt indtage pladsen som dronning. Her,
mindre end 20 år før Tuthmosis III døde, fødte hun omkring 1474 f.Kr.
hans "mere kongelige" søn og efterfølger, den senere Amenhotep II.

Bl.a. kan Tuthmosis III ikke lige fra fødslen have været tronarving -
og heller ikke en så tidlig farao - for som nævnt var han næppe to år gam-
mel, da Hatshepsut som enkedronning overtog styret cirka 1509 f.Kr.

Hermed kan resumeres tre faktorer: Ud over at Tuthmosis III var for
ung til at kunne assistere som mulig kronprins ved Neferures indvielse
til "gudens-hustru", har også hans ringere kongelige herkomst i forhold
til Senmut/Moses været et problem. Og allerede hans valg af ægtefæller
tydeliggør, at det ikke oprindeligt var hensigten at få ham på tronen.

Og det bestyrkes desuden af, at Hatshepsut meget tidligt gav en for-
mel medregentstatus til Neferure (i øvrigt delvis knyttet til Neferures ind-
vielse som "gudens-hustru"), men ikke til Tuthmosis III. Hatshepsuts dis-
position ville være både usædvanlig og reelt ubegribelig, hvis denne søn
af Tuthmosis II tidligt havde været en anerkendt tronarving.

Afsløring af massakre på den kongelige amme
Senmuts første og officielle gravanlæg (TT 71) er hugget ind i klippen
nær toppen af bjerghøjen Sheik Abd el-Gurnah, 0,5 km syd for Hat-
shepsuts store tempel i Deir el-Bahari. Gravanlægget var det første i den
lokalitet.

Bag frontens opmurede facade på den udvendige del af gravanlægget
er der flere parallelle søjlerækker, hver med otte søjler. Herfra fører en flot
vestibule ind i den lodrette klippeside, hvor det store udhuggede anlæg be-
gynder. Udvendigt forbinder en bred stentrappeagtig aksial rampe to ter-
rasser i hvert sit niveau, tildeles en stilmæssig forløber for hans udformning
af Deir el-Bahari-templet. Der anes inspiration fra en ældre egyptisk tradi-
tion - repræsenteret af en tidlig arkitekt Ineni fra Egyptens såkaldte mid-
terste kongerige - der nu i revitaliseret form indgik i Senmuts vision.

Dette Senmut-anlæg - hvis indre gulv dækker hele 148 kvadratmeter
- er den største på Thebens vestbred, dvs. af kongelig størrelse. Den ame-
rikanske egyptolog Peter F. Dorman kan i sit værk "The Tombs of Senen-
mut" (New York 1991), ikke forstå, hvorfor Senmut har hele to grav-
anlæg, og foreslår, at dette første anlæg var hans kapel - skønt en grav
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oftest byggedes først (og denne var endda med gravsarkofag), og skønt
Senmut også havde bygget et kapel, sydpå i Geb es-Silsileh.

I undergrunden foran gravens imponerende indgangsparti blev der i
1936 fundet en primitiv familiegrav. Det var denne, der indeholdt kister
med rester af mumierne af Senmuts "plejeforældre" den cirka 60-årige
Ramose og hans jævnaldrende hustru Hatnufer. Igen: "familie" opfattet
på bredeste måde ved nurse-forbindelsen til Senmut.

Ikke alene var det normalt at se familiemæssigt og med høj respekt
på nurser og opdragere, uden at der forelå ægte familieskab. Jf. at Hat-
shepsut i sit Deir el-Bahari tempel ærefuldt lod opstille en statue af sin
egen nurse Sitre (også kaldet Inet), hvis mumie - fundet i 1903 af Ho-
ward Carter - endda som et hidtil ukendt privilegium var blevet gravsat i
selve Kongernes Dal.

Da Senmut med sin position udgjorde, som vi skal se, den bagved-
liggende årsag til denne plejefamilies død, må han have følt det som sin
traditionelle pligt at ordne deres begravelse.

Ud over Ramose og Hatnufer indeholdt graven et antal kister tilsy-
neladende med den øvrige del af husstanden, der her omfattede bl.a. tre
kvinder og tre børn af ukendt navn.

Fundet og udgravningen blev gjort af to amerikanske egyptologer
Ambrose Lancing & William C. Hayes. Deres beskrivelse ses i "The
Egyptian Expedition 1935-1936", i The Bulletin of The Metropolitan
Museum of Art (vol. 32-II, New York 1937). De undrede sig især over de
mange beviser på - og understregede det som specielt og ekstraordinært:
at alle otte familiemedlemmer i alle aldre, plus alle de pågældende fra
husstanden, var døde samtidig og begravede på én gang.

Der var næppe tale om en epidemi, idet der fra denne periode ikke
findes ekstra mange begravelser, hverken i dette område eller andet-
steds, og mumierne bærer heller ikke præg af sygdom. Derfor vil det
pludselige massedødsfald hos denne særlige familie direkte kunne tydes
- og bestyrkes af oplysninger i det følgende - som et led i et attentat.

Ud fra skriftlige angivelser på nogle af krukkerne i Ramoses og Hat-
nufers grave er begravelsen blevet opfattet af Lancing & Hayes som sket
i Hatshepsuts "7. regeringsår". Det år er kendt som Hatshepsuts kronings-
år - og var samtidig med påbegyndelsen af Senmuts første og officielle
grav. Men de to egyptologer baserer deres opfattelse på kun disse vin- og
oliekrukkers årstal, hvilket er så upræcist, at det bliver misvisende.

Nøjagtig datering er vigtig for blotlægning af attentatmændenes
fremgangsmåde. Og da de to egyptologers datering ud fra upræcise kro-
nologier, metoder og andre forståelige misforhold nu snart 70 år efter det-
te fund endnu ikke er blevet undersøgt dybere af andre eller taget op til
revision, er det derfor nødvendigt her at se på et par afgørende facts.

For set i sammenhæng - nu støttet af bedre udforskede kronologiske
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omstændigheder for Hatshepsut, end der fandtes ved udgravningen i
1935 - må dateringen på afgørende punkter revideres. Herved forskydes
tiden frem til nogle år efter Hatshepsuts kroning, hvorved det viser sig,
at graven stammer fra perioden med opgøret, der satte ind inden for de
sidste år af Senmuts karriere:
1. Af de i alt 12 gange, hvor Hatshepsuts navn er fundet i Ramose/Hat-

nufer-familiegraven, er hun seks gange omtalt som "konge af Egyp-
ten". Hatshepsut overtog magten cirka 1509 f.Kr. og lod sig krone til
farao 1502 f.Kr., så graven er derfor fra efter dette tidspunkt, endda
flere år efter (se pkt. 2). Mens gravfundets krukker med den nævnte
"7-års-dato" mest vil angå dateringen af selve krukkerne, f.eks. deres
keramiske fremstilling eller deres forsegling (ligesom det kendes i
nutiden ved årgangsvin), så siger de derimod intet om gravlægning-
ens præcise alder/tidspunkt.

2. Alle disse begravelser på dette sted neden for Senmuts officielle grav-
anlæg var ikke hugget ned i den underliggende klippe, men placeret
under skærver og byggeaffald, stammende fra udhugningen af Sen-
mut-gravanlægget i toppen af samme bjerghøj 15-20 m ovenfor den.
Den traditionelle præparation af ligene er foretaget - men selve begra-
velsen af plejeforældrene er stærkt præget af at være foregået i al hast.
Efter udhugningsaffaldets mængde at dømme betyder det, at plejefor-
ældrene er blevet begravet tidligst ved den tid, da størstedelen af ar-
bejdet med Senmuts grav var ved at være færdigt. Da denne Senmut-
grav først påbegyndtes i Hatshepsuts kroningsår 1502 f.Kr., er der for-
løbet nogle år, før de udhuggede stenskærver havde nået at danne et så
tykt affaldslag, at det var tilstrækkeligt for at dække disse begravelser.

3. Da noget af det linned, der blev fundet i graven, var hentet i de kon-
gelige lagre, idet det var mærket med Neferures kongelige kartouche,
kan også dette pege på en sen dato. For det er tvivlsomt, om Neferu-
re var umyndig eller mindreårig pige i Hatshepsuts regeringsår nr. 7,
idet hun på det pgl. tidspunkt var i en alder, hvor hun har fungeret som
en voksen kongelig med egen husholdning og tilhørende egen afde-
ling af de kongelige depoter. 

Hertil viser det sig ydermere, at ikke alene fandt ombringelsen af Ramose,
Hatnufer og deres familie sted på et tidspunkt ikke længe efter Neferures
forsvinden. Men foruden alle disse mystiske dødsfald var der også samti-
dig omkring plejeforældrenes grave begravet fire andre personer, som til-
hørte Senmuts husholdning. Bl.a. en person fra Senmuts private musikka-
pel; således var sangeren Harmose med sit instrument begravet få meter
fra plejeforældrene og under helt samme omstændigheder. Og lignende
gælder for et unavngivent ægtepar fra husstanden, samt forvalteren Tusy.

Stadig samtidig var der også foretaget - og ligeledes i hast - yderli-
gere en særlig begravelse. Her er fundet - indsvøbt og i en stor kiste - et
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temmelig stort dyr, dengang ikke ret almindeligt i Egypten hos privat-
personer, men igen: kun hos kongelige - normalt tilhørte heste militæret
direkte under farao. Men her var en kostbart udstyret ridehest begravet
"med fuldt honnør". Senmut med sin skønhedssans må have værdsat den
højt, den var noget af et kongeligt statussymbol og brugtes af herolder.

Situationen fremstår her, som var der anvendt gangstermetoder, hvor
fjenderne som et ekstra raffinement ved deres terroraktion også foretog
en massakre på hans sjældne og kostbare ridehest. Det kan i nutiden
vække associationer til en lignende situation i Mario Puzo's og Francis
Ford Coppola's kendte roman/film "Godfather".

Ramose, der havde været den gamle konges krigskammerat og siden
fik en ærespost ved hoffet, blev som tidligere omtalt gravsat med sine
kostbare våben og fint indsvøbte våben: To langbuer og 70 specielt far-
lige pile og et bronzespyd - alle beregnede til krig eller parade for en
højtstående officer. Her var der fulgt en skik udbredt flere steder i ver-
den, ved således at lade en stor krigers våben følge med i graven.

F.eks. da Amenhotep II, der var kendt som en mesterlig bueskytte, se-
nere i samme århundrede blev gravsat, fulgte hans berømte bue ham i gra-
ven. Men hos Ramoses var buerne - så usædvanligt - brudt omhyggeligt
i stykker, en destruktionshandling der kunne tyde på at være en ekstra
forhånelse ved ombringelsen af denne kriger. At bryde et sådant våben i
stykker udtrykte ikke ualmindeligt underkastelse over for en fjende.

Tuthmosis III omtaltes ikke som prins
Det er blevet betvivlet, senest af egyptologen Joyce Tyldesley fra Man-
chester University, i hendes bog "Hatchepsut" (London 1996), at så
mange mennesker døde på én gang som ved en katastrofe. Hun mener,
at der ikke er fuldt sikre beviser på (hvilket dog er ganske normalt i egyp-
tologien og også korrekt her), at Ramose og Hatnufer omkom som ofre
for et attentat. Hun foreslår da, at de døde på forskellig tid og gravsattes
med gravgods og nogle mumiekister, og er så senere blevet flyttet og
samlet her i en fælles samling af grave.

Også andre lignende forslag ses i cirkulation, uden at der overhove-
det synes foretaget nærmere analyse ud fra de arkæologiske facts og be-
tingelser.

Således hos Tyldesley ses der bort fra, at udgraverne Lancing & Ha-
yes, ud fra deres egne direkte observationer af de nyåbnede grave, hæv-
der at disse mennesker var døde nogenlunde samtidig. Desuden var det
almindeligt ved den gennemsnitligt lave levealder i datidens Egypten, at
fremstilling af diverse gravudstyr blev forberedt ofte mange år forinden
ibrugtagningen.

Mumierne var ikke åbenlyst molesterede, men de afdøde kunne let
være blevet ombragt på en diskret måde - ikke nødvendigvis med gift, i
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stedet kunne det f.eks. være sket ved strangulering.
Især er det nødvendigt at nærlæse de udgivne udgravningsrapporter.

Det vil da fremgå, at Tyldesley ved sin ikke-attentat hypotese bl.a. har over-
set at tage den døde hest samt Ramoses ødelagte våben i betragtning. Hel-
ler ikke de primitive grav-hulrum, der nødtørftigt var stablet sammen af af-
faldsstumper fra Senmuts udhugne klippegrav. Det ville ingen rigmand
byde hverken venner eller familie. Desuden ville der ved ordentligt forbe-
redte gravsættelser ikke inkluderes alle slags tjenestefolk i familiens priva-
te grav - og her ovenikøbet slet ikke familiens tjenestefolk, men Senmuts.

Der var virkelig intet gjort ud af disse primitive begravelser under skær-
verne, og ydermere skulle Senmut med sit næste gravanlæg blive anbragt
med betydelig distance fra dem: Alt dette bestyrker, at der kun var tale om
plejeforældre og ikke de rigtige forældre til denne mægtigste mand i Egyp-
ten efter farao. At de i det hele taget var gravsat så nær hans første gravan-
læg, må især skyldes krisesituationen samt respekt og veneration ud fra den
stærke tilknytning velkendt ved amme/tutor-forhold ved hoffet.

Desuden, med plejefamiliens fælles skæbne med hans husstand er
det ikke usandsynligt, at Senmut med sin veneration senest kan have la-
det dem bo på aftægt i en afdeling af sit rige hus og gods.

At Hatnufer var Neferures amme - og ifølge vor tesis også tidligere
amme for Senmut - var ikke usædvanligt for netop (halv)søskende og in-
dikerer yderligere det nære slægtsforhold. Det tydeliggør eksistensen af
en fælles årsag bag Neferures og Senmuts hver så gådefulde forsvinden
inden for en bestemt periode. Endnu i dagens Egypten under islam bliver
børn, der får mælk af samme kvinde, anset for at have et søskendeforhold.

Det er bemærkelsesværdigt ved familiens markante forbindelse til
de øverste kongelige, at navnet på den prins, der senere blev farao Tuth-
mosis III, aldrig er nævnt på én eneste af de fundne genstande med til-
knytning til hoffet eller på andre af fundene i graven!

Ej heller omtales han i Senmuts inskriptioner i dennes to gravanlæg
og heller ikke i nogen af Hatshepsuts gravanlæg. Han er end ikke nævnt
i Tuthmosis II's inskriptioner. Det bekræfter også, at han fødtes sent.

Alt samstemmer med disse hidtil oversete forhold, at ikke blot hos
Senmut og hans plejeforældre, men ikke en gang hos de kongelige selv,
regnedes den senere Tuthmosis III for at være tronfølger eller regent.
Han må da være kommet på tronen uventet, som f.eks. ved et kup.

Hele den ovennævnte situation forekommer nu som en terroraktion,
foruden at det i den tids ånd kan være udført som et destruktivt magi-of-
fer i en ritualiseret hævn- eller skadehandling, der altsammen tydeligt
har haft til hensigt at fratage Senmut lysten til at fortsætte med at ville
aspirere til faraotronen. Og dertil kunne det fremstå som en grusom ad-
varsel til at afskrække andre indflydelsesrige personer fra at fortsætte de-
res relationer til - eller direkte at støtte - Senmut. 
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10. KAPITEL

Den skæbnesvangre intrige

Ypperstepræstens dobbeltspil
Hapuseneb, der var Amons ypperstepræst i Theben, blev en af Egyptens ri-
geste og mest indflydelsesrige dignitarer. Ud over det forhold, at han som
indehaver af dette mægtige embede kontrollerede Amontemplernes jorder
og ejendomme, havde han og "næstøverste Amonpræst" egne paladser og
godser med store stabe af sekretærer og tjenere af alle slags. Han havde li-
gesom præsteorganisationen både handelsskibe og en egen lille privat hær.

Mange af de personer, som den tids ypperstepræster udpegede til
indsættelse i statsadministrationen, havde end ikke gejstlig baggrund.
Selv hos farao anbragte ypperstepræsten egne mænd som hoffolk.

Præsteskabet ekspanderede til en overklasse, en præstekaste, der
ejede næsten halvdelen af Egyptens jord (sml. den katolske kirke, der
f.eks. i Danmark frem til reformationen i 1500-tallet ejede en tredjedel
af jorden, som den styrede helt fra Vatikanet). Alene de mange præsters
grave udgør en fjerdedel af samtlige begravelser ved Theben.

Når faraonerne skulle føre krige, var de ofte afhængige af de gigan-
tiske økonomiske midler hos præsteskabet (templerne havde et uhyre an-
tal kornkamre og var veritable kapitalbanker). Således ses, cirka 100 år
efter Tuthmosis III, at farao Akhenaton (Amenhotep IV) - der brød så af-
gørende med dette Amonpræsteskab - ikke førte nogen krige af betyd-
ning, skønt naboerne benyttede sig af situationen og attakerede rigets
grænser. Dette må derfor også ses i lyset af hans nedbrudte forhold til
Amons præsteskab og dets formidable pengekasse.

Hatshepsuts første 13 år som Tuthmosis II's dronning 1523/22-1509
f.Kr. og dernæst hendes eget regime i cirka 22 år først som regent og si-
den som kronet farao 1509-1487 f.Kr. var mest en fredelig periode i Egyp-
tens historie. Og fra starten synes hun i virkeligheden at have siddet mere
på magten end gemalen gjorde. Ikke utænkeligt må præsteskabet have
søgt midler til at styre hende, f.eks. ved at bidrage mindre til krigskassen.

For der var netop ingen større felttog, erobringer eller periodiske små-
krige på hendes tid bortset fra to-tre grænsestridigheder med et enkelt togt
til Nubien, hvor hun som nævnt fulgte den tradition, at farao personligt
stod i spidsen for hæren (enkelte egyptologer anser ekspeditionen som en
fredelig handelsekspedition, uden at ænse inskriptionernes tale om krigs-
togt). Hun havde i stedet for kostbare krigsudgifter stort set valgt en stra-
tegi, der oven i købet styrkede hendes position i forhold til præsteskabet:
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- Hun fandt nogle bedre og mere holdbare udveje ved fredelige mid-
ler, idet hun udviklede en enestående aktivitet gennem diplomatiet. Så-
ledes også ved hendes ekspedition til Punt (Etiopien-Somalia); herom
vides, at der ikke i 600 år tilbage - ikke siden farao Mentuhotep - havde
været officiel kontakt direkte på regeringsplan mellem de to lande.

Men den interne konflikt ulmede, og til sidst stod Hatshepsut i den si-
tuation, at den person, der blev en af hendes overhovedet mægtigste - og
værste - fjender, også var den, der var "øverste Amonpræst", dvs. ypper-
stepræsten for hele Egypten. Hans embede forenede den religiøse og poli-
tiske magt i én person, så han - bortset fra en del af perioden med Senmut
- havde landets mest magtfulde position ved siden af farao. Denne mand
var den tidligere nævnte Hapuseneb, der bl.a. betegnede sig selv som:

"...den øverste blandt alle Amons præster i syd og nord (dvs. 'det
egyptiske dobbeltrige')...".

I kultisk henseende har Hapuseneb været en højt indviet, og han lod i
sine selvbiografiske inskriptioner yderligere forstå:

"...jeg kendte hemmeligheden om gudernes ni-foldighed... (og)
...kendte den højeste hemmelighed hos begge gudinder (dvs. Isis og
Nephtys i Osiris-mysterierne)...".

Han var øverste dommer; det var forbundet med, at han også var dét der
svarer til justitsminister. Og som ypperstepræst fungerede han i vid ud-
strækning som rigets "personalechef" og havde indflydelse eller bemyn-
digelse til at ansætte de folk, som han selv ønskede, hos farao. Blandt så-
danne personer afslører flere, i inskriptioner i deres gravanlæg, en tvety-
dig holdning til Hatshepsut (se kap. 18).

Hapuseneb angiver desuden om sig selv, at han oprindelig var blevet
udvalgt ved Tuthmosis I's hjælp til at være:

"...den øverste i Amons hus (tempel) i Theben...".
Senmuts magtområder bl.a. som "gudens-hustru"s (dronningens) "hus-
holder" i templet og siden også templets øverste administrative forvalter,
var konfliktbefordrende tæt på Hapuseneb. Sidstnævnte blev tilmed gu-
vernør over Øvre Egypten, med Theben som hovedsædet. Dvs. endnu en
konkurrencesituation, når Senmut var guvernør over Nedre Egypten.

Senmut var i flere forhold tvunget til at indordne sig Hapuseneb, da
denne ypperstepræst på et tidspunkt også blev krigsminister og finansmi-
nister. Eksempelvis var Hatshepsut nødt til at gøre denne gejstlighedens
øverste til formel overentreprenør for sit officielle kongegravsprojekt i
Kongernes Dal (KV 20) - skønt Senmut dog var den, der havde vist sit ta-
lent for at udføre vanskelige og utraditionelle projekter. Ifølge nogle egyp-
tologer er det just Senmut, der er afbildet i et af gravens rum, hvor han gi-
ver Hatshepsut hyldest, og hele grundprojektet bærer umiskendelige spor
af at være Senmuts dristige, ukonventionelle og stort udtænkte plan:

- Dette gravanlæg er udført bag om den præcis smalleste del af det
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bjerg, der adskiller templet i Deir el-Bahari fra Kongernes Dal - og er ud-
formet som et tunnelprojekt, der i lige linje skulle udhugges under bjerget
og slutte på dets anden side: direkte under Hatshepsuts tempel. Og i prin-
cippet ville tunnellen i fortsat samme linjeføring også forbindes med Sen-
muts hemmelige grav, der således fra modsat side af bjerget er ført langt
ind under tempelområdet - som var de skabt til hinandens forlængelse. Via
templet gik denne sigtelinje helt over til Karnaks tempel på Nilens østbred.

Det storslåede projekt - det længste og dybeste gravanlæg - havde
ikke sin lige i Egyptens historie. Det har været hårdt for Senmut at blive
forhindret i at gennemføre det, og at måtte overlade en stor del til sin
værste konkurrent. Men ydermere ændrede Hapuseneb planen, så at an-
læggets linjeføring krummedes bort fra retningen, hvad enten det var fra
problemer med undergrundens reelt vanskelige beskaffenhed, den ny le-
delses fejl eller simpelthen obstruktion behændigt skjult ved at overdri-
ve betydningen af de tekniske problemer.

En hidtil uerkendt "parallel" til Senmuts ideer ses 300 år senere, da fa-
rao Seti I både efterlignede Senmuts stjernekort og delvis Deir el-Bahari
templets stil samt en egenskab ved gravanlægget i Kongernes Dal: I lokale
beboeres tradition - idet forfædre til distriktets i 4.000 år bofaste befolkning
deltog i arbejdet med Seti-gravanlægget (KV 17) - findes der i anlægget en
tunnel ført under bjerget og ud mod Hatshepsuts tempel. I nutiden er der
under gravens tonstunge sarkofag just fundet en skjult tunnel med dén ret-
ning; i 1950erne gen-udgravedes heraf 120 m, men fortsættelsen venter.

Henimod slutningen af Hapusenebs liv skete noget mærkeligt. På
mystisk vis tiltog han sig også magt som vesir, hvad der afgjort var at
trænge mere ind på Senmuts enemærker og dermed presse Senmuts magt.

Eventuelle, og uundgåelige, konflikter og krænkelser mellem de to
topfigurers magtområder og beføjelser afspejles ikke med tydelighed i
inskriptioner - så hvis der var fjendtligheder i det skjulte, blev masken
holdt udadtil. I tilslutning til denne politik nævnes Hapuseneb derfor re-
spektfuldt i Hatshepsuts inskriptioner og selv i Senmuts måske største
projekt, hendes smukke tempel i Deir el-Bahari.

De temmelig spegede forhold omkring ypperstepræsten Hapusenebs
indstilling til Hatshepsut ses efterhånden at have udviklet sig til et gi-
gantisk dobbeltspil - hvor denne hovedfigur for landets øverste religiøse
og politiske magt også fremstod blandt lederne af en konspiration. På
den ene side var Hapuseneb inden for præsteskabet leder af et stærkt par-
ti, der stod for fornyelsen og understøttede Hatshepsut; mens han på en
anden side også deltog i et i starten svagere parti, der forblev traditionen
tro og hvis skjulte fjendtlighed over for Hatshepsut siden hen slog over i
at støtte den senere Tuthmosis III.

Idet denne farao var både opdraget og uddannet til præst hos præste-
skabet, var han fortsat stærkt tilknyttet denne institution.
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Obelisk-triumfen - det gunstige øjeblik for komplottet
Hatshepsut påbegyndte i sit sidste år som enkedronning at lade Senmut
fremstille to obelisker samt transportere og oprejse dem i Thebens (Kar-
naks) store tempel Ipet-Issut, 'det mest udvalgte af (alle) steder'. 

Da Hatshepsut havde jubilæum som hersker - 30 år fra det år, hvor
hun oprindelig blev tronhersker sammen med sin gemal - afholdtes den
tilhørende traditionelle fornyelsesfest, Sed-festivalen. Som det nu var ved
at blive skik ved denne type farao-festival, lod Hatshepsut opstille (yder-
ligere) to obelisker; denne gang af granit fra øen Sehel nær Aswan. Ud-
førelsen blev betroet Senmut samt Hatshepsuts ældste vesir Amenhotep.

Senmut lod de kolossale obelisker udhugge i Aswans granitbrud 250
km syd for Theben, transportere og endeligt opstille i Thebens tempel.
Således, efter at de store stenblokke var frigjort fra stenbruddets klippe,
trak tusindvis af arbejdere i et enormt teamwork obeliskerne gennem
sandet og ud på en specialflåde i en tørdok. Her udnyttedes Nilens for-
årshøjvande til at få denne flåde fri og bugsere den til Theben, inden
oversvømmelsen atter faldt, hvilken nu udnyttedes til at få fartøjet los-
set, når det således blev tørlagt ved flodbredden ud for byggepladsen.

Senmut påbegyndte opgaven i Hatshepsuts regeringsår 15 og afslut-
tede værket præcis syv måneder senere - inde i år 16 (1494-1493 f.Kr.).
I hendes tempel i Deir el-Bahari er denne store begivenhed afbildet med
flådningen fra Nilens første katarakt (vandfald) ved Aswan; fartøjet med
de to obelisker blev trukket af henved 30 galejer med cirka 900 roere.
Det hørte med til Senmuts bedrift, at det var de hidtil største obelisker,
der nogensinde var opstillet i Egypten; de massive stenkolosser er mere
end 30 m høje, nær 2,5 m brede ved basis, og hver vejer tæt ved 350 tons.

Obeliskerne oprejstes ved hallen, der var bygget af Tuthmosis I i
Theben/Karnaks gamle Amontempel. Deres pyramideformede toppe og
de indhuggede hieroglyffer blev overtrukket med imponerende mængder
guld (det antages, men er aldrig blevet konkret dokumenteret, at endog
hele obeliskskaftet på det første par var forgyldte). Det betroede arbejde
blev udført af Hatshepsuts øverste guldsmed Thutiy.

Hatshepsut priste obeliskernes skønhed og kostbarhed, og garantere-
de, at de var "af hver sin hele stenblok". Disse over 30 m høje monolit-
ter, dvs. hver af dem som netop én ubrudt stenblok, var sandelig en be-
drift; denne garanti for deres egenskaber lod Hatshepsut inskribere på
dem - inklusiv en lang besværgelse, hun svor ved alle guderne.

Hatshepsuts nu i alt fire obelisker var opstillet mellem 4. og 5. pylon
(tårn-portal) i Amontemplet og skulle her have "genklang" med en anden
gruppe af fire obelisker, der allerede fandtes ved templets indgang. Kun
den ene af de fire står tilbage i dag.

Hendes obelisker stod inde ved templets akse. Det er denne vigtige
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akse, der genses i hendes Deir el-Bahari tempels midterrampe, som Sen-
mut i kilometers afstand vest for Amontemplet placerede præcis i den
linjeføring.

Senmuts egne inskriptioner viser stolthed. At være kun syv måneder
om hele værket var en uhørt præstation. Forståeligt, at det kæmpemæssige
og krævende arrangement kunne gøre ham mindre opmærksom over for
komplotmageres planer, da han må have befundet sig langt fra Theben.
Han påbegyndte (jf. Ratié) endda Egyptens højeste obelisk, 41 m, på 1040
tons. Den fik en udvendig revne og forblev i stenbruddet. Revnen er ikke i
undersiden, hvor obelisken mejsledes fri, dvs. ikke opstået under arbejdet,
idet de pgl. sider er fuldt finishpolerede. Den kom derfor først efter denne
færdiggørelse og kunne kun frembringes ved skiftevis at tænde bål og hæl-
de vand på fladen. Altså en bevidst ødelæggende (sabotage)handling.

Det er et vigtigt punkt. Og det var måske derfor, at den ældste vesir
Amenhotep blev indsat som hjælp - udefra set naturligt og uproblema-
tisk - eller var han netop blot et redskab til at skubbe Senmut ud?

På Hatshepsuts vegne lod Senmut et par sektioner af hendes fars
(ovennævnte) tempelhal midlertidigt demontere, bl.a. ved fjernelse af et
halvtag, af træ, og dets fire cedertræssøjler samt hele sydvæggen inklu-
siv dennes søjlerække. Enhver entreprenør vil kunne genkende det som
kun en midlertidig fjernelse for at kunne komme ind og anbringe de to
enorme obelisker på højkant i dette gamle Amons hovedtempel i Theben.
Men det har ikke passet fjenderne ved hoffet, de synes at have planlagt
særlige formål for templet og dets Tuthmosis I-hal.

Til et overblik over situationen indtil nu kan der opsummeres: For af-
gørende at skubbe Senmut ud af magtspillet synes den skjulte fjendtlige
opposition at have ladet Neferure - den vigtigste nøgle til kongemagten -
forsvinde totalt. Hvorefter gruppens tronkandidat Tuthmosis (III) blokere-
de Senmuts sidste udvej for "helkongeligt" ægteskab ved at gifte sig med
den tilbageværende anden kongedatter. Herefter tilspidsedes konflikten -
og mundede ud i terroraktion mod Senmuts nærmeste omgivelser.

Det var godt planlagt - hvilket kan rekonstrueres på baggrund af en
række inskriptioners datoangivelser. Det fremgår da, at fjenderne i en
sidste fase har ventet med at gå i aktion til en periode i 1494-93 f.Kr. Her
var fri bane til at konspirere og udføre sabotagehandlinger: Især mens
Senmut gennem mange måneder ofte var optaget af nævnte rejser med
arbejde i Aswan og Sahel foruden andre steder langt fra Theben.

Komplottet mod Senmut ser herefter ud til at have været planlagt at
kulminere ved det omtalte Hatshepsuts 30 års jubilæum, Sed-festivalen,
i det pågældende år 1494/1493 f.Kr.

Tempelhallens uopklarede gåde
Senmuts opstilling af obeliskerne i netop Tuthmosis I's hal kunne direk-
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te bruges imod ham, eksempelvis ved at påstå det som en krænkelse mod
den mægtige gud Amon samt mod det hellige minde for den store helte-
farao, Tuthmosis I. Baggrunden for, at en sådan anklage i det hele taget
kan rekonstrueres, er, at et tilstrækkelig synligt mønster fremtræder.

Hatshepsut havde legitimeret opstillingen ved - som hun i inskrip-
tioner lod forstå - at hun hermed udførte sin fars Tuthmosis I's ønske el-
ler vilje. Således gik hun fri i denne sag; i det hele taget kunne hun bedst
rammes, hvis først Senmut var fjernet. Det var her, der skulle sættes ind!

Så Senmuts indsats med obeliskerne standsedes. Den ældste vesir
Amenhotep overtog både arbejdet og æren for især de sidste to obeliskers
opstilling. Det har siden skabt forvirring (skønt sjældent påpeget) om
fremstillingens rækkefølge hos en række egyptologer. Men også forvir-
ring om Senmuts indsats især ved det sidste par obelisker, hvortil også
mange forskere bidrager til den lange række af opfattelser herom, alle
indbyrdes afvigende eller uklare.

Det er et faktum, at ved at afskære Senmut fra selv at fuldføre sin
plan med hallen, tog Tuthmosis III senere æren for at "genopføre" det
meste af denne søjlehal, kaldet Khu mennu.

Der må have været nogle særlige omstændigheder ved hans farfar
Tuthmosis I's oprindelige opbygning af denne hal. Den synes tillagt en
særlig betydning gennem flere generationer - også selv om tempelkom-
plekset snart fik tilbygget andre større og rigere haller end denne.

Her har bl.a. Tuthmosis III selv ladet dette tempel udvide. Foruden at
hæve stengulvene på grund af flodens oversvømning ombyggede han i
større omfang og fjernede da en tempelport opført af Tuthmosis I's far,
Amenhotep I - men helt uden at dette indgreb blev lagt ham til last.

Senmut ødelagde ikke hallen ved at skaffe plads til obeliskerne; blot
fjernedes et lille træhalvtag for at lade rummet blive en af hans typiske
åbne gårde, elegant indrammet af kolonnader, hvis søjlerækker synes at
have gået hele vejen rundt langs ydervæggene. En af kolonnaderne udfor-
mede Senmut med sit arkitektoniske nysyn, hvor de enkelte søjler menes
skabt med forbillede i udsmykkede teltpæle til Sed-festivalens pavillon.

Rummet forblev derefter som friluftshal, og her ragede obeliskerne
frit i vejret. Når der ikke mere skulle anvendes tag, er dette virkelig af-
slørende for Tuthmosis III's tale om sin "genopførelse".

Derefter skete intet videre - bortset fra at Tuthmosis III byggede
klodsede mure om Hatshepsuts obelisker og skjulte mest muligt af dem
og deres tilmed religiøse inskriptioner. De mure ødelagde rummet me-
get, men stadig uden at denne farao kritiseredes for det. Og 30 år efter
skrev Tuthmosis III's søn, Amenhotep II, om sig selv, at (også) han:

"...genoptog restaureringsarbejdet...".
Videre oplyser denne farao, at han indsatte manglende søjler, dekorere-
de dem med kostbart metal og satte de indemurede obeliskers vægge i
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stand. Det skete stadig uden at alle disse indgreb i hallen blev kritiseret.
Da Tuthmosis III mur-indkapslede Hatshepsuts obelisker, lod han

"til erstatning" opstille to af sine egne foran templets 4. pylon, og "skjul-
te" det ved at lave dem delvis som kopier af hendes obelisker. De ligger
nu som rester omkring Hatshepsuts eneste tilbageværende obelisk. 

Hvad mon det var for mystiske forhold ved denne hal? Der kendes ikke
til om inskriptioner er bevaret om den side af aktionen, hvor Senmuts ind-
sats med opstillingen af Hatshepsuts obelisker kunne fordrejes til at blive
brugt imod ham selv. Forløbet skal ses ud fra den stærke logiske konse-
kvens ved de pågældende forandringer, startet af Hatshepsuts ønske om
indgriben i hallen, hvorefter det er et faktum, at Senmut efter opstillingen
af obeliskerne - kort før sin forsvinden - blev frataget sit værks triumf.

Det ville netop være særdeles effektivt indledningsvis at undermine-
re Senmut på et af hans mægtigste ansvars- og magtområder, nemlig
overopsynet med disse - også religionspolitisk følsomme - tempelbyg-
gerier, landets største ressourcekrævende virksomheder af indvirkning på
beskæftigelse og økonomi. Således at rejse tvivl om hans virke kunne
bruges til at skabe en breche i grundlaget under den mægtige Senmut og
herved bane vej for at introducere langt alvorligere, ellers normalt utæn-
kelige anklager imod ham.

Og det viser sig, at i tempelgårdshallen fandt de ritualer sted, der var
forbundet med kongens opstandelse, når den konge efter døden forene-
de sig med Re. Denne solgud var desuden netop tilknyttet obeliskerne.

Senere tekster viser, at også Osirismysterier tilhørende disse ritualer
udførtes her. Man valfartede årligt fra hele Egypten for at være nær dette
ceremoniel i landets helligdomscenter. Det vil forklare obeliskteksternes
tilmuring, samt at Senmuts præg på det sted skulle holdes borte fra den
kommende konge og dennes slægt: I denne hal stjal Tuthmosis III tronen
ved et kup mod Hatshepsut midt under ceremoniellet (jf. kap. 17).

Heroldtitlen som genial beskyttelsesstrategi
Senmut må have været yderligere bevidst om voksende fare, idet han på
dette tidspunkt fandt på en speciel udvej til at beskytte sit liv, især når han
var borte fra begivenhederne og dermed konspirationen i Theben. 

Bag rabbinerskrifternes beretning - mere herom senere - er det mu-
ligt at gennemskue med klarhed, at Moses (Senmut) skulle gøres til syn-
debuk: stedfortrædende offer. Dødsstraf for en højtstående som Senmut
kunne kun vanskeligt komme på tale, medmindre det drejede sig om
f.eks. drab på en af faraos herolder, der repræsenterede farao selv, hvil-
ket derfor automatisk kunne udløse ubetinget dødsstraf.

Men at han i stedet blev udsat for skinhenrettelse, hvor han kun blev
symbolsk dræbt, vil netop skyldes, hvad der nu vil blive klart: At den
strenge dødsstrafregel så paradoksalt også har medvirket til at redde ham.
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Det stærke sammenfald i identitet og skæbne hos Moses og Senmut
bliver stadig tydeligere (jf. nye indicier, kap. 11). Baggrunden er, at no-
get af det sidste inskriptionerne vidner om, hvad Senmut foretog sig,
inden han så pludseligt "forsvandt fra Egyptens overflade", var, at han
lod sig udnævne til faraos (Hatshepsuts) øverste herold.

Dette var ikke umiddelbart en stilling af største betydning så langt
fremme i hans storstilede karriere, hvor han som bekendt var bl.a. faraos
stedfortræder, administrator, guvernør over en stor del af Egypten, skat-
mester, udenrigsminister, general etc. Men nu da fjenderne ved hoffet og
præsteskabet var blevet livsfarlige, var det et genialt træk at tage denne
titel som beskyttelsesforanstaltning; - for hvem kunne henrette en faraos
herold uden selv at blive henrettet bagefter, ifølge den strenge regel om
dødsstraf for drab eller medvirken til drab på en kongelig herold?

Videre i dette drama fremgår det, at for afgørende at skubbe Senmut
ud af magtspillet blev en bestemt taktik taget i anvendelse over for ham,
nemlig "at vende hans egne våben imod ham selv". Dette ses gentagne
gange herefter anvendt som den mest effektive fremgangsmåde. I dette
tilfælde kopieredes Senmuts ide med at arrangere en speciel udnævnelse
som beskyttelsesforanstaltning:

- For også ypperstepræsten lod sig selv udnævne - som omtalt - til
vesir! Ligeledes her altså et temmelig usædvanligt skridt, når hans i for-
vejen højere stilling tages i betragtning, idet han i en vis forstand trådte
et rang- eller status-trin nedad, når han fungerede som vesir.

Hermed som en parallel eller tilsvarende situation som Senmuts stil-
lingsmæssige trin "nedad": Fra sin stærke vesirpost kunne Hapuseneb
yderligere gribe ind mod Senmuts nære forbindelse med faraomagten.
Et nyttigt modtræk netop fordi vesirembedet kunne give direkte adgang
til heroldernes netværk både i hæren og administrationen over hele lan-
det.

Kun cirka én måned senere hørtes der pludselig ikke mere til Senmut
overhovedet.

Men netop også på dét tidspunkt, her i Hatshepsuts regeringsår nr.
16, døde Hapuseneb pludseligt. Det skete påfaldende samtidig med, at
Senmut forsvandt. Inden for denne sidste måned accelererede de drama-
tiske begivenheder voldsomt - hvilket det følgende vil klarlægge.

RESUMÉ · Det er kendt, at ypperstepræsten Hapuseneb støttede Hatshepsut,
men tilhørte samtidig i hemmelighed et parti, der var vendt imod hende.

· Denne ypperstepræst med egne formuer og virksomheder i ryggen
blev Senmuts hårdeste konkurrent.

· Senmuts beskyttelsesstrategi synes efterlignet af ypperstepræsten,
da denne tildelte sig selv nye titler, der kunne yde beskyttelse. 
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11. KAPITEL

Den udspekulerede fælde

Det mystiske drab - var Moses den skyldige?
Bibelen omtaler en mystisk drabsepisode, som blev den udløsende årsag
til, at Moses til sidst måtte flygte bort fra Egypten. Ifølge "2. Mosebog"
(2,11-14) gik Moses ud og "iagttog hebræernes byrder (arbejde)" - og her
blev han oprørt over at se, at en egypter overfaldt en hebræer, og:

"...da vendte han (Moses) sig om til alle sider og så, at der ikke
var nogen (vidner). Derpå slog han egypteren ihjel og gemte ham i
sandet...".

Men i rabbinerskrifterne (f.eks. Paracha og Targum, se nedenfor) er be-
varet en udvidet version, der viser mere af situationen. Her berettes om
en konflikt. Også i rabbinerskriftet "Yashar" (S. 1265f) beskrives det i
forbindelse med, at han iført fuldt prinselig ornat ledede store anlægsar-
bejder i Nedre Egypten. Idet Moses under sine inspektioner således
"iagttog arbejdet", mens han styrede statens anlægsarbejder her i landets
nordlige del, havde en egyptisk arbejdsleder sendt en hebræer bort og
derefter gemt sig i hebræerens hus for at lægge an på dennes kone. Sa-
gen blev anmeldt, så den kunne dømmes af Moses, der "var kendt for sin
nåde og retfærdighed".

Denne beretning fortsætter videre med en mærkelig episode, idet
den fremstiller det, som om Moses løftede en spade for at slå egypteren
i hovedet og dræbe ham, men standsede og udøvede i stedet en magisk
påkaldelse, hvorefter egypteren faldt død om:

"...da lyden af Guds navn nåede hans ører...".
Her er et indhold med forskellige elementer. Hvorfor skulle den højtstå-
ende Moses, der havde mange embedsmænd til at udføre sine ordrer,
egenhændigt gribe til vold mod en af sine underordnede? og hvordan
kom han som dommer i den situation at holde en spade?

Der er heller ikke andet, som tyder på, at et drab blev begået i ube-
hersket vrede, da Moses flere gange i rabbinerskrifterne - om end han
sandelig kunne vise temperament - er beskrevet som "det tålmodigste
menneske i verden". F.eks. når han ofte måtte forsvare det (med Bibelens
udtryk) hårdnakkede folk, israelitterne, over for deres egen gud.

Endnu mere mærkeligt er det, fordi der ikke kendtes til spader hos
egypterne! De anvendte hakker - i deres sprog var der end ikke noget ord
for spade eller skovl. I Bibelen, men kun i "5. Mosebog" (23,14-15), fin-
des det hebraiske ord 'jated', der senere blev oversat som 'spade'.
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Mindst tre forskellige rabbinerskrifter - "Paracha" til Exodus 2,12
ved Rabbi Solomon Jaschi, samt den palæstinske "Targum" (I, s. 447) og
jerusalemske "Yashar" (s. 1265-1266) - hævder, at dette drab på egypte-
ren endog blev udført ved hjælp af:

"...den måde, som Moses udtalte gudsnavnet på...".
Et voldsomt antal egyptiske tekster viser udstrakt brug af magiske formler.
En arabisk tradition hævder, at fra oldtiden er "kendskab til lyd" bevaret
f.eks. hos visse islamiske sekter, bl.a. med hjemsted i Cairo, en viden der
kunne anvendes ved en speciel intonation af gudsnavnet Allah med en
særlig effekt til følge. De gamle egyptere og andre oldtidsfolkeslag hav-
de desuden stor viden om giftstoffer, drugs, parfumer og røgelse - ifølge
traditionen også just midler, der kunne få en person til at falde død om
eller som tilsyneladende død, og evt. blot kunne udløse det ved et let puf.

I rabbinerskrifterne synes egypteren at være dræbt ved Moses' blot
afværgende bevægelse, men meget taler for, at det hele kun var arrange-
ret til at tage sig ud som drab. Endog i Quranen (sura 28,15) er der end-
nu bevaret elementer af netop dette forløb.

På hele den baggrund er det logisk, at brug af det hebraiske jated for
en 'spade' giver forkert udlægning af overleveringen, idet ordet i virke-
ligheden i hebraisk betydning er en 'pløk' eller en 'pind', 'skaft' - og even-
tuelt afledt heraf en betydning som 'gravestok', hvilket igen sandsynlig-
gøres af, at "4. Mosebog" (21,18) omtaler:

"...en brønd fyrsterne gravede, folkets ædle gravede med kom-
mandostaven, med deres stave (eller 'Lovens scepter')...".

Men jated synes afledt af egyptisk jati eller jtj (iti), 'en hersker, konge,
kongelig person' og 'herske, udøve magt. I stavningen af jati indgår en
hieroglyf, et determinativt tegn - dvs. "tydetegn" der ikke i sig selv udta-
les - og som viser en mand med en sådan herskerstok/stav eller scepter.

Ved derfor at tage "den egyptiske faktor" i betragtning ved oversæt-
telse af denne sætning opklares problemet. Der viser sig her en dobbelt
tydning, idet 'at udøve eller have magt over' også kunne være et udtryk i
forbindelse med magi - hvad der netop omtales at være udøvet her - sam-
tidig med, at episoden kan udlægges, som det var lykkedes Moses "at få
magt over" angriberen ved sin afværgende bevægelse.

Den bevægelse må han have foretaget, da han holdt sit værdigheds-
tegn i hånden: netop et lille scepter eller en magtstav som de øverste of-
ficials, med "magt" i kraft af deres embede, var udstyret med. Den an-
gribende egypter faldt herved, så mystisk, om som død.

Det anvendte hebraiske ord jated har forbindelse til den oprindelige
egyptiske dobbelttydning der er forbundet med et lignend ord jatet (j3tt),
'destruktion' (se også kap. 13) - registreret i Erman & Grapow's stan-
dardværket "Wörterbuch der Aegyptischen Sprache" (Band 1, s. 35).

Bibelen omtaler ingen af detaljerne i rabbinerskrifternes beretning,
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og Bibelens åbenbart stærkt forkortede referat er i det hele taget mærke-
ligt, idet tilsyneladende ingen havde set hverken manden eller drabet.

Desuden ville der dengang normalt ikke blive gjort nogen større af-
fære ud af det, hvis en så højtstående person var kommet for skade at slå
en underordnet ihjel. I værste fald var det bl.a. muligt at betale sig fra det
med en erstatning. Så hvorfor skulle Moses være flygtet af den grund?
Også derfor peger sådanne forhold bag den faktiske hændelse på et isce-
nesat arrangement.

I Bibelens beretning angives tydeligt, at ingen overværede episoden.
Dette kunne være et resultat af, at Moses pålagde de tilstedeværende he-
bræere tavshed - ifølge Baring-Goulds rabbinerskriftsamling "Charac-
ters..." (vol. 2, s. 82), der videre oplyser: Men hebræerne diskuterede det
bagefter indbyrdes, og nogle sagde, at Moses havde handlet godt, og an-
dre, at han havde handlet dårligt. Derfor kan den oprindelige beretning
have angivet, at da Moses var alene, var det blot, mens han skjulte liget,
idet han allerede gennem længere tid var blevet klar over, at hans fjender
udspionerede ham.

Beretningen fortsætter med besynderlige handlinger. Dagen efter
drabet gik Moses derud igen (måske for at kontrollere om liget var skjult
tilstrækkelig godt?). Her mødte han to hebræere, der sloges. Dette angi-
ves af både Bibelen og rabbinerskrifterne. Men sidstnævnte kilde - bl.a.
"Midrash Rabba" (3,39) - beretter dertil, at disse to hebræiske bagmænd,
Dathan og Abiram, var unge brødre og var sønner af Eliab fra Ruben-
stammen. De var tydeligvis deltagere i et frame-up, hvor der blev gjort
forsøg på et attentat mod Moses; et attentat som, selv hvis det mislykke-
des, i det mindste ville provokere Moses til modhandlinger, som ville
placere ham i en position, der kunne anvendes som påskud for at rejse
anklage imod ham.

Disse rabbinerskrifter tilføjer, at striden havde forbindelse med Mo-
ses' optræden dagen før. I den oprindelige beretning synes de to hebræ-
ere, netop den pågældende gårsdag, at slås om noget, de havde røvet fra
liget. - Kunne det være noget, der var forbundet med Moses' handling?

Moses frakendes kongesymbol
Rabbinerskrifterne oplyser videre, at først da Moses greb ind i slagsmå-
let for at forhindre, at Dathan slog Abiram, var de to brødre mærkvær-
digt enige og uden strid, men var pludselig begge vendt imod Moses. I
teksten i "2. Mosebog" (2,14) siger den ene til Moses:

"...Hvem har sat dig til fyrste ("konge") og dommer over os?
Tænker du på at slå mig ihjel, ligesom du slog egypteren ihjel?...".

Men i rabbinerskrifterne sagde han noget mere ved denne episode:
"...Hvem har sat dig, du som er uden et skæg, til fyrste ("konge")

og dommer over os? Vi ved godt, at du ikke er søn af Faraos Datter,

94



men af Jochebed. Tænker du på at slå mig ihjel, ligesom du slog
egypteren ihjel?...".

Det til citatet anvendte hebraiske udtryk sar, 'fyrste', er en præcis anven-
delsesform lige i tilfældet med Moses, der i rabbinerskrifterne var aner-
kendt som kronprins og kongens stedfortræder. På vestsemitiske sprog
som hebraisk er 'konge' malik, mens det på østsemitiske sprog som ak-
kadisk (babylonisk) var lige omvendt - her betyder sar 'konge' og malik
'fyrste', og ordene har i det daværende "protohebraiske" eller "protokan-
aanæiske" sprog været nærmere begge betydninger.

Således har hebraisk sar kunnet bruges i visse tilfælde i forbindelse
med kongeembedet. Og at det i teksten var ment i den betydning, fremgår
af sammenkædningen: at Moses' status anerkendtes her også at være dom-
mer. I Egypten og øvrige Mellemøsten var det tradition, at kongen opfat-
tedes som øverste dommer (bl.a. kong Salomon og, i princippet, Samson).

Yderligere forstærkedes denne betydning i citatat ved anvendelse af
udtrykket "uden et skæg". Dette udsagn må derfor have haft en ganske
anden betydning, end hvad senere udlægninger påstår: F.eks. at Moses
var skægløs betød, at han var for ung og uerfaren til at blande sig - men
dette giver ikke nogen mening, da han på den tid var en topembedsmand
på omkring 40 år. Der var især ingen mening i at sige dette til Moses, da
han som alle (især højstående) egyptere var glatbarberet; mens skæg ofte
var tegn på kongens guddomsværdighed, hvorfor det også mest er kon-
ger, der ses med skæg. Det er derfor ikke ulogisk, at Senmut/Moses både
i sit kongelige gravanlæg og i det officielle kongelige tempel i Deir el-
Bahari i flere tilfælde netop også ses afbildet med skæg.

Udtrykket "uden et skæg" kunne derimod være en fornærmelse hos
vestsemitiske folk, der overalt og i utallige afbildninger var kendt for just
at være skæggede. F.eks. omtaler Bibelen senere (Salme 133,2) "Ahrons
skæg", men aldrig påstås det nogetsteds, at Moses bar skæg. Yderligere
påpeger bemærkningen tydeligt den skægløse Moses som værende en
ikke-hebræer og dermed en udenforstående.

Men især vil det fremgå også af det følgende, at Dathan og Abiram
har tilhørt den konkurrerende faraoprins' (Tuthmosis III's) parti, bl.a. ved
at de tydeligt tilkendegav, at Moses ikke for dem eller deres gruppe aner-
kendtes som sar: 'konge/fyrste', 'overhoved', hvorfor de således ikke
anerkendte ham at kunne bære en konges skæg. Det var i så fald en klar
underkendelse af, at Moses tidligere var kronet som tronarving og aner-
kendt som kommende farao.

Idet Moses betegnedes "søn af Faraos Datter", kan han, efter at den-
ne kvindelige hovedperson senere blev dronning, havde ladet sig mere
fornemt kalde "søn af Jah-Khebet", dvs. af 'himlens gudinde' (Isis). Nav-
net genkendes som Jochebed i hebraisk gengivelse. Det er først langt
henne i Bibelens Moses-beretning, at hans mor omtales som Jochebed.
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Just på episodens tidspunkt - 1494/1493 f.Kr. - vides, at Tuthmosis
III snart begyndte gradvis at overtage styret som farao fra Hatshepsut.
Hendes beskyttelse af sin egen tronfølgerkandidat var da ved at gå tabt.
Og i det følgende forløb bliver baggrunden for episoden mere klar, idet
beretningen i "2. Mosebog" (2,14-15) fortsætter således:

"...blev Moses bange og sagde, 'Så er handlingen blevet kendt';
og farao hørte om denne gerning og søgte at dræbe Moses...".

Også her passer bibelteksten med egyptiske forhold. Ifølge den franske
egyptolog Jean Vercoutter: "A la recherce de l'Égypte oubliée" (Paris
1986, s. 59) var farao den eneste, der kunne afsige dødsdomme.

Rabbinerskrifterne angiver til denne bibeltekst, at Dathan og Abiram
gik direkte til farao (dvs. Tuthmosis) og rapporterede, at Moses havde
dræbt den pågældende egypter, der nu pludselig ikke kun omtales som
"opsynsmand", men af farao endda betegnes som:

"...min tjener...", (dvs. embedsmand, høj status hos farao). 
I Bibelen omtales kun en beskåret episode fra intrigen - endda yderst
kortfattet. Men i rabbinerskrifterne fremstår episoden som en meget vel-
forberedt situation, hvor de to hebræiske mænd lokkede Moses i en fæl-
de, hvorefter de i smug indklagede ham og vidnede imod ham vel vi-
dende, at det ville blive farligt for Moses.

Dette er en særlig art forræderi, velkendt i verdenshistorien. (F.eks.
da fundamentalistiske hinduer dræbte deres egen befrier Gandhi - eller
da ortodokse jøder for få hundrede år siden forsøgte snigmord mindst to
gange på den store jødiske filosof Spinoza, der havde betydet en del for
kristnes accept af jøderne). Og Moses var, ifølge rabbinerskrifterne,
kendt for tidligt at have søgt at bedre hebræernes forhold i Egypten.

Ydermere gengiver den ældste kirkehistoriker Eusebius af Cæsarea
(260-340 e.Kr.) i sin "Evangelica Præparatis" (9,27) overleveringer, der
bekræfter den bagvedliggende konflikt om Egyptens trone, nemlig at epi-
soden med de to hebræere var:

"...en del af en større intrige ved hoffet, hvor det var meningen,
at Moses skulle dræbes..." - og hvor

"...det første forsøg på at dræbe Moses blev gjort af den mand,
som Moses derefter i stedet kom til at dræbe ved sin afværgende be-
vægelse, da han skulle forsvare sig...".

Faraos forklædte herold - var en fælde
Tuthmosis III havde i Hatshepsuts regeringsår 16 pludselig skaffet sig
adgang til at regere sammen med hende, hvilket ser ud til at være sket i
en eftervirkning af hendes (Heb-)Sed-festival, fornyelsesfesten. Så i hen-
des sidste seks regeringsår synes hun sat uden for reel indflydelse. Det
må ses i sammenhæng med, at da de to hebræere uden frygt udtalte sig
så frit over for Moses, blev han bange. For her vises det ekstra klart, i
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hvilket voldsomt omfang konspirationen nu havde bredt sig.
Det ville herefter blive svært for ham at undgå følgerne ved det på-

ståede drab på den specielle "faraos tjener". Situationen stemmer ove-
rens med rabbinerskrifterne (Baring-Gould, 2, s. 83):

"...Moses afskyede (den nye) faraos venner, men var glad for
hans fjender...".

I fortsættelse beretter disse skrifter, at denne "farao trådte sammen med
sine varseltagere og rådgivere" - tydeligvis den kommendeTuthmosis III
og hans medsammensvorne ved hoffet og præsteskabet - der herefter
"blev enige om, at Moses skulle henrettes nu".

Ud fra en samlet vurdering kan opsummeres, at det er bekræftende
tydeligt, at der var arrangeret en fælde, hvor Moses ved uheld synes at
have dræbt en provokerende opsynsmand ved anlægsarbejderne i nord.

Det er også tydeligt, at den dræbte person, som farao omtalte som
"min tjener", må have haft en særlig status - ellers kunne et hændeligt
uheld med drab på en underordnet ikke have nedkaldt "farao"s dødsstraf
over Moses. Især ikke, da Moses/Senmut var temmelig usårlig ved - ind-
til denne fase - at have den højeste status i Egypten efter Hatshepsut,
endnu mens hendes magt så småt begyndte at blive reduceret.

Men der fandtes dog en mulig udvej til at få Moses regulært henret-
tet, nemlig hvis bagmændene kunne arrangere at forsyne den dræbte
med en embeds-identitetsplade med faraos segl, som angav, at det var fa-
raos herold - så var sagen en anden. Dette synes at forklare de to hebræe-
res tilstedeværelse dagen efter, hvor de tilsyneladende har prøvet at finde
liget for selv igen at sikre sig den pågældende identitetsplade, før Moses
nåede at få nærmere kontakt med dette "fældende bevis" imod ham selv.

For alle gjaldt det - bortset fra farao selv - at straffen for at dræbe fa-
raos herold ubetinget var døden. Da dette med al sandsynlighed var den
eneste mulige fremgangsmåde til offentligt at kunne ramme en person
med så høj en status som i Senmuts/Moses' tilfælde, synes der derfor at
have været tale om drab - reelt eller fingeret - på en af faraos herolder.

At Senmut virkelig kunne rammes - om end ikke med døden - på
grund af hans egen nyerhvervede heroldstatus, blev et særligt problem
(se næste kap.). Jf. også fra senere tid, at de græske herolder, de løbende
budbringere, var urørlige: at krænke dem var som at krænke guderne.

Faraos herolder kunne optræde som officials eller som her, som ano-
nyme sendebud i særlige missioner; de stod inde for seglet med deres liv.
Var drabet blevet udført på en falsk herold, kunne en sådan uretmæssig
tilvejebringelse af et af disse registrerede segl - hvor tyveri eller falskneri
ellers kunne efterprøves og fælde misbrugeren - derfor kun være sket
ved accept fra en konspirerende gruppe inden for de højeste cirkler ved
hoffet og præsteskabet.

Under alle omstændigheder må det have vist sig, at den dræbte kun-
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ne afsløres at være - enten reelt eller fingeret - kongelig herold. Ellers
var der ingen vægtig grund til at skjule liget, sådan som det var sket også
ifølge Bibelens fremstilling af episoden.

Det kan naturligvis hævdes, at en del af dette er spekulativt. Men
hvis anklagen om manddrab i Bibelens Moses-beretning overhovedet
skulle være farlig for Moses - når hans høje status, prinselige uddannelse
og nære tilknytning til Faraos Datter tages i betragtning - så synes oven-
stående handlingsforløb i princippet og med basis i de historiske facts at
være noget nær den eneste realistisk legale måde, at anklagen imod ham
kunne blive farlig på.

RESUMÉ · Flere urimeligheder i Bibelens kendte beretning om Moses' formo-
dede drab på en egypter synes at have en overraskende anderledes og lo-
gisk baggrund i de egyptiske forhold.

· Rabbinerskrifternes ældste egyptisk funderede beretninger om
Moses' manglende, men her betydningsfulde, skæg er udeladt i Bibelens
ellers i øvrigt ordrette udgave af samme episode.

· Den dræbte - eller tilsyneladende dræbte - egyptiske opsynsmand
synes at have haft en særlig stilling eller titel, der bevirkede, at episoden
fik alvorlige konsekvender. 

Tv.:  Dobbeltportræt af Senmut med skæg, fundet ved hans seneste gravanlæg.
Th.:  Senmut med skæg, ostracon-afbildning fundet ved hans første gravanlæg.



12. KAPITEL

Rolleombytning udnyttes i kuppet 

Kongens fornyelsesmagi via stedfortrædende offer
Ved nogle af de ældste kendte mysteriespil i oldtiden udspilledes der et
ritual under det betydningsfulde nytårsceremoniel - især kendt i Baby-
lon. Eller det kunne foregå ved en anden lignende fornyelsesfest, hvor
kongen samt de ledende hoffolk og præster udklædtes og spillede for-
skellige mytologiske roller. En særlig udvalgt blandt disse personer blev
udklædt som stedfortrædende konge, der herefter optrådte og fungerede
som rigtig konge i en periode - ofte tre dage - med gennemspilningen af
dette ceremoniels "narrekonge"-ritual.

Var landet i en krisesituation, der krævede et kongeoffer, kunne den-
ne narrekonge dræbes i stedet for at kongen selv blev ofret; og den op-
rindelige konge indtog igen sin plads og fortsatte som planlagt.

Religiøse mysteriespil med deltagerne klædt ud som konger, guder
og dæmoner, er stadig i brug i Indien, Java, Bali - og f.eks. ved kineser-
nes nytår. I oldtidens verden har dette at være konge eller højtstående i
hierarkiet krævet kultisk indvielse som en selvfølge og med tilhørende
mysteriespil. Et sådant forløb indgik også i selve kroningen (se f.eks.
bind 1's kap. 16-17).

Oprindelig var mysteriespil formede som religiøs praksis for kulter-
nes indviede. Men konceptet kunne også (mis)bruges af personer blandt
de indviede til at gavne deres eget verdslige magtspil.

I Akkad (Babylon) så tidligt som 800 år før Moses' tid kendes ifølge
overleveringen, at kongebarnsritualet blev udført af et lille drengebarn,
der i et sivflettet fartøj på Eufrat-floden blev modtaget af sin mor, kon-
gens datter. Som voksen fik han en indvielseskultisk titel tilhørende Tam-
muz- eller Adam-mytologierne: "kongelig gartner". Han blev siden pålagt
den til nytåret udvalgte rolle, nemlig indviet som en "stedfortrædende
konge" ("narrekonge"), der derpå skulle ofres for at give gode, nye tider.

Her benyttede han forvirringen - ved at alle deltagerne i dette mys-
teriespil havde andre roller end i virkeligheden - til et kup, hvorved han
i stedet fik den hidtidige konge ofret for selv at blive konge. Efter såle-
des at have overtaget kongemagten blev han en af de største herskere -
under navnet Sargon (I) - og grundlagde et dynasti.

Og i "Babyloniske Kongekrønike" ses, at kong Irra-imitti satte gart-
neren Bel-ibni på tronen som "reserve"konge, men "døde, da han spiste
grød" (gift-attentat?) - og "Bel-ibni forblev på tronen og veg ikke derfra".
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Babylonierne fejrede deres rituelle nytårsfest ved vintersolhverv den
22. december. Romerne anvendte en del af dette ritual, hvor deltagerne
påtog sig roller under denne ceremonielle fest, der i Rom kendtes under
betegnelsen saturnaliefesten, og som således også var fejret på samme
tid af året som i Babylon. Men da romerne efter deres egen kalender fej-
rede nytår ved forårsjævndøgnet cirka 21. marts, blev der derfor mange
steder yderligere om foråret afholdt en lignende fornyelsesfest. Eksem-
pelvis blev Julius Cæsar dræbt - efter forskellige forsøg på at gøre ham
til konge, ifølge Svetonius' kejserbiografi - i år 44 f.Kr. på den berømte
15. marts, hvor det var fuldmåne, som indledning til forårsjævndøgnets
nytårsfestival få dage senere.

Endnu, i store dele af verden, ses flere af de ydre rammer af dette
gamle ritual i form af maskerade, karnevalsudklædning og udnævnelse
af "narrekonge", nu som karnevalskonge eller kattekonge. Det foregår
den dag i dag i perioden ved forårsjævndøgnet (og dermed ofte tæt ved
påsken), der gennem mange tusinde år frem til kalenderændringen for
blot 3-400 år siden også var tidspunktet for selve nytåret i Europa.

I Mellemøstens forhistoriske tid var det oprindelig ofte kongerne
selv, der blev ofret ved en fornyelsesfest, hvorefter en yngre arvtager
overtog kongemagten. I Egypten kunne drabet "formelt" udløses, hvis
(en ældre) konge fejlede i en løbeopvisning, der skulle bevise hans for-
nyede kraft. Desuden skimtes en ofringsrite bag myten om gudekongen
Osiris, der reelt ritualdræbtes og parteredes, men derefter opstod som en
ung Horus, "den nye konge", hvilket indebar en genfødelse af kraften.

På billeder på egyptiske relieffer helt tilbage til 4. dynasti løber kon-
gen næsten afklædt ved denne prøve, hvor han skulle vise, at han havde
sin for hele landet så vigtige vitalitet intakt. Med stor sandsynlighed har
bl.a. konger som Pepi II og Ramses II, allerede længe inden de blev æl-
dre end et trekvart århundrede, haft en højtideligt indviet stand in til at
klare denne og lignende prøver.

Det blev almindeligt, at også rituelle kongemord kunne udføres på en
stedfortræder: det stedfortrædende offer. Men i normalt har situationen ik-
ke været af en art, hvor så vidtgående foranstaltninger fandtes nødvendige
for, at kongen kunne "få tilbagegivet sin ungdomsstyrke og vitalitet". No-
get af det vigtigste i dette ritual kom nu til at bestå i, at kongen fornyedes
ved netop på ny at gennemgå hele selve kroningsritualet, når han - med el-
ler uden stedfortrædende offer - genindsattes i sine funktioner som konge.

Hvor kongedrabet oprindelig var en fornyelsesmagi, for at en ny
konge kunne tilføre landet ny kraft, blev det stedfortrædende kongeoffer
til en afværgemagi for at beskytte kongen, så han fortsat kunne forny sin
kraft til gavn for landet. En sådan afværgemagi genspejles også i den se-
nere semitiske skik med ofring af "stedfortrædende" børn til at beskytte
kongebørn, der var født til at være den nye konge.
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De romerske historikere Diodorus Siculus (III, 6) og Strabon (bog
XVII, 2,3) fortæller, at i en periode 300-tallet f.Kr. styredes Nubien (Su-
dan/Etiopien), Egyptens sydlige nabo, fra hovedstaden Mero af et teo-
krati, dvs. et præsteskab alene uden konge - men alligevel beordredes
"kongens rituelle død" fortsat udført.

Mens der ikke mere findes nogen konge af Egypten, praktiseres sta-
digvæk dele af det gamle, stedfortrædende kongeofferritual hos folke-
slag i og omkring landet: således i Etiopien, hvor kongedrabet er blevet
bevaret op til nutiden. Ifølge den engelske, og undertiden omstridte,
egyptolog Margaret A. Murray's afhandling "Evidence for the Custom of
Killing the King in Ancient Egypt", i antropologi-tidskriftet Man (vol.
14, 1914), er dette blevet observeret så sent som 1911 hos et folkeslag,
der er nabo til Egypten, shillukerne i Fashoda ved Den Hvide Nil.

Ved det koptiske (dvs. de kristne egypteres) nytår foregår der i visse
afsides egne af Egypten et tre-dages forklædningsspil, som er resterne af
denne ældgamle tradition, der engang også kunne udføres som mysteri-
espil, med henrettelsen af den stedfortrædende konge.

Den kongefigur - og nytåret - kaldes i ritualet stadig hos kopterne
(senere bl.a. også kurderne) Abu Nehruz, den "kongelige far" til det "nye
års regime". Foruden scepter og kappe er han udstyret med kunstigt skæg
ligesom de gamle egyptiske og babyloniske konger. Hos kopterne bliver
denne konge dømt til at dø, men bliver hver gang tilladt at undslippe,
idet henrettelsen sker i symbolsk form, hvor det kun er ritualets konge-
klædning og kongeudstyr, der destrueres - i et bål.

Således opfattedes kongedragten og kongeudstyret ikke alene at vir-
ke "overførende" af kongekraften på en person eller statuedukke, der
skulle anvendes som stedfortrædende konge, men også som værende så
stærke symboler, at de i sig selv kunne træde i stedet for kongen.

Den ældgamle respekt for kongedragt og kongesymboler kendes helt
frem til nutiden. F.eks. skete det i 1930rne ved en begivenhed i Riksda-
gen i Stockholm, at den svenske kong Gustav V ikke kunne ankomme;
men da kongens tilstedeværelse var påkrævet for at denne specielle riks-
dagssamling var lovlig, gennemførtes den nu, ved at den ceremonielle
kongekåbe bredtes over kongens stol i Riksdagen, hvilket anerkendtes
som om kongen selv var til stede.

Magisk storcyklus for Månen og for Horus' 30. år
Tidligere blev der i Indien foretaget et regulært kongeoffer hvert 12. år
efter en indisk kalendercyklus, der er baseret på planeten Jupiters 12-års-
cyklus. Endnu en cyklus, og ligeledes mindre afhængig af nytår, er stati-
stisk påvist af den danske historiker Palle Lauring i sin bog "Danmarks
Håb og Horn" (København 1954), hvorefter et signifikant stort antal
kongedrab og mystiske kongedødsfald i Danmark, på helt samme måde
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som andre steder i Europa, skete i et 7. eller 9. år - eller i multipla af dis-
se cykler f.eks. 14 år (2 x 7) og 18 år (2 x 9). Tallene synes også her for-
bundet med planetariske cykler (hhv. Saturn, og i forbindelse med Må-
nens bane og dennes solformørkelsescyklus).

Den amerikanske egyptolog og ekspert i egyptisk tidsregning, Ri-
chard A. Parker, viser i sit værk "The Calendars of Ancient Egypt" (Chi-
cago 1950), at (hep-)sed-festivalen ofte blev fejret af kongerne ved de-
res 30. regeringsår: Heraf var perioden på 29 år, der indtil da var forlø-
bet for kongen, betragtet som en forstørret udgave af månecyklussens
29,5 dage. Inden Månen afslutter denne cyklus, er den usynlig i 2,3 døgn
indtil den 29. dag og blive først synlig igen herefter fra 30. dag.

Kongen repræsenterede her en genfødsel af kongeguden Osiris, der
netop som 29-årig ikke alene blev ritualdræbt - af sin bror Seth - men
desuden parteret i 14 dele. Heraf var Osiris' 12 krumme ribben udtryk for
de 12 dele af Månen, der gennem hver månemåneds sidste 12 dage for-
svandt, indtil Isis samlede dem igen en for en. De resterende to dele re-
præsenterede: Hovedet, ved fuldmåne - og genitalier ved den mørke ny-
måne i døgnet før Månen igen er synlig. Månens efterfølgende første ly-
sende krumning eller "ribben" udtrykte Horus' fremkomst og vækst.

De i alt 24 dage med aftagende og tiltagende måne plus de to gange
cirka 2,5 dage med henholdsvis fuldmåne og usynlig nymåne udgør må-
nemånedens omtrentlige 29 dage. På en lignende vis har både babylo-
nisk og jødisk mytologi ordspil på 'ribben' ved menneskets skabelse.

Kongen kaldtes for "de levendes Horus", og således i sit 30. år "døde"
han, hvorefter han som den unge Horus - Horusbarnet - "genfødtes" ved
den nye Månes kraft med ny styrke (eksempelvis kalder Hatshepsut sig i
sine inskriptioner også for "den kvindelige Horus"). Det var til denne død
før genfødslen, at der i stedet for kongen kunne bruges stedfortrædende
offer, en person indviet med kongeudstyr eller en kongeklædt "indviet"
dukke: som en afspejling af mytens Osiris, der dræbtes efter 29 år.

De himmelske forhold, der spiller ind, har også forbindelse med pla-
neten Saturn, som har den langsomste cyklus af alle de dengang kendte
himmellegemer, nemlig en omløbstid på 29,5 år. Det blev sat i relation
til, at det hurtigste af himmellegemerne, Månen, har en cyklus på 29,5
dage. Dette forhold, at de 29-30 månedage paralleliseres med Saturns
29-30 sol-år, kendes fra en udbredt cyklusformel, der også optræder fle-
re gange i Bibelen:

"...én dag for ét år..." ("4. Mosebog" 14,34; og "Ezekiel" 4,6).
Det var ikke noget brud på 30-årstraditionen (evt. fraveget af visse fara-
oner), at Hatshepsuts Sed-festival afholdtes, ifølge inskriptionerne, ved
hendes første 16 år som enehersker, 9 år efter hendes faraokroning:

- Ved at regne 30 år baglæns fra hendes festival i 1493 f.Kr. passer
tidslængden med følgende: Hun og hendes gemal Tuthmosis II blev
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Egyptens regentpar (hvor hun var officiel co-regent), dengang hendes
far, Tuthmosis I, døde 1523/1522 f.Kr. Festivalen for hendes regentskab
blev hermed holdt præcis i et afsluttende cyklus-år, det 29.-30. år.

At der til kongens (Hatshepsuts) 30-års festival blev opstillet obelisker
blev delvis til en kongetradition, der ligeledes har udspring i himmelske
forhold, idet obelisker som nævnt var kultisk forbundet med Solen.

Ved denne Sed-festival har Hatshepsut udført forskellige hellige ri-
tualer - idet hun som farao overrækkes, af Amon, alle landene under So-
lens kreds, dvs. et verdensherredømme. Bl.a. kom det til udtryk ved, at
hun skød 4 pile mod himlen i de 4 verdenshjørners retning, hvor selve
den måde, de faldt til jorden på, blev gransket af varseltagerne. Og der
udsendtes 4 fugle, samt rejstes en Sed-søjle.

Desuden skulle hun på senere "frimurer"-agtig vis bære et vinkel-
mål, som bygmestrene og astronomerne brugte. Til disse ritualer hørte
også, at Amons statue blev sejlet på Nilen i den hellige båd. Der blev
også ved det pågældende "kongens store nytår" opført to små og sær-
prægede helligdomme, naos - med en trone i hver, for hhv. Øvre og Ne-
dre Egypten, som kongen skulle bestige og sidde på som en anden gu-
defigur. Disse naos var som hytter af flettede siv og grene. (De synes at
være et egyptisk element bag "løvhyttefesten", der senere indstiftedes af
Moses til israelitternes høstfest om efteråret - en fest som siden hen blev
nytår i deres borgerlige kalender).

Udnyttedes Moses til stedfortrædende kongeoffer?
Hatshepsuts Sed-festival er gengivet i Deir el-Bahari-templet, hvor en af-
bildning med inskription viser, at både Hatshepsut og Tuthmosis III af gu-
den Amon "...ønskes mangfoldige Sed-festivaler..". Billederne viser også,
at de to kongelige sammen foretager ofringer - men den pågældende fa-
raoprins er på disse billeder gengivet uden på nogen måde at ligne den
person, der senere kendes fra afbildninger, som forestiller Tuthmosis III.

Men hvis det virkelig var ham, havde han næppe behøvet at gennem-
føre sit eget kup imod hende, det kup han senere omtaler i sine inskrip-
tioner. Af netop hans egne tekster (først senere færdiggjorte) fremgår
også, at han indtil da ikke var anerkendt som kommende farao. Optakten
synes i virkeligheden mere rettet mod Hatshepsuts faraokandidat end
mod hende selv, og hun blev da også formelt siddende i 6 år derefter.

Det kunne i situationen se ud, som om Hatshepsut ved et eget kup
midt under denne festival igen har prøvet at få Senmut/Moses kronet el-
ler få hans status som kommende farao gen-anerkendt: Således kan hun
have foregrebet dette ved at lade det være ham, som oprindelig optrådte
på disse billeder i templet, der stadig var under arbejde. Tidligere var der
endda fremstillet små segl inskriberet med Neferure som kongens søster
og hustru. Men atter havde Hatshepsut forregnet sig, mens nu hendes
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fjender blev grundigt provokeret til at planlægge og realisere deres mod-
foranstaltninger.

Da Hatshepsut og Senmut forekommer at have nydt en vis populari-
tet hos folket og hos store dele af embedsstanden, ville som nævnt et snig-
mord på Senmut ikke have været en tillokkende løsning for en konkurrent
til den egyptiske trone. Desuden ville der blive problemer med hærens
indstilling til et nyt styre; for selv om hæren var stærkt finansieret af præ-
steskabet, var den i praksis også delvis underlagt Senmuts domæne.

Foruden at en åben konflikt i regeringstoppen kunne fremkalde bor-
gerkrigstilstande, ville den også indbyde nabostater og underlagte lande
til oprør og til endda at gå på strandhugst i selve Egypten. Hvilken uprø-
vet faraokandidat ville bryde sig om at bestige tronen under sådanne om-
stændigheder med ufred både ude og hjemme? - og med embedsfolk og
officerer, hvis loyalitet herunder måtte formodes som temmelig blandet?

Det gjaldt derfor om at få kuppet mod tronfølgeren Senmut/Moses
til at se ud, som om der intet kup var - udadtil med alt i bedste orden. Det
skulle foregå langsomt og snigende, uden at vække unødig mistanke -
indtil det nye regime pludselig fremstod som en uomtvistelig realitet.

Ved Hatshepsuts Sed-festival synes præsteskabets langvarige mod-
stand nu at kulminere. Lejligheden har skullet benyttes til at rydde farao-
prinsen Moses af vejen - ligesom kendt fra en langt tidligere historie,
hvor denne skæbne var tiltænkt Sargon I - dvs. ved et "stedfortrædende
offer"-spil. Men hvor dette spil nu i stedet blev vendt imod Moses selv.

Modstandernes taktik har været at lade Senmut/Moses fredeligt ud-
føre ceremonien, til hvilken han i så fald ifølge den nævnte afbildning i
templet var udstyret med kongelige regalier. Herefter kunne han oven i
købet som kongeindviet bruges direkte i rollen som stedfortrædende
kongeoffer. I forvejen var han i farezonen, for ifølge gamle traditioner
var højstående personer nær kongen og helst af kongeblod bedst egnede
som stedfortrædende offer for en konge.

Ved Sed-festivalens slutning må han af de sammensvorne diskret være
blevet "kidnappet" og tvunget til denne rolle i deres hemmelige ceremoni.
På denne måde kunne et mord på tronfølgeren både camoufleres og "lega-
liseres", hvad der ikke kan have været nogen ukendt fremgangsmåde.

Traditionelt skulle der i forbindelse med det "stedfortrædende konge-
offer"-ritual fremsættes vilde og latterlige "narreproces"-anklager. Anven-
delsen af Senmut/Moses som stedfortrædende offer var som nævnt lettere
gennemførlig, hvis der var "fabrikeret" et grundlag for, at der kunne rejses
"latterlige anklager" mod ham. Det har derfor været nødvendigt at konstru-
ere en forbrydelse, som det kunne arrangeres, at han var ophavsmand til.

Og det var netop "latterlige og falske anklager", som ifølge rabbi-
nerskrifterne anvendtes til at kaste mistanke på Moses om at have dræbt
en egypter, der var "faraos tjener".
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Alle ingredienser var da til stede, for at Moses kunne anvendes som
stedfortrædende kongeoffer: Både hans kongelige afstamning, kon-
geindvielsen og en - om end konstrueret - baggrund for de til ritualet
obligatoriske "latterlige anklager".

Allerede længe før dette tidspunkt kan Senmut ikke utænkeligt selv
have lagt tanken om at være faraokandidat fra sig. Efter at Neferure var
ude af billedet (i øvrigt op til fem år før hun overhovedet vil kunne sæt-
tes i forbindelse med Tuthmosis III som farao eller faraokandidat) har
Senmut sikkert kunne have haft et ikke utilfredstillende liv ved at fort-
sætte på sine daværende embedsposter. Men ligesom den særlige magt-
gruppe i ikke uvæsentlig grad har presset den anden kandidat frem mod
faraotronen, har Senmuts egne ambitioner næppe kunnet konkurrere
med Hatshepsuts på hans vegne.

Også her må der gøres opmærksom på adskillige hypoteser i tidens
løb vedrørende baggrunden for Senmuts mærkelige skæbne - ligesom i
tilfældet med Hatshepsut (se kap. 13). Nogle forskere har med udvalgte
facts i hånden ment, at han tilhørte et "fredsparti" i opposition til mere
ærgerrige efterfølgere ved magtens tinder. Mens andre har ment, at han
stod på god fod med Tuthmosis III, og atter andre har kunnet forestille
sig, at han måske blot var forsvundet ved en ulykkeshændelse.

Dog ikke i udpluk, men det totale bagvedliggende forløb, sammen-
stykket af alle foreliggende brikker i puslespillet, må betragtes: Netop
her i en helhed, synes alle spor, tilmed hos med- og modspillere - ved ob-
struktioner, intriger, titelændringer, samt ved dateringer etc. - at pege
mest afgørende i én retning, mere fast og mere konkret end i flertallet af
hidtidige hypoteser.

De allerede fremlagte hændelser må da sættes i relation til, at Hat-
shepsuts fornyelsesfestival foregik i 1494/1493 f.Kr.: Dvs. på et tids-
punkt da Moses var cirka 40 år. Det var præcis i den alder, at han - iføl-
ge rabbinerskrifterne og det Nye Testamente - flygtede fra Egypten efter
at være kommet under anklage.

Således forgæves havde Senmut (Moses) i sit hemmelige gravanlæg
under templet, som beskrevet (kap. 7), forberedt en plads til begravelse
af en kongeklædt dukke, indviet til en Sed-festival. Nu synes han i stedet
at være blevet overrumplet til selv at skulle lægge krop til.

RESUMÉ · Traditionen om kongens rituelle fornyelsesproces blev gennem-
spillet med visse mangeårige intervaller, nemlig cykliske tidspunkter der
også var astronomisk baserede.

· En metode til afgørende at forstøde den uønskede tronkandidat sy-
nes at have været den ikke ukendte strategi at gøre ham til et stedfortræ-
dende offer ved kongens fornyelsesceremoniel.
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13. KAPITEL

Det rituelle brodermord

Ulykkesvarsel til at skaffe Moses af vejen? 
I tiden op til Hatshepsuts festival 1494/1493 f.Kr. kan et astrologisk var-
sel være tydet: At hun var i fare, og at det var nødvendigt at få en højt-
stående kongelig, en prins, som offer. Ifølge de ældste astronomiske op-
tegnelser (fra Kina) var der i 1495 f.Kr. observeret en komet i måneds-
vis på himlen.

Overalt var kometer traditionelt et stort ulykkesvarsel, 'destruktion',
for konger, men også solformørkelse kunne betyde stor fare. I givet fald
skulle sådanne varsler afværges både for Egypten, Hatshepsut og hendes
festival. Ved Moses' fald (jf. kap. 11) anvendtes det egyptiske ord jatet,
'destruktion'; det genkendes i udtrykket for en uheldsvarslende iret Her
jatet es, 'solformørkelse'. (Flere eksempler vises i Appendiks 2). Der er
ikke overleveret meget i selve Egypten om sådanne eller lignende var-
sler. Men et typisk astrologisk varsel - om end her fra en lidt anderledes
babyloniske tradition - kunne lyde:

"...Hvis planeten Jupiter kan ses under en formørkelse, betyder
det sikkerhed for kongen, men i stedet for ham skal en anden
(stor)mand eller underordnet afgå ved døden..." 

- ifølge den engelske assyriolog Reginald Campbell Thompson: "Re-
ports of the Magicians and Astrologers of Niniveh and Babylon in the
British Museum", (vol. 2, London 1900). Kongens sikkerhed var således
afhængig af, at sidste del af dette varsel gik i opfyldelse, ellers ville det
proklamerede dødsfald ramme kongen selv. Hvis der ikke fandtes nogen,
der lå for døden i den aktuelle periode, påtog en stedfortræder sig risi-
koen på kongens vegne, indtil et eller andet dødsfald i disse højere cirk-
ler ved hoffet omkring kongen måske alligevel skete som bebudet - men
hvis der derimod intet skete her, måtte stedfortræderen dø for kongen.

For blot 400 år siden udførtes dette ritual i Persien, i 1593 f.Kr., hvor
hofastrologen Jalal havde varslet en ulykke for tronens indehaver. Der-
for blev en tronarving, Yusufi (Josef), gjort til konge i tre dage og derpå
aflivet - hvorefter shah Abbas I genindtog sin trone.

Ligeledes endnu senere i samme århundrede, da en anden persisk
shah, Safi, havde problemer med at blive rask, bebrejdede shahens liv-
læge hofastrologerne for i sin tid ikke at have valgt det bedste tidspunkt
for shahens tronbestigelse, da dette problem nu var kommet og blevet så
alvorligt. For shahens helbredelse måtte de derfor gøre kroningen om
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ved at arrangere en ny; den udførtes sådan, at en kongelig, dvs. af sha-
hens slægt, ved berøring skulle kroningsindvie en træfigur af shahen:

- Herved kunne den så forlenes med hans kongeslægtkraft og repræ-
sentere ham, og således fungere om stedfortrædende offer - så slap den
kongelige slægtning for selv at skulle stille op. En kongedukke brugtes
da ikke alene til stedfortrædende offer, men også - ikke ualmindeligt
dengang - til "stedfortrædende offer for et stedfortrædende offer".

Shah-figuren af træ blev med alt kongeudstyret sat på tronen, og fik
siden hovedet afhugget. Nu da "shahen var død", kunne den virkelige
shah genindtage tronen i Persien, som "genfødt" og med nyt navn, shah
Sulaiman I (1666-1694). Hele proceduren stod i landets love.

Tilbage til Egypten: Hvis astrologer og magikere anbefalede, at no-
get ekstra blev sat ind imod frygtede virkninger efter et stærkt varsel, var
der kun to prinser at vælge iblandt til offer: Senmut og stedbroderen, den
senere Tuthmosis III. Hvis sidstnævnte yngste prins på skrømt havde væ-
ret udset til offer, var det i så fald - ligesom tidligere for babyloniske tro-
naspirant Sargon (I) - lykkedes at vende situationen ved et komplot, så
det i stedet var Senmut, der af politiske fjender blev gjort til offer.

Brodermord som stedfortrædende offer?
Allerede i den egyptiske religiøse ide om kongeguden Osiris, der efter
"latterlige" anklager dræbtes og parteredes af sin bror, guden Seth, gen-
kendes dele af myten om "det første brodermord", hvor Kain dræbte
Abel. Kains brændoffer var ikke blevet modtaget i himlen, hvorfor han
prøvede igen, nu med en stærkere indsats. Det kan forstås sådan, at her
har broderen Abel kunnet bruges som stedfortrædende offer (det ældste
kendte). De var halvbrødre, ifølge rabbinerne, begge sønner af Adam,
der i mytologien var "den første konge". Adams tredje søn hed Seth -
ligesom Osiris' bror.

Derfor kan beretningen om brødrene Kain og Abel (navnene er he-
braisk ordspil på 'at få en søn og at miste én') oprindelig have inkluderet
også at handle om et stedfortrædende offer, der skulle beskytte den over-
levende part. Og i Bibelen blev Kain beskyttet af Jahweh, så at:

"...enhver der dræber Kain, skal lide syvfoldig hævn...". 
Jahweh beskyttede ham med et mærke i panden (i oldtidens tankegang
og frem til bl.a. Descartes mente man her at se mindelser om "det luk-
kede 3. øje", "sjælens sæde" o.lign., med pinealkirtlen bagved som en bio-
logisk reminiscens heraf). Kain fremstod så i senere opfattelse som en
indviet, herunder som "bygmester" - en senere frimureragtig betegnelse
- og var ifølge Bibelen den første, der grundlagde en by, Hanok (opkaldt
efter Kains søn). Kong Romulus, der som "bygmester" byggede byen
Rom i 753 f.Kr., dræbte sin ligeledes kongelige tvillingbror Remus efter
"latterlige anklager" mod denne for "respektøst at hoppe over bymuren".
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Dette fulgte en astromytologisk ritus, hvor den ene (tvilling)bror Pol-
lux, et navn for en stjerne uden for himlens Paradis-mur (ekliptika, der
"indhegner" dyrekredsen), skulle dø, og broderen indenfor var udødelig.

Også andre steder, ligesom her i Europa helt tilbage i bronzealderen,
kendtes en beslægtet tradition: At sætte små drenge, der var brødre, ofte
tvillingebrødre, ud i skoven eller ødemarken og derefter hente den af
brødrene tilbage, som overlevede bedst. Mens den anden bror, hvis den-
ne ikke allerede var død af strabadserne, blev ritualdræbt, for ad denne
vej at styrke den overlevende bror, der herefter betragtedes som "den ud-
valgte", som var under et guddommeligt forsyn. Her ses relationer til
"det rituelle brodermord".

Dermed kunne en bror være ideel som stedfortrædende offer netop
ved at kunne "opveje" den anden bror, så guderne og magterne ikke fik
et offer af ringere værdi. Fjendernes udvælgelse af Senmut som stedfor-
trædende offer må også ses i lyset af denne mytiske tradition - Osiris-
Seth, Kain-Abel etc. - hvor, under visse kultiske forhold, den ene bror
måtte dø. I så fald, ved denne henrettelsesmagi, skulle Senmut da gavne
sin stedbror, Tuthmosis III, der nu kunne erklæres som "den udvalgte".

Hvad enten en komet eller formørkelse var observeret eller ej, har
der under alle omstændigheder været søgt efter påskud for at kunne gå
så vidt, som det skete her: For ved en opsummering af situationens
mange enkeltdele viser der sig meget, som tyder på, at Hatshepsut har
villet benytte sig af sin Sed-festival til endelig at få Senmut anerkendt
med co-regentstatus: Ved disse udsigter er fjenderne blevet nervøse - og
har besluttet selv at bruge Sed-festivalen til egne planer.

Som nævnt var det oftest en højtstående og indviet person, helst af
kongelig byrd, der havde "værdi" nok til at kunne modsvare et varsel.
Især når dette arrangement fristede til misbrug i interne magtkampe og
personlige stridigheder, blev der valgt en højtstående, men helst uønsket
person som offer. Og her var prinser, alene på grund af deres kongelige
byrd, ofte af oppositionelle kræfter betragtet som uønskede. Ydermere
kunne ritualet misbruges til at bringe den siddende konge til fald, sådan
som bekendt Sargon gjorde ved sit modtræk.

Kort og godt, Senmut opfyldte alle betingelser for at blive udvalgt til
stedfortrædende offer: - Han var af kongeblod, han var kongens stedfor-
træder, og han var samtidig "egnet til" at være offer for rituelt broder-
mord foranlediget af sin kongelige stedbror.

Ypperstepræsten Hapuseneb må i sin egenskab af højeste dommer
og justitsminister have været blandt de hovedfjender, som dømte Senmut
til døden ved en hemmelig "narreproces" - alt bag ryggen af den snart
herefter tilsidesatte Hatshepsut og hendes stab. Når det kom hende for
øre, var det for sent - så var skaden sket, og den har endda kunnet forø-
ge undermineringen af hendes egen stilling.
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Senmut havde som nævnt beskyttet sig ved hjælp af sin udnævnelse af
sig selv til herold, hvorfor eksekveringen af dødsdommen derfor blev æn-
dret til at udføres som en effektiv, symbolsk henrettelse. Det skulle vise sig,
at selv denne mildere måde at ramme ham på var overordentlig destruktiv.

Således, i flere tusinde år, i Mellemøsten og Europa var det ofte et
lands næstkommanderende, der som kongens stedfortræder udsattes for
henrettelse eller skinhenrettelse. Formentlig i uhyggeligt mange tilfælde.
Et eksempel vedrørende et lands kendteste personer findes overleveret i
vigtige dele, så sent som i 1600-tallets England (Francis Bacon-sagen).

Personer på denne post som "kongens stedfortræder" - ligesom i
Senmuts (Moses') embede i Egypten - har da, især hvis de var af konge-
blod, med al tydelighed været ekstra udsat.

Problemer med historiesynet
Bag alt dette fandtes den i oldtiden overalt stærkt udbredte tradition for
at gennemspille myter om gudernes gerninger, eller i anden handling at
efterligne disse mønstre. Men i nutiden anses ofte sådanne, derfor netop
mytelignende, handlinger hos historiske personer for ikke at være histo-
risk sande, og derpå klassificerer man materialet som værende myter
og/eller en form for skønlitteratur. Mindre heldigt for forskningen.

Kimen til den pågældende anskuelsesform opstod i 1600-tallets slut-
ning, da bibeloversættelser og læseundervisning blev udbredt især i Nord-
europa. Herefter begyndte intelligentsiaen at tvivle på bibelteksternes
bogstavelige ufejlbarlighed, og det modgik bibelsk fundamentalisme.

Med det voksende rationelle videnskabssyn i bagagen kunne f.eks.
filosoffen Nietzche omkring 1900 erklære, at Gud er død. Den dybtgå-
ende skepticisme bag forskningens fejladressering af de gamle beret-
ninger er just fra en tidligere tid, da arkæologi, sprogforskning og
antropologi endnu ikke var videnskab. Og også i egyptologien kan der
ses tilsvarende forbehold overfor mytehandlinger såvel som for religio-
nens forståelsesbaggrund i det hele taget.

Dertil kommer, at egyptologien er underlagt trends, især den veks-
lende datering af kongerækken, men også selve forskningsvinklen: Her
ses bl.a. en kvindepolitisk-lignende trend, hvor Hatshepsut særlig frem-
hæves som kvinden, der med største dygtighed overtager en ellers mas-
kulin magtposition samt er fredselskende. Andre gange synes et muligt
fjendskab mellem hende og Tuthmosis III at overbetones. Og senere ses
disse forhold bagatelliseret.

RESUMÉ · Kongernes deltagelse i gennemspilning af gudernes mytologiske
handlinger opfattedes at give styrke tilbage til kongerne - og var et udbredt
ritual i mange af oldtidens samfund.

· Broderstriden blandt gudesønner i egyptiske mytologi synes udnyttet
til på jordisk plan at sanktionere fjernelsen af den uønskede tronkandidat. 
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Statuen af farao
Mentuhotep viser sig
at have været anvendt 
som stedfortrædende
offer (kap. 7).

Den særlige stav
holdes af en herold
(her i hærens tjeneste
hos farao Horemheb),
jf. kap. 11 og 13.

Også i sit kapel lod
Hatshepsut inskribere
om sine første obelisker
og deres dedikation
til Amon (kap. 10).



14. KAPITEL

Attentatet på Moses

Skinhenrettelsen - da Moses blev knækket
Det er en kendsgerning, at en skinhenrettelse, som den Moses blev udsat
for, kan virke psykisk nedbrydende. Denne proces kan sætte i gang,
f.eks. når en dødsdømt med bind for øjnene hører den afgørende kom-
mando efterfulgt af den forventede lyd fra bødlens sværdhug eller f.eks.
peletonens skud, og hvor der så blot hugges eller skydes på en genstand
tæt ved den dødsdømte, som herved får et chok. I chok-øjeblikket sker
der en psykisk opfattelse af at være død - det er en illusion, men opfat-
tes og føles som en reel tilstand.

Det pågældende offer - med bind for øjnene eller hele hovedet ind-
hyllet - kan intet se, men gennemlever hele forløbet udelukkende via hø-
relsen, og opfatter det under sin anspændte tilstand som om henrettelsen
virkelig fuldbyrdes. I realiteten "gennemlever" personen at dø. Som en
yderligere grusomhed når den slags metoder også var brugt til psykisk
tortur, har det været anvendt, at offeret tvangsindgives specielle drugs,
der forstærker hændelsen og dennes psykisk nedbrydende effekt.

Et dokumenteret eksempel i nyere tid - der viser, at den psykiske rys-
telse ved "dødschokket" sætter sig voldsomme spor i sindet - kendes fra
den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij (1821-1881). Ifølge hans
selvbiografiske chockrapport sattes han, uden at kende anklagen, otte
måneder i enecelle i Peter-Paul-fæstningens fugtige, stinkende kasemat-
ter i Skt. Petersborg, et ophold som gjorde flere fanger sindssyge.

Hans breve blev først offentliggjort 1924 - og i et af dem, dateret 22.
december 1849 til broderen, Mikhail, beskriver Dostojevskij, hvordan
han samme morgen fra enecellen var blevet ført op på et skafot på Se-
menovskij-paradepladsen og fik oplæst sin dom, der havde en politisk
baggrund: Dødsdom. Han blev på forhånd iført ligskjorte og stod nu i
kulden i 18 minusgrader (celcius); der var sat ligkister frem - og hans
kårde (han var ingeniørkadet i hærens akademi) blev derefter brækket
som tegn på nedbrydelse af hans officielle identitet.

Han og medfangerne blev bundet til pæle for at henrettes ved skyd-
ning. Der lød trommehvirvler, men i det sidste afgørende øjeblik blev der
afbrudt, og en ny dom blev læst op: På zar Nikolaj I's befaling blev Dos-
tojevskij forvist otte år til eksil i Sibirien, hvoraf de fire i tugthus i byen
Omsk. Men han havde gennemlevet hele forløbet på skafottet, som om
han skulle dø; og hans neurotiske lidelse udviklede sig til fuld styrke og
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gjorde ham definitivt epileptisk. En af de øvrige fanger blev komplet
sindssyg af "dødsbehandlingen"; men kommer en person igennem alt
dette, får livet en ganske anden dimension og mening, hvilket Dostojev-
skij flere gange påpegede.

I nutiden genkendes principperne i metoden til nedbrydelsen; f.eks.
hos filminstruktøren Hitchcock, der som barn i en strengt katolsk fami-
lie gik i skole hos jesuitter, som, ud over megen anvendelse af skyld,
brugte udspekulerede afstraffelsesmetoder. Herfra menes at udspringe
det senere så berømte hitchcock'ske suspense, nemlig den type psykisk
terror først at udsætte dommen og derefter udsætte eksekveringen, så of-
ferets fantasi og angst havde rig lejlighed til at spille med.

Siden 1970erne har hjælpeorganisationen Amnesty International ofte
rapporteret om tilfælde, hvor et offer endda gang på gang opstilles med
bind for øjnene og bliver beskudt, uden at blive ramt. Hvorefter personen
nedbrydes af at flere gange have psykisk oplevet forløbet som at dø.

Tilbage til Moses' tilfælde - omtalt i kap. 1's indledning - vil det tyde
på, at f.eks. lyden af bødlens slag, og lyden af kroppen der trimler om,
blev frembragt ved en ikke ukendt metode, nemlig med anvendelse af et
"paralleloffer", dvs. en anden person der i netop det øjeblik bliver virke-
lig henrettet samtidig med skinhenrettelsen.

Arrangementet har typisk været, at parallelofferet i forvejen var ført
ind - og lydløst var til stede, kneblet og bundet. Når den dømte hovedper-
son derefter ankom med et dække ned over hovedet, eller blot tilbundne
øjne, blev handlingen gennemført, uden at den sidstnævnte vidste, at der
samtidig befandt sig en ekstra person ved siden af som paralleloffer.

Ud fra rabbinerskrifternes beretning om Moses er det tydeligt, at der
har været anvendt et sådant paralleloffer - i realiteten var der her tale om
"et stedfortrædende offer for et stedfortrædende offer". I disse skrifter -
bl.a. Louis Ginzberg's "Legends of the Jews" (2, s. 282) - angives, at idet
bødlen berørte Moses uden at skade ham det mindste, blev samtidig en
anden mand dræbt i stedet, og at denne mand også var placeret inde blandt
dem, der skulle eksekutere Moses. Videre beretter disse pgl. skrifter, at:

"...den(ne) anden person var blevet givet en ydre lighed med Mo-
ses...".

I forbindelse med, at det var en anden, der henrettedes i stedet for Mo-
ses, har det ud fra citatet betydet, at det stedfortrædende offer var blevet
klædt ud for at skabe en ydre lighed med Moses: dvs. i kongeligt antræk.
Sceneriet fulgte hermed nøje traditionen for sådanne riter.

Proces og henrettelse foregik i mysteriespillets ritus
Mosebøgerne er både ifølge teksternes egne oplysninger og den jødiske
tradition skrevet direkte af Moses, i hvert fald hvad angår den originale
kerne af indholdet. Men det bliver også mere og mere tydeligt ud fra de
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mange personlige detaljer, at meget af denne kerne er af selvbiografisk
tilsnit. Men herefter er en del af teksterne blevet samlet separat til brug
for religiøse og lovgivningsmæssige formål og blev da grundlaget i Mose-
bøgerne. Mens hans øvrige beretninger med ofte flere personlige oplys-
ninger, der ikke direkte vedkom religionen overleveredes, og bevaredes
i rabbinerskrifterne. Og disse tekster fik i senere tider i en hel række til-
fælde tilføjet kommentarer.

Under jødefolkets tvungne eksil i Babylon, næsten tusinde år efter
Moses, blev der altså samlet overleverede dele af hans skrifter og mundt-
lige traditioner om ham. Og heri var der flere forhold - ofte egyptiske -
som de skriftlærde næppe forstod ret meget af så lang tid efter. Det er
derfor, at rabbinere, åbenlyst, giver tilføjelser og forklaringer; ofte ses
disse kommentatorer i meget senere tider at optræde i debat:

"...rabbi A siger om dette...", og "rabbi B siger om dette...".
Ved teksternes omtale af forløbet ved Moses' skinhenrettelse - med sted-
fortrædende offer/paralleloffer - har de skriftlærde rabbinere i senere ti-
der ikke længere kunnet fatte, hvordan det kunne gå til, at en anden blev
henrettet i stedet for Moses.

Her viser det sig, at rabbinerne har opereret med begrebet "engle, der
griber ind i menneskenes affærer". De deltagende personer i denne sær-
lige henrettelsesform, nemlig et gennemført egyptisk ceremoniel med
kultisk ritus og mysteriespil, var klædt ud som især de forskellige egyp-
tiske guder. Det er baggrunden for, at disse "uoversættelige" figurer ses
omtalt i rabbinerskrifterne som "engle" og andre som "dæmoner".

Således i rabbinernes omtale af Moses' skinhenrettelse er der grebet
til en forklaring om et overnaturligt mirakel ved at foreslå: - at "det (nok)
var en engel", der pludselig dukkede op out of nowhere og satte Moses'
udseende på en anden person, klædt ud nøjagtigt som Moses, samt sør-
gede for, at denne anden person blev henrettet i stedet for Moses. Ofte
har netop kommentarer af denne type medvirket til, at bagvedliggende
reel og konkret information i disse skrifter ignoreredes af forskningen.

Beretningen ovenfor - også i Baring-Gould's rabbinerskriftsamling
"Old Testament Characters" (II, s. 83 ) - om bødlen, "der blev givet en
ydre lighed med Moses", går i korthed ud på, at Gud sendte englen Mi-
chael forklædt som bøddel, hvorefter den oprindelige bøddel blev ænd-
ret til at ligne Moses og derefter blev henrettet. Heri ses i virkeligheden
den egyptiske praksis at være i funktion: At dén (nu bødlen), der dræbte
faraos herold, eller blot forsøgte det, selv selv blive henrettet.

Ginzbergs værks notesamling (vol. 5, 1915, s. 406, note 76) opregner
mindst ni forskellige rabbinerskrifter med denne beretning og oplyser, at
yderligere tre rabbinerskrifter omtaler, at en engel også antog Moses'
skikkelse. Igen fremstår omtalte handlings baggrund i de gamle mysterie-
spil med udklædning som guder, dæmoner etc. netop med stor klarhed.
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Ifølge traditionen for denne ikke-fysiske henrettelsesform kunne
denne ritus - præcis som i Moses' tilfælde - medføre, at personen både
blev degraderet og samtidig "bandlyst", hvilket ydermere indbefattede at
blive gjort fredløs. Bandlysning og fredløshed var langt frem i historien
signalet til, at alle underordnede blev løst fra deres forpligtelser og tro-
skabseder overfor den pågældende. Og i Moses' tilfælde ville dette næ-
sten umuliggøre forsøg på en tilbagevenden for at genvinde tronen eller
status som tronarving.

Sådanne traditioner og forhold har været kendt og praktiseret gen-
nem historien i mindst 4.000 år. I Europa for kun 300 år siden fandtes der
stadig rester af disse riter, oprindelig fra mysteriespil:

- Et eksempel fra Danmark illustrerer dette. Der skulle på den 6. juni
1676 foretages henrettelse af den danske kong Christian V's statholder
(svarer til vesir eller vicekonge), kongens stedfortræder, Peter Schuma-
cher greve af Griffenfeld. Dennes bror havde måttet fremsende kiste og
ligtøj, og på den store plads i Københavns Kastel blev en sandbunke
jævnet ud og dækket med et kvastkantet sort klæde - parat til at modta-
ge den faldende hovedløse krop. Garnisonens soldater var opstillet til det
makabre ceremoniel, da Griffenfeld klædt i ligtøj førtes ud til halshug-
ning. Først blev hans titler destrueret, idet profossen (bødlen) trådte hans
grevelige våbenskjold i stykker; så knælede Griffenfeld beredt til at
modtage sværdhugget. Men i sidste sekund før hugget faldt, råbte gene-
raladjudanten "Holdt, der er pardon".

At denne kongens officer i forvejen havde bragt benådningen med,
men uden den dømtes vidende, viser også, at det var en gennemspilning
af ritualets traditionsbestemte forløb. Griffenfeld havde - skønt ikke ramt
det mindste - svært ved at komme på benene igen, måtte holdes oprejst
og talte usammenhængende, stærkt påvirket af choktilstanden. Derefter
sendtes han i eksil til et fængsel på den norske ø Munkholm i Trondhjem
fjord til efter at en periode på 3 x 7 år var forløbet. Sådanne ellers glem-
te traditioner fastholdtes længe bag europæiske domsudførelsers religi-
øse sigte.

Oprindelig, i Moses' tilfælde var der noget, der tyder på, at skinhen-
rettelsens "dødschok" havde bevirket, at han i nogen grad mistede gre-
bet under de efterfølgende begivenheder, hvor han netop havde mest
brug for alle sine ressourcer for at overleve og vende situationen. Og en
uheldig fremtoning i den første tid herefter, der kunne give blot mindste
indtryk af en "knækket mand", ville være nok til at reducere støtten fra
mange af hans sikkert i forvejen trussel- eller terrorskræmte tilhængere.

Bl.a. som følgevirkning af skinhenrettelsens "dødschok" hos den
førhen så veltalende Moses synes der opstået et problem med at tale - i
hvert fald for en tid. Enkelte rabbinerskrifter henfører en påstået talefejl
hos Moses til at stamme allerede fra dengang, hvor han som treårig var
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uheldig at brænde sig med gloende kul på munden ved episoden med
prøven ved guldskålene (se nærværende series bind 1, kap. 17): Her hav-
de han ligeledes stået chokeret over for en voldsom trussel, hvis han ud-
talte sig forkert. Senere, under Moses' eksil og i exodus-perioden, var der
imidlertid ingen tegn på nogen talefejl.

Heroldtitlen - der blev redningen til overlevelse
På Moses' tid var sværd mere et stik- end hugvåben og kunne ikke bru-
ges til halshugning. For personer, der blev henrettet ved at dræbes af køl-
leslag i baghovedet, var det ikke ualmindeligt, at hovedet bagefter blev
skåret af med et sværd og brugt til at afskrække eller til et magisk ritual.

Dette bestyrker beretningens troværdighed, at denne "fremmede"
henrettelsesform omtales. For i de originale rabbinerskrifter, "Talmud",
findes der ikke et eneste tilfælde beskrevet, hvor dødsstraf hos israelit-
terne/jøderne er effektueret med sværd eller i det hele taget er udført.
Kun i en enkelt og meget sen apokryf, dvs. ikke-autoriseret kommentar,
"Sanhedrin/Torsefta" (9,10) til disse skrifter, nævnes metoden og kun i
forbindelse med romerne.

At bødlens sværd ikke så meget som snittede Moses' hud blev sene-
re taget bogstaveligt som "miraklet ved sværdet", hvilket senere blev et
yndet motiv bl.a. i forbindelse med apokryfe skrifter til Det Nye Testa-
mente, f.eks. "Andreas' Gerninger" og "Matthæus' Gerninger", og yder-
ligere genbrugt i kristne helgenlegender.

Rabbinerskrifterne - bl.a. i Ginzberg's "Legends..." (vol. 2, s. 282) -
beretter endvidere, at bødlen ikke kunne skade Moses, fordi:

"...Moses (eller Moses' hals) var hård som elfenben...". 
Her er det besynderligt, at disse gamle skrifter omtaler hårdheden ikke
som granit eller andet af lignende fasthed, men som elfenben, et materi-
ale ikke specielt hårdt eller modstandsdygtigt over for et kraftigt våben
eller redskab. Men betragtes den reelle historiske baggrund, der er præ-
get af "den egyptiske faktor" frem for senere israelitisk påvirkning, viser
der sig - ikke unormalt i oldtidens sproglige overleveringer - betyd-
ningsfulde "budskabsbærende" ofte magiske ordspil, som egypterne me-
re end noget andet folk havde så stor forkærlighed for:

- I israelitisk overlevering på hebraisk er ordspillet gået tabt, så det her
er ret gådefuldt, at "Moses var hård som elfenben" og derved skulle kun-
ne modstå bødlen. Men på egyptisk hedder 'elfenben' ab, aab (jebu) eller
abu, bl.a. ifølge Erman & Grapow's "Wörterbuch..." (Band 1, Leipzig
1925, s. 7). De pågældende ord har ensartet udtale og til dels samme hie-
roglyfiske stavemåde og kan samtidig betyde 'standse', 'ophøre', 'stoppe'.

Her skimtes en sammenhæng med, at et vigtigt eller ophøjet bud-
skab/dekret i mange tilfælde blev graveret i en elfenbensplade, udformet
som en lille, evt. flad stok, dvs. præcis som den omtalte "chefheroldens
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identitetsplade" med faraos segl. Og som omtalt udløstes automatisk
dødsstraf for at skade "faraos talerør", kongens chefherold.

Sidstnævnte status, hvis kendetegn ofte var symboliseret ved netop
en herold-elfenbenstok, gjorde således Moses "hård" i betydningen
'usårlig': Således som en naturlig følge af denne forordning - og også for-
stået ud fra den omtalte udvidede betydning af udtrykket ('standse') -
måtte en sådan henrettelse simpelthen standses af den lille elfenbenspla-
de eller -pind, der ceremonielt eller embedsmæssigt kunne bæres i en
kæde netop om halsen.

At skinhenrettelsen af Moses i stedet blev en symbolsk henrettelse,
demonstrerer rabbinerskrifterne, idet den fysisk uskadelige berøring af
sværdet på Moses' nakke blev foretaget ikke mindre end ti gange efter
hinanden. Det er en typisk rituel handling. Ved denne forstærkende gen-
tagelse udløstes det dystre moment, hvor den magiske forbandelse blev
manet frem mod det chokerede - skadet af et ikke-dødbringende kølle-
slag - og dermed stærkt påvirkelige offer. Forbandelsen styrkedes ved at
besværge ved blodet fra parallelofferet (se Appendiks 1).

Denne forbandelse har været udført for at forhindre, at Moses no-
gensinde skulle få sin identitet, navn og status tilbage. Ud over at anven-
delsen af dette ritual skulle udøve et psykisk pres på Moses, så han ville
være mindre tilbøjelig til at iværksætte et comeback som tronfølger, har
det også haft et andet vigtigt formål. Nemlig at forstærke et indtryk over
for omverdenen, som efterhånden fik kendskab hertil, at forbandelsen
ville ramme den eller de, der forsøgte at støtte ham.

Derfor skulle forbandelsen fremkalde den tilsigtede effekt, hvad en-
ten Moses troede på den eller ej, for det var tilstrækkeligt, at andre opfat-
tede det som uheldbringende og farligt at hjælpe ham til en reetablering.

På et senere tidspunkt udførtes det næste "attentat" mod Moses' vir-
kelige identitet som egyptisk tronarving. Det skete ved, at en tidlig, jø-
disk bibelredaktion udelukkede flere uanbringelige overleveringer he-
rom. Det var næsten som om den magiske forbandelse var af usvækket
virkning - endda også videre frem i tiden, idet den til religiøst brug mål-
rettede bibelredigering, havde den bivirkning, at der opstod en sådan for-
virring om Moses' baggrund i Egypten, at en række af nutidens forskere
mener, at Moses ikke har eksisteret i virkeligheden.

Fra starten medførte den symbolske henrettelse af Moses, at han i
omverdenens øjne kunne betragtes som død. Hans officielle identitet var
destrueret. Moses var herefter færdig som højtstående person.

Uundgåeligt efter disse gamle ritualer fortabte Moses således landets
højeste poster, embederne blev frataget ham - alle hans magtbeføjelser
var med ét sat ud af kraft, og de fornemme titler "opløst". Som "Faraos
Datters søn" og dermed "gudens søn", tronarving etc. eksisterede han
ikke længere: Attentatet mod Moses var fuldbyrdet. 

116



3. DEL



Hatshepsuts skibe lastes til hjemturen med rigdomme fra hendes Punt-ekspedition.



15. KAPITEL

Flugten

Begivenhederne ved ypperstepræstens mystiske død
En opsummering af forløbet af attentatet kan være hensigtsmæssig ved
dette stadium. Det vides, at Senmut forsvandt i tiden mellem Hatshep-
suts regeringsår 16 og 17. Ifølge bogens presente farao-tidsregning fun-
deret på astronomiske data indledtes hendes regering 1510/1509 f.Kr; at-
tentatet mod Senmut skete da i 1494/1493 f.Kr.

Til sammenligning var Moses - bl.a. ifølge flere rabbinerskrifter og
det Nye Testamente - op imod 40 år, da han måtte flygte. De 40 år efter
hans fødsel i 1534 f.Kr. betyder, at det netop var omkring 1494 f.Kr., at
han skjulte sig og forlod Egypten. Ligeledes ses også tiden for Senmuts
forsvinden i 1494/1493 f.Kr. at være i overensstemmelse hermed.

Forinden var Senmuts plejeforældre døde under den omtalte terror-
aktion. Og samstemmende ses - ifølge oldtidens kirkehistoriker Eusebi-
us (433c) - at den egyptisk-jødiske forfatter Artapanos i Alexandria for
mere end 2.000 år siden gengiver fra en ældre overlevering, at:

"...Moses' plejemor døde, inden han flygtede fra Egypten...".
Dette ses også i Ginzberg's "Legends of the Jews" (vol. 5, 1925, s. 401,
note 61) - og det passer således præcist med skæbnen for den kvinde, der
ammede Senmut.

Der er fra Hatshepsuts periode bl.a. fundet mængder af materia-
ler med påskrevne angivelser af regeringsår og nøjagtige månedsdato-
er for religiøse fester. Desuden bærer f.eks. potteskår og byggemateri-
aler dato for arbejdernes påbegyndelse eller afslutning af et bygnings-
værk. Fund af sådanne dateringer specielt i forbindelse med hovedper-
sonernes handlinger og værker viser sig at kunne bidrage i Senmut/
Moses-dramaet til præcist at angive forløbet og begivenhedernes ræk-
kefølge.

Det er ved nøje at sætte disse oplysninger i indbyrdes relation, at det
hidtidige skjulte forløb viser sig: Først forsvandt Neferure sporløst, og
derpå døde Senmuts plejeforældre og nærmeste omgivende personer,
mange heraf tilhørende husstanden. Alle var her døde så pludseligt og på
én gang, tydeligvis ved en terroraktion.

Det var denne situation, der efterfølgende mundede ud i, at en af
konspirationens hovedmænd, ypperstepræsten Hapuseneb også pludse-
lig døde - hvorefter Senmut forsvandt fra Egypten ligeså pludseligt -
begge hændelser kort efter hinanden i Hatshepsuts år nr. 16. Og netop på

119



den tid har processen med skinhenrettelsen med bandlysningen og fred-
løshed samt fratagelsen af hans officielle identitet været udført.

Og netop også i samme år 16 begyndte Tuthmosis III for første gang
at optræde offentligt i inskriptioner (mere om dette følger) med sit navn
sammen med titlen som faraoregent sidestillet med Hatshepsut!

En ypperstepræst blev snart igen indsat og tilhørte naturligvis helt og
holdent Tuthmosis III's parti. Inden det næste skridt blev taget, var Sen-
mut/Moses på vild flugt langt bort fra de sammensvornes rækkevidde.

I Senmuts hemmelige grav blev arbejdet afbrudt for altid. Af en sid-
ste inskription i gravanlægget - måske er den endda foretaget af Senmut
selv - nåedes kun at blive indkradset:

"...På den 29. dag i den 4. oversvømmelsesmåned... - - - - ".
Herefter hørtes der ikke mere til Senmut.

Bag flugtberetningen afsløres en større sammenhæng
Efter Moses' involvering i det tilsyneladende drab på en egyptisk em-
bedsmand, kan Bibelens version af beretningen give det indtryk, at Mo-
ses flygtede direkte til Sinai. Hvorimod rabbinerskrifterne, flere andre
oldtidsskrifter og Josefus fortæller om hans lange ophold i Etiopien for-
inden opholdet på Sinai.

Ved Bibelens beretning om Moses' (endelige) ophold hos Jethro på
Sinai vil en nærmere analyse afsløre flere mærkværdigheder i den på-
gældende tekst i "2. Mosebog" (2,15), der ordret siger:

"...Og farao hørte om denne gerning og søgte at slå Moses ihjel,
men Moses flygtede fra faraos ansigt og slog sig ned i Midian-lan-
det, og han satte sig ned ved brønden...".

Til udtrykket "slog sig ned" er der begge gange i Hebraisk Bibel anvendt
samme ord, jashab. Men noget mere viser en gammel syrisk bibelover-
sættelse, "Peshitta", med oprindelse i traditionen hos den jødisk-kristne
menighed i Edessa i Irak 200 e.Kr. (mange var efterkommere af jøder, der
foretrak ikke at vende tilbage til Israel efter deres tvungne eksil i Babylon
i 500-tallet f.Kr.). For denne tekst med ord og udtryk fra før Ezras bibel-
redaktion (i funktion efter 400-tallet f.kr.) angiver, at Moses "rejste til"
(halak, 'gik til') Midian, midianitternes land; bl.a. Sinai-halvøen.

Dette synes at være en rest fra en oprindelig længere version af be-
retningen, som også kendes fra rabbinerskrifterne samt Josefus, Philo
m.fl. For anvendelsen af dette udtryk "rejste (til)" vil da have forbindelse
til en nu manglende tekst, der forud for det pågældende bibelvers har
omhandlet Moses' eksilrejse - en rejse andre steder hen inden han "satte
sig ned" ved brønden på Sinai.

For 1.200-1.300 år siden blev der til brug for læsning af den He-
braiske Bibel endelig fastlagt i skriften forskellige "signaltegn" (maso-
retiske tegn). De tjente til at vise, hvordan det traditionelt formodedes, at
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det gamle sprog blev læst og udtalt. Dertil blev der i den Hebraiske Bi-
bel indsat nogle såkaldt "forbindende tegn", der kun er skriftlige marke-
ringer (accenter), der ikke udtales. Herved synes et sådant forbindende
tegn at være indsat i "2. Mosebog" (2,15) mellem sætningen med flug-
ten fra farao og sætningen om, at Moses slog sig ned. Den sammenbin-
ding af de to episoder er således udført ud fra en baggrund af senere ti-
ders opfattelse og kan derfor tillægges mindre autoritet end selve beret-
ningens egen næsten 3.500-årige kerne.

Især kan denne bibelteksts anvendelse af udtrykket "brønden" - dvs.
ordet "brønd" determineret, altså i bestemt form - indikere, at der har ek-
sisteret en forudgående tekst, hvorfor i det efterfølgende at brønden for-
udsættes bekendt; idet denne grammatiske form vil henvise til - den nu
således forsvundne - første gang, hvor brønden har været nævnt.

Sinai udgør et område på størrelse med nutidens Schweiz og har fle-
re kendte brønde og kilder, hvorfor der næppe kunne være tale om at bru-
ge udtrykket "brønden," som om der kun var denne bestemte brønd. Der
er endda inden for denne bibeltekst (2,15) i "2. Mosebog" flere temme-
lig tvivlsomme forhold, der kunne vise, at teksten på dette sted er et ud-
drag eller en amputeret version af en oprindelig større beretning.

Ikke alene rabbinerskrifterne, men også oplysninger fra Egyptens hi-
storie underbygger, at en mere omfattende flugtberetning har eksisteret.
For dette, at Moses netop ikke valgte i første omgang at oprette sit eksil
hos Jethro på Sinai, men havde en anden strategi - må ses i det lys, at al-
lerede efter Hatshepsuts år 13 (1496 f.Kr.) var der for usikkert i Midian
på Sinai. Det er et historisk faktum, at dette steds delvise isolation her
var blevet brudt ved genindførelse af minedriften, og hermed i hvert fald
tre år inden Moses' flugt ud af Egypten.

Forvirringen ved de to flugtveje
Ligeledes ud fra Tuthmosis III's første handlinger, nemlig at iværksætte
eftersøgning på Sinai (omtales i det følgende), kunne det se ud til, at Mo-
ses havde ladet som om, han flygtede nordpå til sine forbundsfæller i en
afskibningshavn ved grænsebyen med det senere navn Pelusium ved
Middelhavet - eller endda videre her fra Nedre Egypten til Jethro på Si-
nai. Alt imens Moses, ifølge en lang række rabbinerskrifter og flere af
oldtidsforfatterne, undslap i den stik modsatte retning til Etiopien i syd,
her hvor Hatshepsut havde formået at skabe gode relationer.

Dette var de to klassiske flugtveje, hvoraf den nordlige ofte anvend-
tes af dem, der flygtede fra hofstaben, og som rabbinerne beretter, at det
var sket i Jethros og Jobs tilfælde. Ruten var på Moses' tid velkendt fra
bl.a. den egyptiske hofmand Sinuhes 400 år ældre og berømte såkaldte
selvbiografi (model for Mika Waltari's roman "Sinuhe Egypteren").

I nordøst havde Moses i så fald - ligesom tidligere Sinuhe - ellers
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skullet skjule sig for hærens patruljer. Først senere fuldendtes permanent
den berømte "kongens (eller herskerens) mur", omtrent hvor Suez-kana-
len nu udstrækker sig, og bestod af bl.a. en serie grænseforter med yde-
religere skarp bevogtning imellem sig for at føre kontrol med indvan-
drende asiater, f.eks. beduiner og andre hyrdefolk.

Den sydlige flugtvej til Etiopien var kendt for flere gange at være be-
nyttet som eksilrute for egyptiske konger og prinser; og i myterne, for
guder. Denne gang blev den atter benyttet af en prins - Moses.

Det var derfor nødvendigt for Moses at lade alle spor af flugten pege
nordpå. Dette kunne f.eks. gøres ved at fabrikere "hemmelige" breve -
men beregnet til at blive opsnappede - med antydninger om hans tilsyne-
ladende færden i nord, i Nedre Egypten. Herved kunne han opnå nogle da-
ges forspring, mens han i virkeligheden rejste direkte mod grænsen i syd.

For at undgå genkendelse fra præsteskabets efterretningsvæsen har
han, når det var muligt, måttet rejse efter mørkets frembrud - og i starten
især ad flodvejen, men længere sydpå måtte han "ad bagvejen" ind i
Etiopien og derfor vandre ind over ufremkommelige ørkener og sten-
sletter, hvor gribbe hurtigt kredser om en afkræftet enlig rejsende.

Allerede undervejs i selve Egypten kunne han næppe heller have op-
trådt udefinerbart som "en rejsende", idet der i flere perioder i det gam-
le Egypten herskede en art arbejdspligt, så alle arbejdsduelige i givet fald
skulle kunne redegøre for deres arbejdsforhold. Ellers kunne de blive
pågrebet og tvunget til at arbejde for staten.

En af de mest sandsynlige måder for ham at undslippe på var, hvis
han var forklædt som de omrejsende købmænd, der havde lov at rejse frit
omkring. Bl.a. havde præsteskab og templer egne købmænd. - Ligeledes,
fra de gamle kilder beretter Josefus i sin "Antiquitates" samstemmende
om flugten, at:

"...han (Moses) tog af sted for sig selv, og fordi de offentlige veje
blev overvågede, tog han sin flugt gennem ørkenen, hvor hans fjen-
der ikke ville mistænke, at han rejste; og skønt han var underforsy-
net med føde, gik han modigt videre...".

Til sidst var det blevet klart, at Moses alligevel ikke var flygtet nordpå.
Ifølge rabbinerskrifterne (Baren-Gould, II, s. 83) forlod den Moses-
fjendtlige udenlandske faraorådgiver Balaam og hans to sønner Egypten
og rejste skyndsomst til Etiopiens gamle hovedstad - og kom Moses i for-
købet. Her havde Balaam tidligere, nemlig under sit ophold da han var en
ung mand, gjort sig kendt for sine tjenester hos landets daværende konge.

Moses havde, for at kunne holde sig skjult så godt som muligt, måt-
tet rejse på en mere besværlig måde og ad omveje - rabbinerskrifterne
angiver med et rundt tal 40 dage - og han ankom derfor længe efter Ba-
laam, hvis rejse må have fulgt en mere farbar, almindelig rute.

Rabbinerskrifterne beretter, at ved den etiopiske konges fravær un-
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der en krig mod nogle oprørere var det lykkedes den således stedkendte
Balaam at kuppe sig til en overtagelse af magten i hovedstaden, så at der
ingen adgang var for Moses. Derefter kunne han holde hovedstaden
"som gidsel" overfor den etiopiske konge og dennes hær for at få dem til
at undlade at give Moses ophold, men i stedet pågribe ham og gøre det
af med ham.

Men her forregnede Balaam sig. Moses gik i forbund med kongen,
som derefter belejrede byen, der sluttelig blev indtaget ved hjælp af Mo-
ses utraditionelle strategier (omtales i bind 5's kap. 4-5) - men det lykke-
des Balaam og hans sønner at undslippe. Moses' og kongens hjælp til hin-
anden blev indledningen til Moses' mangeårige eksilophold i Etiopien.

Yderligere i en meget lang periode efter kongens død - her angiver
flere rabbinerskrifter cirka 25 år (cirka 6 år af Hatshepsuts sidste tid og
19 af Tuthmosis III’s år) regerede eller bestyrede Moses landet sammen
med enkedronningen, indtil den etiopiske konges søn var blevet myndig.

Eftersøgningstogtet til Sinai
Den tidligere omtalte genetablering af Sinais minedrift var foregået ved
at Hatshepsut i sit 13. regeringsår udrustede en ekspedition til de gamle
kobber- og turkisminer på Sinai for at lade dem genåbne efter århundre-
ders stilstand bl.a. under hyksosfolkets besættelse af Egypten.

Området kom herefter mere i fokus, hvorfor det var for risikabelt at
bruge Sinai som skjulested - i hvert fald ikke før efter interessen for mi-
nedriften igen blev mindre prioriteret. Dette skete således 7-8 år efter
starten og derfor nogenlunde samtidig med Hatshepsuts regeringstids
ophør i 1488/1487 f.Kr.

At det var en rigtig vurdering af Moses ved sin flugt umiddelbart ef-
ter skinhenrettelsen at undlade at søge til Sinai i første omgang, fremgår
med al tydelighed af, at Tuthmosis III nu foretog sig en ejendommelig
manøvre netop ved flugten, i Hatshepsuts år 16, dvs. i 1494/1493 f.Kr.

I påfaldende komisk kontrast til sine senere store hærtogter nordpå
til Palæstina og Syrien, som han siden blev berømt for, stillede han sig i
stor stil i spidsen for en hærafdeling - og i stedet for at sigte efter store
og glorværdige erobringsmål hastede denne nervøse faraoaspirant med
sin til formålet overdimensionerede flok soldater ud til det øde Sinai og
har skræmt livet af indbyggerne i stedets lille minearbejderby Serabit el-
Khadim.

Egyptologerne har aldrig kunnet forklare meningen med denne ak-
tion. Men ved at se det i sammenhæng med Senmuts/Moses' flugt bliver
det klart, hvorfor Tuthmosis III - da han ikke som forventet kunne læg-
ge hånd på Moses her på Sinai - i Wadi Magharah, ikke langt fra Serabit,
opstillede en stele med en inskription for at retfærdiggøre sit "togt".
Hans inskription angiver da, at togtet gik ud på, at:
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"...foretage eftersøgning (eller "opdagelse") i hemmelighedsful-
de dale..." 

- hvilket ellers næppe ville være det mest nødvendige at foretage sig
midt under en større magtkamp i Theben. Ligesom det heller ikke ville
kræve opmarch af et pænt antal soldater.

Tuthmosis III har næppe heller f.eks. søgt at tilfredsstille en usæd-
vanlig geografisk interesse for specielt disse dog allerede så veludfor-
skede dalområder omkring minedistriktet. Så at kalde dette togt at "gå på
undersøgelse" på "hemmelighedsfulde" steder, synes tydeligvis at være
et forsøg på omskrivning af hans egentlige formål: At lede efter sin for-
svundne konkurrent i hemmelige skjulesteder.

Ved at proklamere det nævnte formål havde Tuthmosis III sikret sig
mod eventuelle overraskelser fra hærens folk. Dette var nødvendigt, især
fordi Senmut/Moses i sine embeder på flere områder også havde hæren
under sig. Derfor måtte Tuthmosis III regne med, at der blandt hærens
folk kunne være en del, der ikke pludselig opgav deres loyalitet over for
Senmut/Moses, som de stadig kunne formode sad ved magten, idet skin-
henrettelsen i begyndelsen var blevet hemmeligholdt.

På sin stele på Sinai med inskriptionen med den veludtænkte "offi-
cielle" forklaring, som Tuthmosis III - ifølge samme tekst - i Hatshepsuts
år 16 efterlod som alibi for sin "opdagelsesfærd", figurerer bl.a. navnet
på den medbragte nye kongelige herold Cheriuf. Men denne mand viste
sig senere ifølge sin gravinskription fortsat at have været loyal Hatshep-
sut-tilhænger. Sådanne forhold er med til at tegne baggrunden for, at
Tuthmosis III - foruden ikke at nå sit mål på Sinai - har måttet skjule det-
te, ekspeditionens egentlige formål, for næsten alle deltagere i sit med-
bragte korps.

Det ligger lige for, enten at Senmut/Moses gennem sine forbindelser
- eller at hans indflydelsesrige forbundsfæller på egen hånd - nemt kun-
ne have arrangeret en skjult sabotage mod fødevarelagre i hærens depot-
byer ved grænsen. Hermed kunne i så fald soldaterne, uafvidende, blive
påvirkede - døvede - af et infektorisk eller lidt bedøvende stof i maden.
Rabbinerskrifterne gengiver det - jf. Ginzberg's "Legends of the Jews"
(vol. 2, s. 282) - på følgende måde, at:

"...farao arrangerede forfølgelse, men det var forgæves. Kongens
tropper blev dels ramt med blindhed, dels med døvhed. Den døve
kunne ikke give oplysning om hvor Moses kunne gemme sig, og den
blinde, hvis han vidste noget, kunne ikke komme dertil...".

Det er heller ikke utænkeligt, at der bag denne tekst har foreligget en op-
rindelig beretning om en bestemt handlemåde hos enkelte tropper, der
var loyale mod det gamle regime:

- Faraos udsendte tropper havde således ledt efter Moses i Egypten
og helt ovre på Sinai. Men de var på forkert spor, hvad netop sådanne sta-
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dig loyale officerer i hæren kunne tænkes at lukke øjne og ører for, hvis
de alligevel skulle have gennemskuet det egentlige formål med ekspedi-
tionen. - Forholdene inden for Egyptens styre på den tid var nemlig så-
dan, at også ved selve hoffet udgjorde repræsentanter fra hæren samt for-
henværende officerer, der var indsatte på æresposter i hofstaben, et eget
selvstændigt parti over for de præstelige partier eller fraktioner. Da det i
høj grad var disse sidstnævnte, der støttede Tuthmosis III's magtoverta-
gelse, må det indadtil have skærpet den til tider særdeles markante op-
position mellem de to parter.

Der kendes lignende konflikt senere under denne faraos sønnesøn,
Tuthmosis IV, der som omtalt lod skære igennem og i stedet for en præst
nu fik en tro officer udnævnt til ypperstepræst over hele Egypten.

På grund af sit fravær var Moses ikke blevet uskadeliggjort på Sinai,
og den forgæves eftersøgning kunne nu indgive hans modstandere for-
modning om, at risikoen for hans genopdukken foreløbig syntes for-
svundet. For det viser sig, at den dengang unge 17-18-årige Tuthmosis III
sluttelig - i denne Sinai-ødemark langt borte fra Hatshepsuts myndighed
- turde give sig mere tilkende og, her på sin føromtalte stele i Wadi Mag-
hara, for første gang i en inskription vove at lade sit navn sætte ved siden
af Hatshepsuts og på en sådan måde, som var de ligestillede.

Herved var han gået langt videre end Senmut (Moses), for når denne
satte sit eget navn ved siden af Hatshepsuts, var det altid ærbødigt gjort.

Kort efter denne episode var Tuthmosis III kommet så vidt med sin
snigende magtovertagelse, at han havde dannet sit eget lille hof: - bestå-
ende af bl.a. en troppechef Tiy, der var en barndomsbekendt, samt end-
nu en herold, Djehuti (Thoth), og en række andre navngivne folk der-
iblandt både Tuthmosis III's skatmester og hans arkitekt m.fl.

Endnu i starten af denne på flere punkter noget dunkle periode i
Egyptens historie under 18. dynasti har Senmut/Moses på grund af den
hemmelige (skin)henrettelse endnu ikke officielt været opfattet som væ-
rende ude af billedet: For en vesir blev yderst sjældent udskiftet ved en
ny faraos tiltræden - alene dette demonstrerer det ekstraordinære ved
fjernelsen af Senmut.

Og også i mange åbne forhold udadtil lod Tuthmosis III stadig som
ingenting - hvilket vil fremgå i det følgende - for at kunne fortsætte så
uforstyrret som muligt med at befæste sin usynlige magtovertagelse.

Senmut i sine
velmagtsdage. 
Dobbelthage-striber
er tilføjet: et udbredt
symbol på velstand.



16. KAPITEL

Største navneudslettelse i Egypten

Navnemanipulation og billeddestruktion
Efter Senmuts forsvinden lod Tuthmosis III efterhånden de fleste Sen-
mut-statuer og Senmuts inskriptioner ødelægge. Dette afslører hermed,
at alle væsentlige mindelser om Senmuts (Moses') identitet skulle de-
strueres. Han var blevet udmanøvreret som kommende farao - han måt-
te hverken være kendt af samtiden eller eftertiden.

Der måtte ikke findes tegn på, at han var (skin)henrettet, eller i det
hele taget havde levet. Indtrykket skulle være, at han slet ikke havde
eksisteret. Så Senmuts (Moses') eftermæle blev overalt i Egypten de-
strueret ved en landsomfattende damnatio memoriae, i en totalt over-
vældende grad uden historisk fortilfælde.

Det er tydeligt, at hvis Senmut/Moses ikke havde været af kongeæt
eller indviet som tronarving, ville ingen have ofret så megen indsats og
opmærksomhed på denne omfattende destruktion, der oveni købet blev
ledet af selveste farao (Tuthmosis III) og hans stab.

I det gamle Egypten blev der gjort meget ud af billeder og statuer til
især gravanlæggene, idet man mente, at afbildning i gravkammeret af
f.eks. en slave til at tjene ejeren i det andet liv kunne være "stedfortræ-
dende", f.eks. i stedet for, som i visse kulturer, at dræbe en levende slave
og begrave ham sammen med ejeren. Statuer og billeder opfattedes at
være automatisk fyldt med magi og religiøse kræfter og kunne "besjæles".

En statue af gravens indehaver kunne da være næsten så vigtig som
kroppen for at sikre den afdøde et (bedre) evigt liv, idet en persons ånd
eller sjæl kunne, som tidligere omtalt, have tilholdssted her, hvis f.eks.
mumien/liget blev ødelagt. Derfor betød det virkelig udslettelse, da Sen-
muts statuer smadredes; det var en ekstra måde at destruere hans eksis-
tens på, rækkende langt ud over hans jordiske liv: Den meget frygtede
"anden død", når alle mindelser forsvandt.

Eftersom Senmut havde gennemgået høje indvielser, har der under
den tids indstilling hersket frygt for hans magiske kunnen og dermed for-
modede magt til at indlægge magisk kraft i inskriptionernes og statuer-
nes forbandelser, aktiverbare tabuer rettet mod gravskændere. Ved flere
af Senmuts inskriptioner og afbildninger, som Tuthmosis III's udsendte
destruktører har anset for farlige, har der uvægerligt været sat præster
ind for at lave "mod-magi" til at afværge eller ophæve Senmuts indlagte
forbandelser. Især de skjulte og kodificerede forbandelser var frygtede.
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Men åbenlyse forbandelser og anden magisk beskyttelse - hvoraf der
fandtes en stor mængde i Senmuts første og officielle gravanlæg ved
Sheik Abd el-Gurnah - var lettest at modgå af præsterne, og dette anlæg
blev da også i vid udstrækning destrueret indvendigt. Her undgik ikke en
eneste af Senmuts ikke-skjulte navneinskriptioner en udradering.

Rekonstruktionen fra cirka 1.250 fundne brudstykker af Senmuts kon-
gelige sarkofag - oprindelig udhugget som én stor kvartsblok - viser, at den
smadredes i mere end 2.000 stykker i og uden for gravanlægget. Men i
hans nyere gravanlæg under Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari gik man
mere forsigtigt til værks; ud over frygten for de skjulte forbandelser vel
især også fordi det var under et helligt tempel, på "hellig grund".

Personnavne opfattedes som så "magiske", at de rummede personens
identitet, ja en del af sjælen, der derfor kunne overleve, hvis navnet f.eks.
var indsat i en statue. At udslette et navn var som at reducere/udslette per-
sonen. Men det har lettet opklaringen af, hvad der i virkeligheden var
sket, at det her var muligt for arkæologer at afdække og rekonstruere dét,
der oprindelig stod i inskriptionerne, før de blev skadet eller destrueret,
idet der ofte underliggende i materialet er spor af den ødelagte skrift.
(F.eks. sikrede Ramses II sig ved at få indhugget sine navne dobbelt dybt).

Monumenter er altid naturligt udsat for senere skader eller endda
hærværk. Men ved Senmuts værker var den samlede, bevidste destruk-
tion særdeles omfattende - dog med de nævnte inkonsekvente undta-
gelser: F.eks. visse steder, hvor Tuthmosis III ikke turde lade det udføre,
eller hvor det af taktiske årsager kan have passet ham fint her, som vi
skal se, at bevare nogle bestemte af Senmuts inskriptioner eller værker.

Et billede af Senmut, malet på væggen i hans andet gravanlæg, synes
målrettet bevidst ødelagt, men stort set kun ved kind og hage, som om det
gjaldt at fjerne det betydningsfulde og måske endda kongelige skæg. Og
dette har i hans tilfælde været en af de vigtigste dele at destruere.

Templet i Deir el-Bahari har sandsynligt haft en lille kultplads for Sen-
mut som den eneste arkitekt på et niveau, der kunne sammenlignes med den
store Imenhotep (2500 f.Kr.), der også fik en kult her. I så fald, ved sletnin-
gen af Senmuts minde er Senmuts kult blevet ophævet og har kunnet give
plads senere til en kult for en vis Amenhotep, søn af Hapu. (Denne arkitekt
var så højt i rang, at han kunne spille en kronprins' rolle under genspil-
ningen af sin herre farao Amenhotep III's kroning ved dennes sedfestival).

Den dobbelte Tuthmosis
Det var overalt i Egypten, i Nubien og selv på Sinai, at Tuthmosis III's
håndlangere fjernede Senmut-navne på de fleste af Senmuts statuer, por-
trætter og inskriptioner. Alene i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari blev
Senmuts navne slettet på 66 af de "skjulte" vægpaneler - men fire figurer
og tekster undslap ødelæggelse: Igen denne svingende fremgangsmåde.
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De besynderlige inkonsekvenser i destruktionsarbejdet har også her
forvirret forskerne. Blandt det store antal Senmut-statuer - hvoraf flere fik
hovedet slået af, mens andre beholdt de "magiske punkter", dvs. øjne og
næse - er der manipuleret med halvdelen ved at fjerne Senmuts navne
uden dog hver gang at fjerne alle forekomster af hans navne i samme tekst.

Også selve Hatshepsuts kongelige kartouche, der ofte forekom sam-
men med Senmuts navn, er flere steder udskiftet med Tuthmosis III's kar-
touche i Senmut-statuernes tekster. En stele i Montu-templet i Karnak
omtaler et ønske, der gives af Senmut til farao Tuthmosis III, men anses
for at have været til Hatshepsut, for Tuthmosis' navn er også her indsat så
dårligt, at det senere (i 25. dynasti) måtte restaureres.

Senmut-navne på statuer og afbildninger er ofte af Tuthmosis III net-
op blevet både borthugget og derpå overskrevet med hans kongenavne.
Så kunne disse værker gælde for at være hans egne ungdomsstatuer.

Heriblandt findes statuer, der angiver at forestille Tuthmosis III, men
som absolut ikke ligner de øvrige afbildninger af denne farao. Det var
næppe nogen tilfældighed, for egyptiske billedhuggere var fremragende
portrætkunstnere i stand til at udføre en personlig portrættering i en end-
da meget stiliseret form - og veg endda ikke tilbage for på et senere tids-
punkt at vise denne faraos undertiden lidt snu ansigtsudtryk.

Så enkelte portrætrelieffer af en tidlig Tuthmosis III fremtræder som
et resultat af senere bearbejdning, som om de oprindelig havde forestil-
let en anden person. En sådan ændring foretog man kun ved personer,
der skulle glemmes, fordi de var vanærede.

Bemærk, at der ikke findes omtalt og overhovedet ikke afbildet no-
gen tronfølger før kort tid inden Hatshepsuts år nr. 16 med Sed-festival-
len. Indtil da har Tuthmosis III's liv været et limbo. Først herefter findes
billeder af en kongelig person ved siden af hende; hermed som om alt var
gjort klart til en offentlig proklamering af Senmut som tronfølger. På
Hatshepsuts færdige obelisker er den nye faraos billede et neutralt por-
træt, dvs. fremstillet på en mindre genkendelig, mindre mistænkelig
måde i relation til den nye hersker. De har i så fald oprindeligt repræ-
senteret Senmut/Moses og således udformet uden større portræt-lighed.

Dette synes også sket i udstrakt grad i hendes tempel i Deir el-Bahari
og Røde Kapel (ved Amontemplet i Theben). For disse byggerier fortsat-
tes ved Senmuts forsvinden, mens Hatshepsut efterhånden forlod scenen,
så nu var der frit spil. Det er særlig tydeligt på kapellets genfundne sten,
at senere tilkomne eller færdiggjorte billeder helt ændrer karakter og mere
ligner den nye Tuthmosis, især på vægge opført efter Hatshepsuts tid.

En genbrug af disse portrætter har været let at bringe i stand. Såle-
des har f.eks. W. Stevenson Smith i sin "The Art and Architecture of An-
cient Egypt" (New Haven 1981, s. 226) præciseret deres udseende:

"...(Senmuts) profil har den kontur, der præger Tuthmosis-familien".
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Idet der i hans udseende er tale om stor lighed med andre medlemmer af
netop kongefamilien, vil også dette støtte det totale indtryk af, at Senmut
må være søn af Hatshepsut. Og billedændringerne i kapellet synes så af-
slørende, at det kan have fremskyndet, at stedet kort efter blev nedrevet.

I billedstormen blev kun de billeder skadet, der direkte viste Senmut.
Ved at lade sig afbilde både i delvis neutrale kronprinsebilleder og Sen-
mut-portrætter, har han dermed spillet på to heste for at være mere sik-
ker på at vinde - men tabte altså alligevel. At ikke alle hans navne blev
udslettet, betød, at han dog synes at være blevet tilstået en spinkel chan-
ce for at eksistere i Duat, underverdenen, og ikke et totalt ophør.

I Deir el-Bahari-templet er Hatshepsuts tidligere udsendte ekspedi-
tion til Punt afbildet med bl.a. en voksen ung mand klædt i prinseligt,
ofte endda faraoagtigt ornat. Men det kan heller ikke være den person,
der blev farao Tuthmosis III: fordi denne kun var en mindreårig dreng på
det tidspunkt, hvor den afbildede episode fandt sted.

Et andet relief i dette Hatshepsuts tempel viser - ufuldstændigt - et
ungt kongeligt par (ofte ses Neferure foreslået som den ene), hvor den
unge mand ikke kan være den senere Tuthmosis III af aldersmæssige grun-
de. Men motivet kan netop have skullet forestille Senmut/Moses som fa-
raoprins. Tuthmosis III's taktik har da været, at skåne relieffet og - skønt
han altså ikke havde noget med hende at gøre - da lade det fremstå, som
om det var ham selv, der var afbildet som kronprins. Dvs. et lignende prin-
cip, som da Tuthmosis III transformerede Hatshepsuts regeringsår til sin
egen regeringstid - alt for at opbygge en officiel forhistorie som kronprins.

Blev et af Moses' farao-navne frastjålet ham?
Det har også vakt undren, at Tuthmosis III på et tidspunkt foretog æn-
dring af sit faraonavn, hvilket var en højst usædvanlig handling.

En farao udstyredes ved sin kroning med hele fem typer navne. Der
redegøres nøje for disse af den engelske egyptologiske autoritet, Alan H.
Gardiner, i hans "Egyptian Grammar" (3. ed., London 1960):

- Kort fortalt skelnes mellem 1) et såkaldt Horusnavn, dvs. et "ban-
ner-navn" eller "ka-navn"; 2) et nebhty-navn, dvs. "de to gudinder" som
herskertitel for Øvre og Nedre Egypten; 3) et guld-Horus-navn, hvis
baggrund ikke menes helt afklaret; 4) et "konge-fornavn", næsten altid
forbundet med solguden Re og indrammet i den kongelige kartouche;
samt 5) selve kongenavnet, der kan sammenlignes med en art familie-
navn, og som i inskriptioner også var indrammet i den kongelige kartou-
che. Heri sad ofte et navn, som kongen havde inden tronbestigelsen og
nu blev til et af hans "tronnavne", mens den samlede navnetitulatur først
blev antaget på tronbestigelsesdagen.

Tuthmosis III udvidede på et sent tidspunkt sit navn til Tuthmosis Ne-
fercheperu. Men da en faraos officielle navne samtidig fremstod som en
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art programerklæring med religiøs protektion (det var teoforiske navne,
dvs. 'bærer af guders navne'), ville et sådant navneskift nærmest svare til
både at skifte "politisk program" og trosbekendelse! Hans motiv for æn-
dringen har været forskerne en gåde.

Inden han ses at bruge dette navn Nefercheperu, brugte han navnet
Mencheperre. Og dette tidlige navn Mencheperre (dvs. 'eksistensen af
Re er etableret') ses anvendt på to måder: I tekster i officiel sammenhæng
var det Mencheperre, nemlig i inskriptioner når det stod sammen med
Hatshepsuts navn. Mens en særlig form af navnet findes ændret til Men-
cheper-ka-re, når det står alene uden Hatshepsuts navn. Det var således
tilkoblet ka ('sjæl') foran Re (solguden).

Sidstnævnte version på en måde manifesterede eller "personificere-
de" Hatshepsut, hvorved Hatshepsut alligevel var tilknyttet, når hun ikke
var nævnt - påpeger Suzanne Ratié.

Denne respektfulde måde lignede langt mere Senmut end Tuthmosis
III, idet sidstnævnte demonstrerede sin sande disrespekt ved siden hen
også at ødelægge mange af Hatshepsuts navneinskriptioner. Tiden for
navnets anvendelse er omtalt af den engelske egyptolog E.P. Uphill i
hans afhandling "A Joint Sed-Festival of Thutmose III and Queen Hat-
shepsut", i Journal of Near Eastern Studies (vol. 20, 1961, s. 248-251):
Her er det absolut opsigtsvækkende, at anvendelsen af denne særlige
navneform - Mencheperkare - ophørte midt i samme år, hvor Hatshep-
suts Sed-festival fandt sted. Dvs. året, hvor Senmut (Moses) forsvandt!

Også dette kan være med til at pege på, at det må have været Sen-
mut/Moses i kronprinsrollen, der oprindelig bar disse herskernavne, para-
te til anvendelse den dag han skulle bestige tronen som farao. Til sine em-
beder som statholder, landsarkitekt m.v. har han anvendt navnet Senmut,
mens derimod navnet Mosis (Moses) var velkendt som forkortet form af
navne som Ramosis, Ahmosis etc. - og indgik i det faraonavn, han sand-
synligt skulle have brugt, når han blev farao: Nemlig det mest nærliggen-
de navn Tuth-mosis i lighed med slægtens to foregående faraoner.

Den egyptiske historiker Manetho oplyste cirka 280 f.Kr., at Moses
først under sit oprør antog navnet Moses. Da hans oprørs formål var at
genvinde sin adkomst til faraotronen, var det logisk, at hans nom de gu-
erre var just dette faraonavn (Tuth-)Moses, som han opererede under.

I forbindelse med faraos "fornavn" Men-cheper-(ka)re, der indehol-
der gudenavne, kan atter en oplysning i flere rabbinerskrifter vise sig at
være korrekt, angående nogle overleverede kaldenavne for Moses, bl.a.:

"...Cheper (som var) ...det navn hans far gav ham...".
Dette navn er - ligesom navnet Moses - ikke hebraisk, men et rent egyptisk
navn. Det, om end ikke usædvanlige, navn kan medvirke til at pege på, at
Tuthmosis III overtog sin konkurrents navne. Og i så fald har et af de vig-
tige blandt Moses' "fornavne" som kronprins og tronarving været: Men-
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cheperre. Dette sammensatte navn Men-Cheper-Re er som nævnt opbyg-
get fra navnet Cheper, der betyder 'at skabe' og 'den hellige scarabæus', er
her forbundet med solguden Re og første led Men, 'at forblive', 'at vare'.

Bæreren af navnet Mencheperre, og dermed også den ægte oprinde-
lige bærer, blev kendt gennem generationer for sin formidable power.
Senere, især under det såkaldte Sene Rige 712-332 f.Kr., fik en talisman
i form af en ring med scarabæ-segl stor udbredelse, og heri blev det al-
mindeligt at få graveret, i kongelig kartouche, just dette faraonavn
Mencheperre.

Da Senmut/Moses var fradømt sine navne ved den hemmeligt eks-
ekverede skinhenrettelse, var det relativt let for Tuthmosis III støttet af
præsteskabets ledere simpelthen at overtage disse navne - der nu "til-
hørte ingen" - altså igen i lighed med førnævnte overtagelse af Hatshep-
sut-årene. Blot udelod han ordet ka, for at afværge en total identitet.

Det ser derfor ud til, at Tuthmosis III simpelthen ved "identitetstyve-
ri" stjal både navnet Mencheperre og Tuthmosis fra Moses/Senmut som
et led i at gøre magtændringen mindre iøjnefaldende. (Jf. i nutiden, at da
den unge pave Johannes Paul så mystisk døde (ved et mafia-indgreb?)
den 28. sept. 1978 efter kun 33 dage i pavestolen, antog Karol Woytyla -
der blev efterfølgende pave - som mindegestus den afdødes navn).

I virkeligheden må Tuthmosis III have heddet Nefercheperu hele ti-
den og først have antaget navnet Tuthmosis, da han blev farao; senere -
19 år efter, dvs. hvor hans fred med nabofolkene var etableret - da han
nu sad meget fast i sadlen, har han tilføjet, men i virkeligheden blot gen-
antaget, navnet Nefercheperu.

At han tog dette sidste navn tilbage er forståeligt, da navne opfatte-
des som indeholdende særlige kræfter forbundet med den person, de til-
hørte. Det var derfor nødvendigt for Tuthmosis III, da han blev ældre, at
"ændre tilbage" på sin egen navngivning ved at bruge sit oprindelige
navn Nefercheperu (bl.a. på indersiden af sin sarkofag):

- Alt dette for at han ikke skulle dø under en andens navn (Menche-
perre), hvilket ansås som farligt over for de højere magter og negativt over
for efterkommerne. Ligeledes havde han fra 1493 f.Kr. bosat sig i Mem-
phis, da han "overtog" Senmuts/Moses' styre af Nedre Egypten, men flyt-
tede i sine seneste år tilbage til Theben og kaldte sig "Thebens herre".

Det var just sådanne opfattelser om navnes betydning, der også lig-
ger bag, at Moses både skulle fradømmes sine navne og derefter have
dem destrueret - idet identitetsløshed sattes lig med eksistensløshed.

Moses' faraonavn fundet i en inskription?
På Sinai, hvor Moses opholdt sig under sit eksils sidste del, er der ved
det lille egyptiske tempel - som nævnt Jethros sandsynlige opholdssted
- i Serabit el-Khadims kobber- og turkis-minedistrikt (jf. kap. 5) fundet
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verdens ældste alfabetskrift. Det er denne specielle skrift, der kendes
som det oprindelige grundlag for de fleste alfabeter i verden siden hen.

Det pågældende Sinai-alfabet er baseret grafisk på egyptiske hiero-
glyffer, der er en billedtegnskrift, men baseret lydmæssigt på egyptiske
enstavelsesvokaler, og her tilpasset oldsemitisk sprog ("proto-kanaanæ-
isk"). Det stammer fra præcis Hatshepsuts og Moses' tid. Bibelen er det
første og ældste værk skrevet med alfabetskrift. En række oldtidsforfatte-
re tilskriver Moses opfindelsen af alfabetet. I 1923 tydede en fremragen-
de semitolog, tyskeren Hubert Grimme, navnet 'Moses' i en af indskrif-
terne, men blev stærkt modgået og endda hånet for det af flere forskere.

En inskription på en af stedets små sfinxskulpturer (No. 345) er både
på egyptisk og semitisk. Mellem sfinxens poter ses et Horusnavn for en
farao og som prædikatet til dette navn ordene "...elsket af Hathor, turki-
sens gudinde...". Men Horusnavnet tilhører ikke nogen (kendt) farao.

Derfor forsøgte den tyske egyptolog Kurt Sethe cirka 1925 at datere
den pågældende som en af de obskure konger i 13. eller 14. dynasti, men
siden hen er alfabetopfindelsen mere præcist dateret til omkring 1500
f.Kr. i 18. dynasti. Den semitiske inskription er næsten ordret oversæt-
telse af den egyptiske. Det afføder følgende spørgsmål: Hvilken 18. dy-
nasti-farao nåede ikke at blive kendt? - samt tog ophold på Sinai og hav-
de behov for at få sin navnededikation oversat til, og kunne endog selv
anvende, semitisk sprog og alfabet? - Hvilken anden end den både iføl-
ge rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne faraoudnævnte Moses?!

Det var netop en forbandet og umulig situation for ham, der ikke bare
kunne komme og kræve sit navn tilbage: et navn, der nu blev identifice-
ret med en farao, der "tilsyneladende" havde avanceret naturligt fra at
være prins; så hvem ville herefter støtte den fordrevne tronkandidat?

Den magiske forbandelse, der skulle udslette hans officielle identi-
tet, blev fra starten hjulpet til opfyldelse. Den storstilede udslettelse af
navne portrætter, billeder, statuer, gravkamre og sarkofag var en aktion,
der skulle "nedbryde" ham samt fjerne mindelser om, at dette navn og
denne status nogensinde havde eksisteret: - En aktion der ikke i hele
Egyptens historie er set hverken før eller siden i et så voldsomt omfang
mod nogen enkeltperson. Denne frygt for ham bestyrker, at han har haft
overordentlig stor indflydelse bl.a. ved netop at have en royal status.

RESUMÉ · I større omfang end nogensinde før destrueredes Senmuts navn,
statuer og billeder, hvilket synes at demonstrere hans for regimet så farli-
ge kongelige baggrund.

· Billeder af Tuthmosis III ændredes påfaldende, da Senmut forsvandt.
· En anden aldrig før set handling var, at Tuthmosis III skiftede navn

- få år før sin død - på en sådan måde, som om han ikke ville dø under en
fremmeds (Senmuts?) navn, men tog sit eget oprindelige navn tilbage. 
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17. KAPITEL 

Den snigende magtovertagelse
- og et afgørende kup 

Farao-betegnelsen anvendt som et dække 
Den foreløbige hemmeligholdelse af attentatet mod Senmut/Moses og
fjernelsen af ham fra hans positioner - samt hans snarlige forsvinden i
Hatshepsuts år 16 - kan i et hele ses som vigtige led i en veltilrettelagt
plan for sammensværgelsens snigende overtagelse af magten.

Hatshepsut har været tvunget til at acceptere situationen og har kun
i hemmelighed kunnet prøve at arbejde for Senmuts/Moses' tilbageven-
den. For hun kunne lige så lidt som Tuthmosis III risikere et ydre synligt
opgør, hvilket kunne splitte landet, eventuelt med borgerkrig. Dvs. den
nævnte svækkelse, der kunne skabe åben invitation til de næsten altid let
antændelige oprør i de omgivende stater under Egyptens dominans.

Det er bemærkelsesværdigt, at efter dette særlige Hatshepsut-år nr.
16 flyttede Tuthmosis III som omtalt hastigt væk fra Theben med hele sin
stab. I en længere periode gjorde han nu i stedet Memphis til regerings-
by (ifølge mange egyptologer, bl.a. Flinders Petrie og Suzanne Ratié).

Hans magtfulde søn og efterfølger, den senere farao Amenhotep II,
blev født her - cirka 1474 f.Kr. Ved den endnu "grønne" Tuthmosis III's
udflytning, bort til den nordlige hovedstad i denne usikre periode (og
bl.a. ved da at videreføre Senmuts/Moses' tronfølgerembede her som gu-
vernør over Nedre Egypten), har han dermed søgt både at dække og si-
kre sin usynlige, fortsatte magtovertagelse. Ved her at udbygge sit styre
i nord har Tuthmosis svækket Hatshepsuts position yderligere over for
dette, at mange af landets embedsfolk i Theben i centraladministrationen
under Hatshepsut (og Senmut/Moses) endnu kunne tænkes at være loya-
le over for hende.

På denne måde var det efterhånden lykkedes Tuthmosis III at trække
tæppet væk under dem alle, når han således oprettede en ny administra-
tion - i en anden landsdel med sine egne udvalgte folk - hen over hove-
det på Thebens hidtidige magtcentrum. Mange højere embedsmænd, der
havde tjent under Hatshepsut, fortsatte nu på Tuthmosis III's hold, hvad
enten det var, fordi de var blevet presset eller blot fulgte den vej vinden
blæste; med andre ord, ikke nogen atypisk historisk situation.

Selve udflytningen til Memphis har ikke virket særlig påfaldende,
idet denne nordlige by hyppigt i Egyptens historie havde fungeret som
hovedstad - og kunne også foretages i ly af, at Thutmosis III og hans
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stab desuden begyndte at være i højere grad et omrejsende regerings-
center.

Men dette blev i øvrigt begyndelsen til, at Theben, landets hidtil kraf-
tige og præstelige magtcenter, i nogen grad mistede rollen hvad angår det
at være politisk centrum. Flere faraoner boede hellere herefter ofte i
Memphis, eller de flyttede - i større udstrækning end hidtil - rundt i lan-
det medbringende deres hof til kongelige paladser, der blev oprettet til
det formål i mange byer. Selv hæren kunne i nogen grad frigøres til nu at
være mere under farao, der herefter også kunne lade sig præsentere som
særlig militærhelt. Og Tuthmosis III omtalte sig især just for dette, end-
da ved at fremstå som den største, skønt hans farfar, Tuthmosis I, uden
en så omfattende propaganda, dog var mest betydelig på det felt.

Tuthmosis III havde netop gode chancer for at gennemføre den sni-
gende overtagelse, idet et lands leder ikke som i nutiden gennem medier-
ne var velkendt af udseende blandt de fleste i befolkningen. Han kunne,
som ikke unormalt, bruge en præst som stand in ved tempelceremonier
og andre begivenheder, undtagen ved de vigtigste, f.eks. nytårsfesten.

Så i den første og afgørende periode har Tuthmosis III regeret via
embedsmænd og kun givet sig til kende over for få betroede topfolk, der
tilhørte konspirationens parti. Herved kunne han, indtil han sad sikkert
nok, undgå - ved flere omhyggelige procedurer (se nedenfor) - at afslø-
re sig i den første tids mest risikable fase. For sent blev det muligt for en
større offentlighed at opdage, at Senmut/Moses var forsvundet.

Blandt andet er det påfaldende, at Tuthmosis III ikke lod afholde kro-
ningsfest. Således har han bedre kunnet glide lige så stille ind i en videre-
førelse af Senmuts/Moses' hidtidige rolle. Ved at have optrådt uhyre dis-
kret og at være tilbagetrukket fra åben konfrontation med en større of-
fentlighed - han omtales yderst sparsomt i disse år - har han snart kunnet
fungere i øvrigt, som om det var ham, der fra begyndelsen havde været
den kronede tronfølger.

En af de virkelig udspekulerede måder, Tuthmosis III gennemførte
dette forehavende på, var, at han i vid udstrækning i starten undlod at
bruge sit navn i forbindelse med angivelse af regeringsår - sådan at års-
angivelserne underforstået var den regerende faraos - for så senere at
inddrage disse reelt Hatshepsuts regeringsår og gøre dem til sine egne.

Herved registreres han med en unormal lang regeringsperiode på 53
år og 10 måneder - kun overgået af Pepi II og Ramses II. Han afholdt sig
som nævnt de følgende 30 år fra at bruge sit (eget) navn Nefercheperu -
men genantog det kun få år før sin død i 1456/1455 f.Kr. Og det var sent
efter sin Memphis-regeringstid han titulerede sig "Thebens hersker".

I det hele taget undgik han også at bruge selve kongenavnet og den
kongelige titulatur ved udstedelse af ordrer o.lign., men dækkede sig ved
i stedet at udstede dem i "det kongelige hus"s navn. Ordet farao er en se-
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nere græsk gengivelse af egyptisk per-aa (pr-ah), dvs. 'det store hus' for
en gud(ekonge), det omfattede kongepaladset og hele den kongelige ad-
ministration. Bemærkelsesværdig er den kendsgerning, at (jf. 'Farao' i
"Lexicon der Ägyptologie") først fra og med Tuthmosis III blev beteg-
nelsen "farao" (per-aa) nu anvendt også om selve kongens person.

Han har således i overgangsfasen udstedt ordrer på faraos - dvs. Hat-
shepsuts - vegne og på denne måde helt vellykket skjult sig bag konge-
palads-administrationens betegnelse "farao", mens Hatshepsut stadig of-
ficielt sad ved magten. Og denne betegnelse blev naturligt hængende ved
ham, også efter at han i de følgende seks år efter Senmuts/Moses' for-
svinden efterhånden helt havde bemægtiget sig al magten fra Hatshepsut
og selv var endt som eneherskende farao.

Når der for ordet "konge" i denne bog jævnligt har været anvendt or-
det "farao", beror det på senere tiders konvention, hvorefter også tidlige-
re konger ofte omtaltes således. Men reelt var Tuthmosis III altså den
første egyptiske hersker, der lod denne betegnelse anvende om sig selv
som konge. Dog, fra 900-tallet f.Kr. ophørte det efterhånden som direk-
te omtale- og tiltaleform, men indlagdes i kongernes lange ceremonielle
titulatur - og kunne indskrives i en ekstra kartouche; dette genoplivedes
hos de sene egyptisk-græske konger, Ptolemæerne.

Alle de nævnte, skjulte forhold omkring kongen, hoffet og regerin-
gen har uden tvivl først hæmmet mange af Senmuts/Moses' tilhængere
og venner i at fatte sammenhængen og da at flygte, mens tid var. Andre
har slået sig til tåls med Tuthmosis III's propaganda - og der har givetvis
været tilfælde af amnesti, for der er ingen gravfund, som tyder på en ræk-
ke af pludselige og udryddelsesagtige dødsfald hos embedsmænd på
Tuthmosis III's tid.

Derimod var der andre tegn på, at der i stedet har været faneflugt ved
Senmuts/Moses' fald. Dem, der måtte tage flugten, har følgelig ikke
efterladt sig grave, der indeholdt oplysninger om den side af sagen. Men
oldtidsforfatterne omtaler, at flere fremstående af Moses' egyptiske
landsmænd flygtede til fønikiske og græske områder samtidig med, at
netop Moses undslap (omtale følger).

Statskup ved Tuthmosis III's mysteriespil i templet
Efter et par år med de spidsfindige magtovertagelsesmanøvrer nødsage-
des Tuthmosis III til mere åbent at overtage magten, bl.a. for at stå stærkt
som hærens øverste leder over for rigets ydre fjender. De sidstnævnte
havde uundgåeligt opdaget, hvordan det stod til i toppen hos Egyptens
ledelse - og samlede sig i nord til store oprør. Kun en aktiv, kompetent
farao kunne standse dem.

Tuthmosis III og hans samtidige har efterladt sig en overordentlig
fyldig dokumentation i form af inskriptioner. Dette gør, at han er en af
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de bedst beskrevne faraoner i midten af andet årtusinde f.Kr. Uanset
propagandaindhold giver det et sikkert grundlag på en lang række områ-
der i denne forskning; men der er f.eks. ikke skrevet en monografi om
ham - og alle de mange vidnesbyrd om denne farao har hidtil ikke været
fremlagt i et grundigere samlet forløb.

Den amerikanske egyptolog James Henry Breasted udgav for mere
end 90 år siden "Ancient Records of Egypt, Historical Documents..." (vol.
2, Chicago 1906), en kæmpe oversættelsessamling af inskriptioner fra 18.
dynasti (1585-1210 f.Kr.). Af Breasteds og senere undersøgelser vil frem-
gå at Tuthmosis III aldrig blev udpeget som tronarving, før han blev farao.

Hos Amonpræsterne, som Tuthmosis III selv havde været tilknyttet
en del af sit yngre liv som præst, har han også kunnet forberede sit dra-
matiske og raffinerede coup d'état. I en af sine senere bøger, det i store
træk stadigt kendte værk "A History of Egypt" (New York 1910, s. 268)
gengiver Breasted ud fra Tuthmosis III's inskriptioner denne - også i ly-
set af senere forskning fortsat anerkendte - episode:

"...På den årlige festivaldag for 'fødslen af guden Amons billede'
skete der noget særligt, mens mængden tilkendegav sin akklamation.
Tuthmosis III, der ved denne lejlighed stadig optrådte som præst, be-
fandt sig med sine kolleger i Tuthmosis I's tempelhal - hvilken han
bl.a. til dette formål havde fremmet genopretningen af."

"Præsterne bar nu guden rundt ved begge sider af hallens kolon-
nade, som om guden kiggede efter nogen - hvorefter guden til sidst
standsede foran den unge prins (Tuthmosis III). Denne kastede sig,
så lang han var, på gulvets stenfliser foran guden. Men guden fik
ham til at rejse sig, og udtrykte sin vilje ved at få ham placeret med
det samme på "kongens opholdsplads", hvilket var det ceremonielle
sted, hvor kun farao selv måtte stå under celebreringen af tempelri-
tualet. Farao, der blot et øjeblik forinden havde brændt røgelse for
guden og havde givet denne et stort offer, blev således suspenderet
ved den samme guds vilje, der her med klarhed var blevet offentligt
bekendtgjort. Tuthmosis III's femfoldige navn og titel blev øjeblikke-
lig bekendtgjort...".

Dette foregik i den meget omtalte tempelgård - hvor Senmut havde rejst
Hatshepsuts obelisker - den blev her brugt til Tuthmosis III's formål.

Og "farao", som Tuthmosis III omtaler at støde fra tronen ved kup-
pet, kan kun være Hatshepsut, her evt. en præstelig stand in, idet hans far
Tuthmosis II, og farfar Tuthmosis I, for længst var døde. Dette afgøren-
de punkt overses ofte i egyptologien, hvor forskere endda har hævdet, at
Hatshepsuts faraotitel kun var et udslag af hendes egen propaganda!

Angående orakelsvar fra gudebilleder vides det fra senere beret-
ninger, at man opfattede det således, at guden under forløbet selv steg
ned og indgik i gudestatuen. Kongen spurgte guden, og præster oversat-
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te spørgsmålet; for der blev efterhånden udviklet et eget "præstesprog",
som kun præsterne kunne forstå - og som forøgede deres magt.

At guden - som citeret - kunne bevæge sig rundt og udpege den nye
farao, indgik i den rituelle handling, som udførtes ved at guden som sta-
tue på en bærestol blev båret af otte eller flere præster. Og til spørgsmål
i det tilfælde at gudens svar var "ja", gik de i takt et par skridt frem - og
ved et "nej", gik de baglæns - jf. bl.a. ifølge egyptologerne Demaré og 
Černy (: "Oracles", jf. Bibliografien: 8,1). Et nej f.eks. var tydeligt - de
gude-bærende præster har i denne mimiske koreografi nærmest veget til-
bage, en afstandtagende bevægelse ligesom at reagere over for noget
væmmeligt, som man bestemt skal afstå fra. Dette har været af psykisk
stærkere virkning på tilskuerne.

Og eftersom forløbet var bestemt på forhånd, kunne præsteskabet i
de perioder, hvor det sad på magten, her i princippet dirigere meget af
kongens politik.

Efter dette kup blev det den herved fortrængte Hatshepsut tilladt at
(over)leve lidt endnu; uroligheder ønskedes fortsat undgået. Da der i ti-
den efter kuppet ikke længere var megen aktivitet omkring hende - f.eks.
mindre byggeri fra hendes hånd i den periode - kunne det tyde på, at hun
gradvis blev isoleret og i det skjulte bevogtet, så at hendes domicil ved
den efterhånden indskrænkede administration i Theben mere og mere
tog karakter af et "gyldent bur". I så fald reelt en uofficiel husarrest.

Tuthmosis III - aldrig kronet til konge
Da Tuthmosis III kom direkte fra sin stilling som ikke-højere præst og
blev de sammensvornes faraokandidat, har han ved sit kup været 22-23
år. Som tidligere påpeget har han kun været 1-2 år, da hans far, Tuthmo-
sis II, døde cirka 1509 f.Kr. Dette også fordi undersøgelser af Tuthmosis
III's mumie fastslår, at han ved sin død - der ud fra samtidens optegnelser
skete, ifølge hans "nye tidsregning", i hans 54. regeringsår efter Tuth-
mosis II - da var blevet 55-56 år af alder.

Hele forestillingen ved kuppet i templet med præster og hoffolk ud-
klædte som guder var et arrangeret mysteriespil; og dets succes fristede
derefter til en reprise for at modgå mistro til den nye faraos mindre kon-
gelige adkomst til tronen. Så nogle år derefter, ved indvielsen af hans
egen nye tilbyggede hal i samme Amontempel, gentog - eller rettere gen-
spillede - Tuthmosis III episoden for sit forsamlede hof.

Det hørte med til en kroning at foretage en hellig rejse - en mytolo-
gisk rute til Heliopolis (og Abydos) - som også Hatshepsut havde gjort
sammen med sin far, Tuthmosis I, da hun blev kronet til hans medregent.
Men i sin inskription om førnævnte, nu gentagne, spil beskrev Tuthmo-
sis III (omtaler sig i 3.-person) det således, ifølge Breasted:

"...i stedet for at tage til Heliopolis for dér at modtage solgudens
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anerkendelse af udnævnelsen som Egyptens konge, blev han taget op
i himlene, hvor han så solguden i sin strålende pragt og blev her vir-
kelig kronet og givet de kongelige navne af guden selv. Denne beret-
ning om en ære uden lige, der blev givet ham af guderne, lod han ind-
gravere i en væg i templet, så alle kunne lære om det til alle tider...".

Kroningen i himlene var ellers blot en del af ceremoniellet og almindeligt
i den gamle verden. Endnu i dag, næsten 3.500 år efter, genkendes lig-
nende tradition i Japan, da Akihito efterfulgte sin far Hirohito - som var
verdens sidste kejser, der blev født og kronet som "en levende gud" - og
kronedes den 12. november 1990 til kejser. Samme morgen, før den
egentlige kroning, gik han i enrum og lod bagefter forkynde offentligt, at:

"...her var min sjæl steget op til Sol-guden...".
Af Tuthmosis III's beretning, hvor han måtte "nøjes med" en kroning i
"himlene", fremgår tydeligt, at han har haft det problem aldrig nogen-
sinde at være blevet kronet til konge - og end ikke til medregent.

Så hans fejring af en årsdag for festen for tronbestigelsen kan betyde:
enten årsdagen for overtagelsen af magten eller overtagelsen af Hatshep-
suts dag for tronbestigelse. Hendes og Tuthmosis II's ældste datter Nefe-
rure blev som så ofte for ægtefødte tronarvinger ophøjet til medregent,
hvilket i det mindste var en formel status; mens en co-regent status aldrig
ses omtalt for netop Tuthmosis III. Den var ellers fast praksis for alle 14
konger i 18. dynasti, - dog med mulig undtagelse af Tuthmosis IV (ligele-
des en ikke-prioriteret prins) og Tutankhamon, ifølge Alan H. Gardiner.

Igen er det tydeligt, at Tuthmosis III ikke fra starten - som ét-årig ved
Tuthmosis II's død - var udset til at være farao og dermed ikke var den af-
bildede unge prins på Hatshepsuts relieffer.

Da Tuthmosis III ikke var undfanget ved det særlige tempelritual og
følgelig ikke var "gudens barn", måtte han opfinde anden passende bag-
grund for at skaffe sig en fortid som kronprins og tronarving.

Derfor lod han på væggene i en tilbygning, som han nu udvidede
Amontemplet i Theben med, fortælle i et blomstrende sprog, at Amon
inden fødslen havde sanktioneret hans komme og forkyndt dette over for
farao Tuthmosis II og dennes haremskvinde Iset (Isis). Og pludselig ef-
ter alle disse år udstyredes denne Iset nu med titlen "kongens mor" - og
endda "kongens (Tuthmosis II's) hustru", dvs. uformelt dronning, hvil-
ket hun aldrig havde været.

Kontroversielle Moses-overleveringer - også i Indien
Kongedatteren Neferure var indviet som "guds datter"; den titel har i hie-
roglyfskriften et tegn for fugl som vigtig markering. Hvis hun ikke var
blevet myrdet, var hendes forsvinden eventuelt et dække for sikkerheds-
anbringelse på Sinai hos Jethro. Her hed Moses' hustru Zipporah, dvs.
'lille fugl" (se bind 1, kap. 15).
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Der eksisterer en række overleveringer om Moses - bevaret "uden
for" Bibelen - hos egyptere, grækere, romere m.fl. En udgave, opbevaret
i tibetanske og indiske klosterbiblioteker, handler om Moses og især
Jesus. Den krønike blev fundet 1887 af en russisk opdagelsesrejsende og
forfatter Nicolas Notowitch i Hemis' kloster ved byen Leh i Kashmirs
provins Ladak.

Teksten blev via tolk kopieret af Notowitch, jf. hans bog "La Vie In-
connue de Jésus-Christ" (Oldendorf 1894). Den udkom på engelsk som
"The Unknown Life of Jesus Christ - Issa, The Prophet of Nazareth"
(New York 1894, London 1895). I klosteret blev teksten i 1926 genfun-
det af arkæologiprofessor m.v. G. Nikolaj Roerich; det er rapporteret i
det østrigske dagblad "Der Tag" den 2. juni 1926.

Efter denne gamle buddhistiske krønikes udgivelse i vesterlandene
for nu mere end hundrede år siden samlede interessen sig mest ved krø-
nikens hovedindhold om Issa (Jesus), der - næsten 1.500 år efter Moses
- tilbragte sine mindre kendte lærdomsår i Indien. Herved rettedes ikke
opmærksomhed mod krønikens oplysninger om Mossa (Moses), hvilke
ellers kunne sættes i relation til Bibelen og til oldtidsforfatternes beret-
ninger. En afvisning af denne overlevering ville man kunne forholde sig
til, men sandsynligt af forskningspolitiske årsager har teologien og histo-
rieforskningen ignoreret krøniken.

Især gengiver krøniken også: at Moses som kronprins blev fortrængt
af sin stedbror, dvs. netop situationen med Tuthmosis III. Den omtaler
netop to faraosønner og brødre. Krøniken fortæller også - ligesom f.eks.
den jødiske filosof Philo af Alexandria for 2.000 år siden gengav det - at
Moses blev oplært i kundskab af fremmede lærere og eksperter, her-
under også af repræsentanter for hebræerne i Egypten.

At en lokal tradition i et land - Indien - der lå så fjernt fra jødernes
hjemland, er i besiddelse af sådanne informationer om Moses (og Jesus)
er bemærkelsesværdigt. Dette - og hele substansen i beretningen fra klo-
steret i Kashmir - viser igen det centrale i sagen som værende plausibelt,
nemlig at Moses var en udstødt egyptisk prins, idet en anden prins, hans
(sted)bror, havde tiltaget sig magten.

Flere kontroversielle overleveringer - hos grækerne
Den græske historiker og filosof Hekataios af Abdera (cirka 320 f.Kr.)
og den romerske historiker Diodorus Siculus (cirka 20 f.Kr.) hævdede
begge, at både Kadmos (der via bystaten bl.a. kendt som Tyrus bragte
Moses' alfabetopfindelse til grækerne) og Danaos hørte til en gruppe,
der undslap fra Egypten i forbindelse med Moses' udrejse.

Både ifølge græske og egyptiske optegnelser (Manetho) viser det
sig, at flere af disse personer, Kadmos, Danaos og Europa samt Kekrops
(hvem endda også antikkens kirkehistoriker Eusebius af Cæsarea sætter

139



i forbindelse med Moses) med største sandsynlighed har været involve-
rede som Moses' forbundsfæller eller "agenter".

Ifølge de samme overleveringer blev disse personer, der undslap via
en egyptisk havneby med det senere navn Pelusium, skarpt forfulgt til
søs af egypterkongen, der var bror til den mest eftersøgte af dem, nem-
lig en stor leder fra Theben i Egypten: dvs. præcis som var det Moses.

I nogle af beretningerne ses en forveksling med den person, der stod
bag - nemlig Moses som stedbror til egypterkongen (Tuthmosis III) - hvil-
ket både kan være funderet på det omtalte falske nordlige flugtspor, som
Moses havde udlagt; samt funderet på den påfølgende (om end forgæves)
eftersøgning i det nordlige Egypten, i havnebyerne og til søs, som Tuth-
mosis III satte i værk mod Moses og hans venner straks efter Moses' flugt.

I Josefus' "Contra Apionem" (1,98-102) findes dele af Manethos ud-
gave af overleveringen. Også her ses en tydelig sammensmeltning af le-
deren Danaos med lederen Moses. For Manetho angiver direkte, at "Da-
naos" i virkeligheden var egypterkongens bror Harmais. Manetho beret-
ter dertil, at Harmais var vesir over Egypten (det græske udtryk epitro-
phon i hans beretning betyder endda 'vicekonge') og udstyret med kon-
gelige regeringsbeføjelser.

Alt dette er præcist genkendeligt for Senmut/Moses' position i Egyp-
ten; og yderligere genkendeligt ved, at farao havde forbudt Harmais at
have seksuelt samkvem med dronningen og at bære kongekrone. Det an-
vendte græske udtryk diadem var en art kronebånd til at sætte på græske
kongers hoved, idet der ikke var græsk tradition for at bære krone.

Men Harmais tog altså både den kongelige hovedudsmykning på og
havde seksuelt samkvem med dronningen; foruden at han med sine ven-
ner rejste en revolte mod sin bror, der blev "underrettet herom af vogte-
ren over de egyptiske templer" - dvs. ypperstepræsten (jf. netop Hapuse-
nebs rolle samt hans sluttelige greb om landets herold-netværk).

Hekataios af Abdera angiver i forbindelse med denne overlevering,
hvilket i øvrigt også Manetho gør, at den omhandlede egypterkonge end-
da afskar broderens forbindelse med dronningen. Det synes således reelt
- og i detaljer overensstemmende - at have handlet om Senmuts/Moses'
afskårne forbindelse med Neferure, der som medregent havde dronnin-
gestatus.

En konklusion af alt dette er, at disse overleveringer ord til andet må
være den faktiske beretning om: a) Tuthmosis III og hans modarbejdelse
af at sin stedbror Senmut/Moses, som var Egyptens vicekonge med be-
føjelser som faraoen Hatshepsuts stedfortræder og nu "fik kronen på sit
hoved", dvs. skulle være farao; samt b) omhandler samme Tuthmosis 
III's modstand mod Moses' hieros gamos-forbindelse (et kultisk ritual
for tronarvinger) med faraos medregent, kongedatteren Neferure.

Disse græske overleveringer gengiver i så fald i realiteten Moses' og
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hans venners og tilhængeres oprør mod tilsidesættelse af Tuthmosis III
som tronfølger. Samt oplyser, at konspirationen imod Moses kom Mo-
ses' egen modrevolte i forkøbet, fordi dennes gøremål blev rapporteret til
den kommende farao - dvs. Tuthmosis III - af Moses' fjende, ypperste-
præsten, en af Egyptens mægtigste mænd; dvs. den førnævnte Hapuse-
neb eller dennes afløser.

Den undvegne prins' navn, der i græsk version blev til Harmais, er
indlysende det egyptiske navn Her-mesis, dvs. Horus-Moses, der bety-
der 'barn af Horus'. Navnet på den egyptiske gud Heru eller Her - i se-
nere græsk version 'Horus' - blev obligatorisk hæftet på egyptiske kron-
prinser, og ligeledes her på Moses.

Gennem 2.000 år blev Moses af lærde i Mellemøsten og Europa ofte
identificeret eller sidestillet med den guddommelige vismand, filosof og
magiker Hermes Trismegistos. Et tilfælde, eller havde det konkret bag-
grund? (Den egyptiske visdomsgud Thoth tilsvarer den græske gud Her-
mes, hvis navn ligeledes synes at komme fra egyptisk Her-mesis).

At Moses var udstyret med guddommen Horus' navn, var tegn på, at
han havde gennemgået kongebarnsritualets mytologiske handling ved
sin færd i arken på Nilen "som (Osiris-sønnen) Horus, den genfødte Osi-
ris". Dette stemmer præcist med, at den rivaliserende bror (Tuthmosis
III) både af Manetho og Josefus også omtales som Sethos. Idet konger-
ne bestandigt stræbte efter at bestyrke og beskytte deres handlinger ved
at efterligne guders handlinger i myterne, blev der lagt vægt på også ud
fra kongernes allerede udførte handlinger at uddrage noget brugbart, der
kunne identificeres med en sådan mytelignende facon. Således vil også
dette mønster fremtræde:

- Tuthmosis III (eller en indviet repræsentant for ham) har da i for-
bindelse med skinhenrettelsens form som mysteriespil været identifice-
ret med guden Seth, der tilsvarende Tuthmosis III (som ung præst) hav-
de boet afsides eller skjult i deltaet; samt havde stræbt sin bror Osiris ef-
ter livet og til stadighed forfulgt Horusbarnet, Osiris i ny inkarnation, og
bestred denne Horus' legitimitet som den nye konge.

RESUMÉ · Som aldrig før set antog Tuthmosis III betegnelsen "farao" til brug
om sig selv som konge. Ordet er udtryk for det kongelige hus' administra-
tion, hvilket han som ny og mindre anerkendt hersker kunne beskytte sig
bag, hvad der har lettet hans snigende magtovertagelse.

· Yderligere har han undgået opsigt i overtagelsesperioden ved ikke
at have afholdt kroningsceremoniel og - også helt uhørt - ikke at lade sig
krone til retmæssig konge.

· I overleveringer fra både græsk og endda indisk tradition omtales
den ene kongelige (halv)brors kup og den anden brors flugt; heri indehol-
des yderligere en række indicier, der synes at afsløre, at det netop handle-
de om Tuthmosis III's kup imod Moses. 
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18. KAPITEL

Gravenes tale

Hatshepsuts gådefulde forsvinden
Forståeligt nok må Hatshepsut være blevet svækket ved, at hendes højre
hånd Senmut blev sat ud af spillet. Men styret under hendes regime har
trods alt været så fast, at først 4-5 år efter Senmuts forsvinden havde
Tuthmosis III fået ændret situationen så meget, at han kunne overtage
den totale magt uden risiko. Denne manøvre kulminerede, som omtalt,
med den omtalte arrangerede udvælgelse i Amontemplet af ham selv til
at være farao.

Kort tid herefter døde Hatshepsut - her i 1487 f.Kr., og hun havde da
regeret godt 22 år efter Tuthmosis II. Rabbinerskrifterne (Baring-Gould,
II, s. 95) omtaler, at Faraos Datter døde under "dramatiske og mystiske
omstændigheder". Her er der tegn på en intrige, som skulle fjerne hende
fra magten, hvilket i disse høje cirkler har været gennemført diskret, ved
at - igen - en dødsdom blev udstedt under et mysteriespils proces. Mor-
derne har i så fald ment sig været beskyttede, ved at de udførte det som
et rituelt drab.

En jødisk overlevering, bevaret i arabiske skrifter og gengivet i oven-
for nævnte kilde (II, s. 95), lader forstå, at "Bithja, faraos datter", omkom
ved et giftattentat i forbindelse med besynderlig indgriben "fra engle".
De sidstnævnte var rabbinernes "oversættelse" af fremmedartede (egyp-
tiske) gude-udklædte deltagere:

"...hun blev givet en drik, og da hun havde smagt den, døde hun
uden smerte...".

Dette vil stemme fint overens med de historiske forhold, som de ameri-
kanske egyptologer George Steindorff & Keith Seele beskriver i deres
værk "When Egypt Ruled the East" (Chicago 1957, s. 41-46) - med stort
set samme tidsregning som i nærværende bog - således:

"...(Hatshepsut) havde det usædvanlige held at have en person
som Senenmut til rådgiver og rigsforvalter... Men tilsidst kom også
Tuthmosis' tid. Det lykkedes ham at omstyrte Senenmut, og med ham
at udstøde Hatshepsuts ikke ubetydelige og brilliante forsamling af
følgetropper. Således omkring 1482 f.Kr. fik hun hvad vi mener var
en unaturlig død... Og nu lod kongen med fuld kraft sin hævn ramme
de efterladte, som i livet havde modarbejdet hans ambitioner..."

Ved med et komplot at forsøge dræbe Egyptens konge og indsætte en 
ny hersker var en ikke ukendt, men naturligvis skjult, fremgangsmåde.
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F.eks. menes nogle omdiskuterede røntgenfotografier af farao Tutankha-
mons mumie at vise læsioner fra skjulte slag i baghovedet. Mens en "ha-
remskonspiration" med komplot mod Ramses III (cirka 1194-1163 f.Kr.)
blev afsløret i samtiden. Ligeledes efter omstændighederne kan Hatshep-
sut være død i utide - og uden at have tilstrækkeligt sikret sig selve an-
bringelsen i sit gravanlæg.

Således skulle hendes mumie placeres i hendes fars første gravanlæg
for at vente på at blive lagt i sin kongelige sarkofag i deres officielle
kongegrav i Kongernes Dal, når dette var færdigt; det store projekt, der
især var beregnet for Tuthmosis I og hende selv.

Nu opstod en forvirret situation. Der er ingen spor af nogen begra-
velse. Helt uhørt for Egyptens overhoved! Hensigten var tydeligt, at hun
helst skulle glemmes hurtigst muligt. Ikke mindst da liget også så be-
mærkelsesværdigt siden forsvandt sporløst; det er aldrig blevet fundet.

Alene dette, at det kunne se ud som et kongemord - hvad der på bag-
grund af det hidtil passerede næppe kan herske tvivl om - vil da have væ-
ret yderligere incitament for Tuthmosis III til at holde sig på afstand, i
Memphis eller ude på sine ekstraordinært mange krigstogter.

Omstyrtelsen af Hatshepsut bragte, trods al forsigtighed fra Tuthmo-
sis III, landet ud i en række krige i nabolandene, og her måtte han ned-
kæmpe oprør, der truede Egyptens interesser: En politik i slående mod-
strid med Hatshepsuts hovedsagelige fredsdiplomati gennem mere end
20 år. Den amerikanske egyptolog John A. Wilson skriver i sit værk "The
Burden of Egypt" (Chicago 1951, s. 175-177), at:

"...der var et valg at træffe, og de to forskellige partier valgte for-
skelligt... Hat-shepsuts klike... og Thut-mose III's klike. Den konge-
lige familie stod delt..." - 

"...Beviset for Thut-mose III's hævngerrige raseri er tydeligt. For
eksempel marcherede tilhængere af hans parti ind i Deir el Bahri
templet, brækkede statuer af Hat-shepsut ned og kastede dem om-
kuld i mindre stykker i et nærliggende stenbrud ...Den favoriserede
Sen-Mut forsvandt også fra historien... Fredspartiets forsvinden var
pludselig og voldsom...".

At det gik netop så galt, er af enkelte senere forskere blevet betvivlet
uden at tage flere afgørende omstændigheder ved denne faraos politiske
forhold i betragtning.

Angreb mod Hatshepsuts eftermæle
Hatshepsut havde i sit kroningsår 1502 f.Kr. ladet påbegynde sit offici-
elle kæmpemæssige gravanlæg i Kongernes Dal. Det var som nævnt et
af de få større og betydningsfulde arbejder, der ikke fuldt var underlagt
Senmut; men undervejs i denne sag overtog ypperstepræsten Hapuseneb
overopsynet med værkets udførelse (jf. tidligere, kap. 7 og 10).
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Hapusenebs overtagelse kan skyldes, at gravanlægget mest sandsyn-
ligt var udset til at modtage ypperstepræstens særlige velsignelse og
goodwill - en sikkert nødvendig støtte fra præsteskabet, idet gravan-
lægget var beregnet for både Hatshepsut og hendes far, Tuthmosis I. Der-
for har flere egyptologer peget på, at der synes at være stilet mod, at det
skulle ophøjes til en slags nationalt gravsted for denne kongeslægt.

Arbejdet med gravanlægget tog sin tid, f.eks. sammenlignet med den
dygtige Senmuts tempo ved andre større arbejder. Selv om der kan være
grund til at mene, at der var problemer med undergrunden ved udbo-
ringen af gravanlæggets tunnel, hvorfor denne i givet fald måtte bøjes, så
arbejdedes der endnu på Hatshepsuts gravanlæg ved hendes død i
1488/1487 f.Kr., nu 15 år efter dets påbegyndelse ved kroningen (dvs. 22
år efter hendes magtovertagelse). Måske tegn på obstruktion, i så fald
udøvet af ypperstepræsten og eventuelt også hans efterfølger, iværksat af
hovedmændene bag den skjulte modstand imod hende.

Efter Hatshepsuts død - af sikkerhedsgrunde ofte længere tid efter og
især 19 år senere, efter en fredslutning med Moses' forbundsfæller, (jf.
kap. 17) - fik Tuthmosis III også Hatshepsuts navne fjernet i flere in-
skriptioner rundt om i Egypten, mest i Theben. Dog skete det ikke i det
voldsomme omfang som ved udslettelsen af Senmuts navne.

Han fjernede endog Hatshepsut-tilnavnet i sin kones navn, Merietre-
Hatshepsut. Yderligere ødelagde han en del af den billedfrise i Deir el-
Bahari-templet, hvor Hatshepsut er afbildet som guden Amons barn.
Flere steder lod han simpelthen hendes billede direkte hakke ud.

Den inkonsekvente gennemførelse af destruktionen fortsatte: - Også
i dette tempels inskriptioner om ham og Hatshepsut blev der lavet om. I
gudinden Hathors tale til kongen kalder hun ham "datter", hvilket viser,
at talen oprindeligt har været stilet til Hatshepsut.

F.eks. ved indgangen til gudinden Hathors særlige afdeling i templet
er hun afbildet, så man kan se, at det er hende. Men alligevel er hendes
kongelige navnetræk i den vedføjede kartouche blevet ændret til at være
hendes ægtefælles, den på det tidspunkt for længst afdøde Tuthmosis II.

Og hvor nu dennes søn, Tuthmosis III, i samme tempel også ved en
billedscene med Hatshepsuts Sed-festival, lod hendes kartouche ændre
til ligeledes at være Tuthmosis II's, blev det - igen afslørende - glemt at
ændre i resten af teksten, hvorved samme Tuthmosis II konsekvent om-
tales som "hun". Her spores forsøg på ændring af kongerækken, en alle-
rede kendt iagttagelse, der snart skal vise sig bekræftet til overmål.

Tuthmosis III nedbrød Hatshepsuts Røde Kapel i Thebens/Karnaks
Amontempel og tog stenene til murfyld i sine bygningsværker, men hen-
des obelisker i hendes fars hal i samme tempel har Tuthmosis III af flere
grunde ikke turdet røre. Desuden kunne man dengang have troet, at der
måske var indlagt skjult magi i obeliskernes inskriptioner. Det må med i
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billedet, idet han som nævnt lod opføre den skærmende skal af mure om-
kring dem - og samtig opnåede, at flere af hendes navne, der var inskri-
beret på obeliskerne, ikke skulle kunne ses af nogen.

Tuthmosis III's manipulation i Egyptens kongerække
På en række andre steder har Tuthmosis III udskiftet Hatshepsuts navn
med enten sit eget eller især med sine forgængeres navne, Tuthmosis I og
Tuthmosis II. Den amerikanske egyptolog William F. Edgerton fastslog
i sin afhandling "The Thutmosid Succession" (Chicago 1933) efter en
gennemgribende undersøgelse af disse forhold, at:

"...det er yderst få steder på de bygninger og monumenter Hat-
shepsut lod opføre, hvor Tuthmosis I's og Tuthmosis II's navnein-
skriptioner har været de navne, der oprindelig var indhuggede...".

Det er også et historisk faktum, at Tuthmosis III manipulerede det såle-
des efter Hatshepsuts død, at hun ikke alene blev reduceret til at være en
mere eller mindre anonym medregent, men hun blev endda udelukket af
kongerækken, så det skulle se ud, som om han direkte efterfulgte sin far,
Hatshepsuts afdøde gemal, farao Tuthmosis II. Og i sin levnedsskildring
forbigår Tuthmosis III totalt hendes eksistens - igen som om han havde
været farao straks fra sine tidligste barneår.

Det var i den forbindelse, at Tuthmosis III inddrog hendes 22 år som
regent ved - som tidligere angivet - at lade disse år indgå som en bety-
delig del af hans egen regeringstid, der herved blev kunstigt forlænget til
en af de længste regeringsperioder i Egyptens historie.

Denne udelukkelse af hende lod han foregå på en måde, der var lige
så udspekuleret som de øvrige nævnte aktioner under magtovertagelsen:
Når farao blev omtalt i forbindelse med en datoangivelse i inskriptioner-
ne, var det ofte tilstrækkeligt at angive regeringsårets tal alene uden at
nævne den pågældende farao, f.eks. "år 16" i stedet for "Hatshepsuts år
16", medmindre det drejede sig om en fremtrædende officiel begivenhed.

Til sin særlige form for magtovertagelse brugte Tuthmosis III altså
denne udvej i sine inskriptioner, så det ikke her stod klart, hvis rege-
ringsår der mentes, for på den måde at overtage Hatshepsuts regerings-
år. Alan H. Gardiner skriver i sin "Egyptian Grammar" (3rd rev. ed., Lon-
don 1960, s. 203) om de af Tuthmosis III's inskriptioner, der har "bart"
årstal:

"...bemærk, at som så ofte er kongen (Tuthmosis) ikke nævnt...".
Disse manipulationer skabte et problem i senere opfattelser af selve fa-
rao-rækkefølgen, og kan have bidraget til, at lister over den tids konger,
gengivet af oldtidens egyptisk-græske historiker Manetho, her kan være
af mindre klarhed.

Herefter eksisterede problemet stadig hos forskerne, hvor det bl.a.
medførte, at en af de betydeligste kendere af denne periode, den tidlige-
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re omtalte autoritet Kurt Sethe, i 1896 udgav et værk, som han kaldte
"Troneforvirringen" ("Die Thronwirren"). Her, i første omgang, lod han
forstå, at Tuthmosis III regerede både før Hatshepsut og endda før Tuth-
mosis II (tallene efter kongernes navne er moderne tilføjelser). Sethe
misledtes af, at han ikke tidligt kendte til, at nogle af Hatshepsuts in-
skriptioner ikke var Tuthmosis II's, men tilhørte hende selv.

Først efter yderligere 36 år og i lyset af senere fremkommet materi-
ale kunne Sethe i sit nyere værk "Das Hatschepsut-Problem noch einmal
untersucht", fra 1932, revidere den mærkelige rækkefølge.

Mange af de store egyptologer var dengang stærkt optaget af at finde
en løsning. Sethes første version var blevet stærkt modgået af Naville og
senere afvist af Winlock og af historikeren med speciale i egyptologi
Eduard Meyer. Og Sethes revision blev reelt konfirmeret endeligt af Ed-
gerton og William C. Hayes. Alt dette har i øvrigt også medvirket til fort-
sat store problemer med at nå frem til en mere præcis datering af disse
faraoner.

Frygten for en magisk kraft efter døden
Et tilbageblik på tiden forud for Hatshepsuts afgivelse af magten til Tuth-
mosis III synes at vise, at hendes forsøg på at fortsætte ved magten, og
dermed hendes støtte til Senmut/Moses som den udpegede efterfølger,
blev stærkt modarbejdet. Hun har da brugt diskrete modforholdsregler:
Ved udadtil at lade forholdene fortsætte, men samtidig lade Senmut gen-
optage og, i stærkt tempo, færdiggøre hendes hemmelige, første gravan-
læg oppe over bjergpasset længere inde i området med Kongernes Dal.

Dette anlæg var af sikkerhedshensyn allerede blevet påbegyndt,
inden hun blev kronet til farao, idet hun - efter anlæggets første inskrip-
tioner at dømme - endnu kun havde titel af dronning.

Men hvad fik hende til at fortsætte her samtidig med det nye projekt
med den stolte kongefamiliegrav, når alene dette sidste gravanlæg ville
give hende stor prestige allerede i levende live?

Der fandtes måder, som Hatshepsuts hævn kunne frygtes at slå igen-
nem på efter døden, måske især i forbindelse med hendes hemmelige,
utilgængelige grav, og det måtte forhindres den blev benyttet til hende.
Hatshepsut har været en stærk personlighed, og ud fra denne ældre tæn-
kemåde er der i så fald gjort meget for at få hende til efter døden at for-
blive i "den anden verden". De afdøde befandt sig en tid i en overgangs-
fase - og skulle absolut helst forblive der - disse ideer var stærkt udbred-
te; jf. f.eks. A. von Genneps "Übergangsriten" (Frankfurt 1999).

Højtuddannede præster og magikere har her været mobiliseret med
deres magiske kunnen og besværgelser for "at holde hende borte". Den
opfattelse at kunne gribe ind efter døden var "internationalt" udbredt i
hele den gamle verden. (Eksempelvis kendtes en myteagtig overlevering
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om, at under en retsundersøgelse efter et mordkomplot ved et af oldti-
dens hoffer lod man, foruden andre vidner, også den døde afgive sin for-
klaring, måske gennem et medium).

Det er nødvendigt at gå ind i den tids tankegang for at se bag disse
for nutiden så fremmede handlinger. Efter opfattelsen dengang kunne en
indviet person forud for sin død - og faraoner var obligatorisk indviede -
gennemgå nogle særlige dødsforberedelser, således at deres lig fortsat
efter døden afgav særlige, positive udstrålinger. Lignende forhold er ikke
ukendt senere i historien f.eks. helt frem i 1900-tallets Tibet - nøje be-
skrevet ud fra andres og egne øjenvidneberetninger i et værk af den fran-
ske antropolog Alexandra David-Neel, "Mystique et magiciens du Tibet"
(Les grands documents Plon, Paris, 1968).

De nævnte faktorer kunne måske være blandt årsagerne til, at nogle af
de tidlige faraoner lod sig begrave under pyramider; her tangeres begreber,
der i fragmenter genkendes i tekstsamlingen "Den Egyptiske Dødebog" og
i de såkaldte "Pyramidetekster". Tilmed har nogle af nutidens mere kon-
troversielle forskere, udstyret med fintfølende måleapparatur, været inde
på, at disse specielle bygningsværker kan have været tillagt særlige egen-
skaber. Men oprindelig kan ideerne være baseret på den velkendte iagtta-
gelse, at sådanne store stenmassiver kan trække en lodsnor ud af lod.

Foranstaltninger til dødsforberedelse kunne undertiden arrangeres
som en art frivilligt eller "provokeret frivilligt" offer - hvorved de på-
gældende tilmed kunne opfattes som at gå ind i en tilstand af "ikke at
have ro efter døden". Da denne tilstand kunne af nogen fornemmes som
eventuelt mindre tillokkende, kunne det i visse tilfælde udnyttes, hvis en
døende person var så afkræftet i sin dødsstund, at det herved lettere lod
sig gøre at få vedkommende overtalt til "frivilligt" at deltage.

Sådanne ideer om "udstråling" eller "aktive kræfter ud over døden"
var velkendte i hele Mellemøsten. Den tankegang fandtes også fortsat i
Europas middelalder, hvor lig af helgener, eller blot dele af deres lig,
f.eks. knogler - de såkaldte relikvier - ansås at besidde en magisk kraft,
ofte i form af helbredende egenskaber. Her kendes tilfælde, når f.eks. "en
hellig mand" planlagde at flytte bort, hvorefter det lokale styre kynisk
skønnede, at han som attraktion for byen i så fald var mere værd som
død, et helgen-lig, end i live - og følgelig lod ham ombringe diskret. Iføl-
ge den gamle opfattelse ville den særlige "udstråling" fra et lig af en hel-
gen ikke nødvendigvis aftage med tiden.

Og andre senere beretninger omtaler, at personer, der ud fra disse
gamle tiders tankegang ansås for "hekse", efter tilsvarende princip kunne
få deres krop til efter døden at fungere som transmittor, men af negative
kræfter, f.eks. for at vedligeholde en forbandelse mod deres fjender.

Det er således ikke usandsynligt ud fra disse ældgamle forestillinger
med de levendes frygt for de afdøde, at den stærke Hatshepsut havde
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fundet på et særligt afskrækningsmiddel mod attentater. Dette ville i så
fald bidrage til at forklare hensigten med hendes fornyede interesse for
sit hemmelige gravanlæg. Også her lod hun opstille en prægtig kongelig
stensarkofag, magen til Senmuts overtagne genpart af den.

Mysteriet om Hatshepsuts mumie
Hatshepsuts hemmelige gravanlæg nåede ikke at blive færdiggjort før
Senmut blev sat ud af spillet, og herefter blev det aldrig fuldført. Men i
givet fald kan en særlig hensigt med dette krævende projekt have været
at lade forstå, at hvis hun blev bragt af vejen i utide, ville hun fortsat - fra
sit hemmelige eller utilgængelige sted - kunne ramme sine fjender med
magiske forbandelser, der virkede ud over døden.

Også dette kunne efter den tids tankegang bedst gennemføres ved at
blive gravsat så utilgængeligt et sted som netop denne grav, hvor pro-
cessen ikke kunne standses: hendes fjender skulle aldrig kunne vide sig
sikre. Hatshepsuts betroede og loyale folk ved hoffet og hendes garde
ville punktligt følge hendes afgivne instrukser for en sådan begravelse.

Men i løbet af de seks år efter Senmuts/Moses' forsvinden har Tuth-
mosis III kunnet placere sine egne folk tæt omkring hende. Og da hun
omkom ved et giftmord, har de således kunnet forhindre gravlæggelsen i
det hemmelige gravanlæg. En hel del af udsmykningen var ikke færdigt,
hvilket normalt ikke ville forhindre et gravanlæg i at blive taget i brug.

Begge hendes gravanlæg er ubenyttede, liget er aldrig fundet. Men en
beholder med hendes lever og milt er fundet, altså nåede hun balsamering.

Hypoteser sætter sig ofte fast i faglitteraturen: bl.a. at et eller andet
mumiefund i området sandsynligt var hendes. F.eks. den såkaldte "mumie
af ældre - 35-årig - kvinde B"; men Hatshepsut var over 50 år, evt. 60.

På et tidspunkt i 1000-tallet f.Kr., mere end 400 år efter hendes død,
blev en masse kongemumier taget ud af deres grave, samlet og gemt af
præsterne for at beskytte mod det stadigt voksende problem med grav-
røvere. Denne samling blev fundet i 1880erne skjult i en klippehule i
bjergvæggen over Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari. Men hun er hel-
ler ikke fundet her.

Det klassiske middel mod de nævnte forbandelser og destruktive
kræfter "ud over døden" ville være at brænde liget, så derfor gjaldt det
om at holde selve hendes død skjult længe nok til at sikre sig det og i
hemmelighed brænde det, inden nogen vidste noget. Muligvis derfor er
det aldrig fundet. I Baring-Goulds rabbinerskriftsamling (II, s. 95) om-
tales netop en endelig brænding.

Hvordan kupmagerne over for den vedrørende del af offentligheden,
såsom embedsmænd og præster, fik klaret denne delikate situation, nem-
lig en herskers begravelse uden et lig, er et stadig ubesvaret spørgsmål.
Der kan eventuelt være afholdt et begravelsesceremoniel uden mumiet,
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men hvor det udadtil blev foregivet, at mumiet blev gravsat. Det vides, at
dødekulten for hende i templet standsedes allerede kort efter hendes død.

Gravinskriptioner afslører den skjulte modstand
Senmuts kollega, Senmen, havde som højtstående embedsmand anskaf-
fet sig et fornemt gravanlæg, udhugget i klipperne i Sheik Abd el-Gur-
nah i nærheden af Senmuts første og officielle gravanlæg. Denne Sen-
men havde efter tur været administrator for begge Hatshepsuts døtre,
Neferure og Merietre-Hatshepsut, og fortsatte med den sidste, da Sen-
mut som lærer og opdrager fik overdraget Neferure fuldt ud. (Bl.a. de
forhold tydeliggør, at Hatshepsut havde begge de pågældende døtre,
hvilket undertiden er overset af forskere, der ikke mener, at Merietre-
Hatshepsut var af kongelig fødsel). I den senere del af sit liv fik Senmen
yderligere embedet som Amonpræst i Henket Ankh-templet, der var
Tuthmosis III's faraokulttempel.

Til trods for dette tilhørsforhold foruden den gamle tilknytning til
Merietre-Hatshepsut, der blev Tuthmosis III's seneste dronning, undgik
Senmens grav alligevel ikke at dele skæbne med Senmuts, Hatshepsuts
og deres tilhængeres eftermæler: De udsendte destruktører gik nemlig
også i aktion i Senmens gravanlæg - og gjorde det ligeledes i et nabo-
gravanlæg tilhørende endnu en kollega til Senmen og Senmut, hvor de
beskadigede denne embedsmands navne så grundigt, at det ikke længe-
re sikkert kan afgøres, hvad personen hed.

William C. Hayes angiver - om end Tuthmosis III's dødsalder endnu
ikke i starten af 1970erne var fastslået fuldt sikkert - i 'Cambridge Anci-
ent History' (3rd ed., vol. 2,I, 1973, s. 318-319) følgende:

"...Den person der sandsynligvis bidrog mest til Hatshepsuts
succes var hendes Chef Steward, Senenmut, en dreven politiker og
strålende administrator... Det tog Tuthmosis III næsten tyve år at bry-
de denne magtfulde koalition og lade Egypten komme af med hans
nu afskyede stedmor... Skønt en del embedsfolk overlevede efter de-
res tjeneste for Hatshepsut for at tjene igen under Tuthmosis III, fik
mange af dronningens partitilhængere en skæbne magen til deres
kongelige herskerindes...".

Det er i dag muligt at få et særligt inside-billede af situationen hos par-
terne. I fransk egyptologi har Suzanne Ratié i sit storartede værk om Hat-
shepsut, "La Reine-Pharaon" (Paris l972), samlet en række af inskriptio-
ner om disse forhold; heraf indgår flere i den følgende omtale. Det mate-
riale viser, at der i inskriptioner i forskellige gravanlæg tilhørende hoffolk
og høje embedsmænd - samt i templer og på monumenter, alle fra Hat-
shepsuts og især Tuthmosis III's tid - her kan læses direkte om de pågæl-
dende personers tilhørsforhold. I graven kunne det undertiden være mere
risikofrit at angive, hvor den afdøde havde haft sin loyalitet.
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Først de mere forsigtige eller skjulte tilhængere af Hatshepsut:
- Senmen var, skønt en nær kollega til Senmut, tvunget til at fortsæt-

te under Tuthmosis III, men hans gravinskriptioner viser, at han var Hat-
shepsut hengiven. - Dette gjaldt også Amenhotep, der på nogle områder
var Senmuts efterfølger hos Hatshepsut - foruden at det gjaldt f.eks. den
tidligere omtalte herold Cheriuf.

Øverste statsguldsmed og hofalkymist samt forvalter for tribut i guld
og sølv fra nabolandene, den tidligere nævnte Thutiy, der lagde guld på
Hatshepsuts obelisker, var trofast over for Hatshepsut. I sine gravinskrip-
tioner angav han om sig selv:

"...min mund bevarede hemmelighederne i paladset..."
- selv om også han nu måtte tjene hendes modstander og efterfølger
Tuthmosis III. Skønt gravkamrenes vægge almindeligt opfattedes som et
mere frit sted at udtrykke sin opinion, ses han dog for en sikkerheds
skyld at nævne Tuthmosis III. En mand som Thutiy i en højtbetroet stil-
ling var naturligvis blandt den gruppe embedspersoner, der mest kunne
være udsat for udspionering, bl.a. imens deres gravanlæg blev indrettet
længe før deres død. Men dog tillod Thutiy sig efter dette forsøg på af-
balancering at afslutte sin tekst lidt oprørsk med:

"...Leve Maatkare's (Hatshepsut's) sjæl - måtte Amons højtelske-
de datter leve evigt...".

Ligeledes turde en anden trofast Hatshepsut-tilhænger, bygmesteren Du-
aujneheh, ikke nævne hende for meget - bortset fra en enkelt gang, hvor
han ikke kan lade være med begejstret at omtale hende som:

"...guddommelige herskerinde over De To Lande (Øvre og Nedre
Egypten)...".

Ellers benyttede han sig vidtgående af at kunne skjule sin mening ved
hjælp af det tidligere beskrevne "problem", at når Hatshepsut omtaltes
som "kongen", levnede sproget kun mulighed for at omtale hende i han-
køn, så det af sammenhængen ikke var klart, om han mente hende eller
Tuthmosis III.

Endnu en person fra disse cirkler, Ahmose-Pen-Nekhebet fra Øvre
Egypten, havde tjent Amenhotep I, Tuthmosis I og siden hen Hatshepsut
som officer på deres togter. På et af Tuthmosis I's togter - i det sydlige
Palæstina under kampe med oprørske beduinfolk, heqa sheshu - tog den-
ne officer "så mange fanger, at han ikke talte dem".

Han fulgte siden hen den tradition, hvor han som højtstående officer,
der havde udmærket sig, kunne blive tilknyttet hoffet som lærer/"tutor"
og fik i en kort periode denne post som endnu en opdrager for den unge
prinsesse Neferure før Senmens og siden Senmuts overtagelse af posten.
Han endte med at tjene under Tuthmosis III. Alligevel var han i sine grav-
inskriptioner respektfuld over for Hatshepsuts titler og skrev bl.a. "gu-
dens-hustru", men undlod dog at betegne hende med hendes kongetitel.
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Dernæst de negative eller ligefrem illoyale mod Hatshepsut:
- En mand på en meget vigtig post, vicekongen af den egyptisk ero-

brede besiddelse Nubien, havde gennem sin lange karriere nået at tjene
fire faraoner og var måske af den grund af den gamle skole, så han der-
for ikke sympatiserede med Hatshepsuts kvindelige faraostatus - han ig-
norerede Hatshepsut totalt. I sin inskription i templet i Semna opregne-
de han kun de øvrige faraoner, som han havde tjent under, og den sidste,
han nævner, er Tuthmosis III.

Også andre, der har haft deres karriere under Hatshepsut, og som ef-
ter hendes død senere blev begunstiget af Tuthmosis III, afslører sig på
lignende måde som fjendtlige over for hende:

- Som f.eks. en vis Nebaum, der blev forvalter hos den nye faraos
dronning og avancerede til admiral i den kongelige flåde. - Eller Ne-
buaui, der begyndte sin officerskarriere to år efter Hatshepsuts farao-
kroning og yderligere blev storpræst for en Osiris-kult. - Desuden var der
herolden Intef, der fik sit embede under Hatshepsut. - Alle tav. Ingen af
dem kendte Hatshepsut mere.

Ligeledes Puimre, den "næstøverste Amonpræst" (second prophet),
hvilket var betegnelsen for ypperstepræstens næstkommanderende, hav-
de fået en række store betroede hverv at udføre af Hatshepsut. Men han
fulgte med over og blev Tuthmosis III's overopsynsarkitekt samt hans
skatmester for tribut og krigsbytte. I sin grav i Assarsif omtalte han ikke
Hatshepsut på nogen måde overhovedet, skønt han kunne takke hende
både for grundlæggelsen og første del af sin karriere.

Og Hatshepsuts succesrige ekspedition til Punt havde Senmut i stort
omfang arrangeret og deltog selv i den. Han lod senere gengive noget om
dette på sit tempelbyggeri for Hatshepsut i Deir el-Bahari. Netop her må
det følgelig være ham, der er afbildet som prinsen. Men om denne ek-
spedition lod Puimre endda skrive i sit gravkammer, at det var Tuthmo-
sis III's ekspedition, skønt denne farao som nævnt endnu ikke var teena-
ger på det pågældende tidspunkt. Det var på samme måde som hos
mange af de foregående personer, idet også Puimre lod sin tidligere fore-
satte, Hatshepsut, ignorere fuldstændigt - i overensstemmelse med den
politik Tuthmosis III selv førte an med.

Således fremgår det, at selv under det autoritære styre i det gamle
Egypten, kunne det realistisk lade sig gøre i det skjulte at vælte Moses
på trods af hans stærke position som tronarving; og sluttelig at få ham
fortrængt fra landets historie.

RESUMÉ · Hatshepsuts gådefulde død og mangel på gravsættelse synes kendt
i overleveringer og at finde belæg i de arkæologiske omstændigheder.

· Gravinskriptioner afslører højtstående embedsmænds tilhørsfor-
hold til skjulte partier, der enten afviste hende eller fortsat var tilhængere. 
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19. KAPITEL

Identitetstyveri 
- fjernede Moses' spor

Vendtes Moses' kundskab imod ham selv?
At det lykkedes Tuthmosis III og hans sammensvorne at få fortrængt Mo-
ses som faraokandidat, selv om denne fra starten stod stærkest, var dyg-
tigt gjort. Der findes her en lang række forhold, som tyder på, at der har
været benyttet "lærdomme fra Moses", der nu brugtes imod Moses selv.

For at få den snigende overtagelse af magten og af navnene til at fore-
gå mest ubemærket og gennem meget lang tid, har Tuthmosis III på sær-
deles mange måder, som ses i det følgende, måttet kopiere sin "for-
gænger" Moses' egenskaber og metoder med uhyggelig præcision. I star-
ten blev det gjort for at lette magtovertagelsen. Men "bordet fanger", så
Tuthmosis III var nu bundet til at skulle fortsætte dette spil - et identi-
tetstyveri, der må have gjort ham selv til skizofren - under hans forsøg
på at leve op til, og om muligt overgå, Senmuts (Moses') ry.

Skønt Tuthmosis III med sin ikke-militære baggrund kom direkte fra
præsteembedet i templet, begyndte han alligevel straks som anfører for
sine store felttog, og vandt betydelige militære sejre, hvilket derfor kan
virke usædvanligt. Denne hurtige succes vil især skyldes den velorganise-
rede og veltrænede hær Senmut/Moses efterlod samt ikke mindst en tidlig
undervisning fra en utraditionel strateg. Moses selv blev som bekendt be-
rømmet for at være en god strateg, ifølge flere rabbinerskrifter og Josefus.

Et sådant undervisningsforhold - på et tidspunkt før nogen pønsede
på at bemægtige sig tronen - er ikke en urimelig antagelse. Dette må ses
både på grundlag af de oplysninger, der fremlægges i det følgende, og
fordi rabbinerskrifterne og f.eks. Philos værk "Vita Mosis" også kan an-
tyde, at Moses tidligt underviste og delte ud af sine store kundskaber.

Både rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne hylder Moses' store be-
gavelse, og altså det nævnte talent som strateg og taktiker. Dette blev
allerede demonstreret, mens han - som vanligt for en ung prins "i farao-
lære" - tidligt var i tjeneste som general ved flere lejligheder og med stor
succes slog fjenderne ved Egyptens sydgrænse. Lad det så være repete-
ret, at dette er helt præcist, som det beskrives om Senmut, der tilmed hav-
de som baggrund just at være opdraget hos en feltofficer.

Senmut/Moses selv har givet haft meget at byde på som lærer/in-
struktør for en yngre elite, men herunder har i så fald den senere Tuth-
mosis III til sidst fået noget af en Brutus-rolle. For her må læremesteren
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siden hen have oplevet, at meget af det, han havde delt ud af fra sin sto-
re viden og kundskab, bagefter blev brugt imod ham selv.

Overleveringer om Moses som ung militærleder på togter i Etiopien
- helt parallelt med den unge Senmuts Etiopienstogter - "ligner" oplys-
ninger om Tuthmosis III som ung på togter sammesteds. Nogle rabbi-
nerskrifter angiver Moses som værende 18 år under sit togt i Etiopien
(det har været cirka i 1516 f.Kr.). Men det har ikke været Tuthmosis III,
for han var endnu ikke født, eftersom han som bekendt okkuperede tro-
nen som 23-årig i Hatshepsuts år 22 i 1488/1487 f.Kr.: Et faktum er net-
op, at denne Tuthmosis i sine inskriptioner regner det første af alle sine
17 togter ud fra nøjagtigt dette sit indsættelsesår.

Der findes en hel række spor, der viser, at Tuthmosis III søgte at "ko-
piere" og efterligne Senmut i udstrakt grad - endda på temmelig mange
områder, der var helt usædvanlige for en farao. Men der er også tegn på,
at han havde problemer med at gennemføre dette, når han ofte overdre-
vent prøvede at overgå dette forbillede.

Skønt Tuthmosis III efter nogen tid fik opført sit faraokulttempel,
nemlig det tidligere omtalte Henkt Ankh på den vestlige Nil-bred, påbe-
gyndte han endnu et tempel til sig selv, Djeser Akhet. Det opførtes i hans
regeringstids seneste tredjedel i Deir el-Bahari.

Med dette projekt søgte Tuthmosis III at overtrumfe det af Senmut så
mesterligt udformede tempel sammesteds, et af Egyptens smukkeste temp-
ler nogensinde og det første større bygningsværk i 600 år siden det Gamle
Rige. Senmuts stil var både nyskabende og greb samtidig tilbage og mat-
chede det 600 år ældre nabotempel af farao Mentuhotep II (2061-2010
f.Kr.) i 11. dynasti (jf. kap. 7). Og her prøvede Tuthmosis III at stjæle Sen-
muts stil, men ramte galt især ved at overdimensionere proportionerne.

Dette Tuthmosis III's tempel blev aldrig helt udbygget og forsvandt
igen 300 år efter ved et klippeskred. Det var ukendt af arkæologerne frem
til 1961, hvor det blev fundet af en polsk ekspedition - et tilfælde, idet in-
gen synlige, afslørende ruiner fandtes. Her havde ingen forestillet sig, at
der kunne have ligget et tempel, men Tuthmosis III havde udtænkt sin
overtrumfning således, at hans nye tempel hævedes op på et - anstrengt
opbygget - terrassefundament brutalt lagt ind over de bageste dele af de i
forvejen eksisterende Mentuhoteps og Hatshepsuts templer. Og her har
det med sin noget forgrovede arkitekturs ekstra tyngde trykket dem ned.

Sandsynligvis som en ekstra hån blev en Senmut-statue brugt som fyld
mellem klippestykker i templets fundamentering. Dette har forvirret flere
arkæologer, for hvad havde en statue af netop Senmut at gøre - og nu ek-
straordinært forsynet med Tuthmosis III's navn - i denne faraos tempel?

Og da Senmut for Hatshepsut lod udføre de hidtil højeste obelisker i
Egypten, skulle Tuthmosis III også overgå dette og lod fremstille nogle
endnu højere - på 33 m, så de blev 3 m højere end Senmuts. Tuthmosis
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III's obelisker er nu ført - betalt af frimurere - til bl.a. New York og Lon-
don. Oldtidsforfattere omtaler Moses' opfindelse af en særlig obelisk
som "solur"; siden hen brugte Tuthmosis III en af sine obelisker netop
således. Byggeaktiviteter og planer startet af Senmut, overtog Tuthmosis
III, der så blev kendt som en af de mest byggende faraoner.

Senmuts påfund, de første kvindelige sfinxfigurer i Egypten - deres
ansigter var med Hatshepsuts portræt - blev nu slavisk efterlignet af
Tuthmosis III, der lod sin dronning, Merietre-Hatshepsut, afbilde også i
form af sådanne kvindelige sfinxer.

Identitetstyveri i alle detaljer
Endnu flere usædvanlige forhold ved Tuthmosis III ses opregnet om ham
i "Lexicon der Ägyptologie". Som farao kom han tidligt til at beskæfti-
ge sig med gamle dokumenter fra fortiden, bl.a. med tekster om "offent-
lig velfærd", hvilket havde at gøre med særlige lovgivningsforhold og er
genkendeligt i forbindelse med netop Senmut/Moses som landsadmini-
strator i Egypten - og senere med Moseloven. I det hele ses tydelig inspi-
ration fra en ekspertise, som dette multibegavede forbillede besad, lige
fra avanceret lovgivning, suveræn hieroglyfhåndtering, kreativ design-
teknik og til strategisk krigskunst etc.

Senmut dannede skole med sin opfindelse af særlige koder indlagt i
hieroglyfinskriptionerne; og ifølge rabbinerskrifterne var Moses - tilsva-
rende - en ekstraordinær begavelse inden for sprog og skrift.

Også just sådanne træk kom til at gå igen hos Tuthmosis III, om
hvem det i samtiden er udtrykkelig fremhævet, at han var beundret for
sin bemærkelsesværdige dygtighed i at håndtere hieroglyfskriften, hvad
der på dette færdighedsniveau også var usædvanligt for en farao.

Ydermere var det usædvanligt, at en farao selv designede vaser og
kander til templerne, hvad Tuthmosis III vitterlig skulle have gjort iføl-
ge samtidens tekster. Det tyder på, at han kan have taget æren herfor fra
den netop fordrevne prins eller i hvert fald modtaget inspiration fra den-
ne Egyptens mest begavede og nyskabende arkitekt: Jf. Moses, der se-
nere lod både fremstilling og design af Pagtens Ark og af det mobile tem-
peltelt (efter velkendt egyptisk model på den tid) - samt dets alter og an-
dre tilhørende genstande - beskrive i Bibelen udførligt og teknisk som
kun en sand professionel kunne gøre det.

Ved fra den gamle civilisation i Punt (Etiopien-Somalia) - der i my-
tologisk lære i visse forbindelser kan ses forbundet med en "Paradis"-op-
fattelse - at hjemføre nogle specielle buskagtige træer, bl.a. myrrah, og
derefter at plante disse vækster ved Deir el-Bahari-templet, synes Hat-
shepsut at have fået en særlig status (dette vil også gælde Senmut):

- Denne status, kendt i mysteriekulterne som "kongelig gartner", var
en indvielsestitel oprindelig forbundet med det guddommelige første
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menneske. I Babylon kendtes en sådan Adam- eller rettere Tammuz-"titel"
allerede hos kong Sargon I (2300 f.Kr.) og genkendes senere hos dronning
Semiramis med de berømte hængende haver (800 f.Kr.); og i nutiden
f.eks. ses et lignende koncept hos orientalske zen-mestre.

I det tredje år efter Hatshepsuts død og forsvinden prøvede Tuthmo-
sis III åbenbart også at efterligne denne status ved at hjemføre vækster,
nu fra Libanon, der i mytologien ansås for et "helligt sted" ligesom Punt.
Tuthmosis III kunne da udplante dem og blive "gartner" ved et af sine
udvalgte templer. I hans festivaltempel i Karnak viser billedrelieffer dis-
se forskellige udvalgte planter: dog her er der reelt ingen planter fra Li-
banon, men fra Afrika. Altså igen et falsum.

Også hermed var det afgjort ikke ham, der optrådte i indskrifter om
Hatshepsuts Punt-ekspedition, for også ud over hans manglende alders-
mæssige betingelser for at kunne deltage, var det umuligt ud fra hendes
forhold til ham på den tid. Modsat hos Senmut, der rejste med til Punt i
egenskab af at være Hatshepsuts betroede fuldmægtig.

At Tuthmosis III som 2-årig lod et tempel i Semneh restaurere, var -
tydeligt et falsum - ikke ham, men (ikke usædvanligt) Senmut som en-
treprenør i Hatshepsuts regeringsår nr. 2. Tilmed Senmuts tronfølgerem-
bede som guvernør af Nedre Egypten "efterlignede" den nye farao ved
sin og administrationens udflytning dér til. Her havde Tuthmosis III al-
drig været guvernør, den ellers prinselige kotyme.

Ved en bestemt kultisk indvielse skulle kandidaten "harpunere flodhe-
sten". Her synes ligheder på visse punkter genkendelige ved "tyre-drabet"
i de senere Mithras-kulter. Senmut viser på et billede i sine stjernekort et
lignende kultisk motiv med en okse. Det vil i så fald vise, at han havde
gennemgået en sådan indvielsesform. Tuthmosis III synes at have efterlig-
net dette (i en lignede form), og kaldte sig "flodhest-harpunéreren".

Relationen til Hatshepsuts status bag Senmuts navn, der som nævnt
ordret betød 'moderens bror', synes "efterlignet" af Tuthmosis III. For han -
skønt ikke-helblods kongelig (og ikke-førstefødt) - betegnede flere gange
sin faster Hatshepsut som "søster"! Større ændringer i inskriptioner og især
portrætter var en velkendt metode både hos faraoner siden hen, og også se-
nere i antikken, bl.a. ved start på ny stil eller reform i styret eller i religionen.

Senmuts ry med de højt ansete astronomiske og astrologiske kund-
skaber kunne søges efterlignet. Tuthmosis III kan have fundet det ønske-
ligt at blive forbundet med et særligt stjernevarsel for også her at forsø-
ge at låne fra Senmuts prestige, jf. eksempelvis Senmut-stjernekortets
registrering af en daterbar stjernemæssig begivenhed (se Appendiks 2).

At det således var vigtigt for Tuthmosis III på lignende måde at søge
at blive tilknyttet et stjernevarsel må ses i relation til, at der ikke hverken
før eller lang tid efter Senmut kendes optegnelser om stjerners fremtræ-
den forbundet med herskere og kongelige.
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Men her kunne Tuthmosis III prøve at lade en himmelobservation
optegne i sine inskriptioner om egne meritter gøre den pågældende ob-
servation til noget betydningsfuldt. På en stele, som Tuthmosis III lod
opstille ved Amontemplet i Barkal nær hele rigets sydgrænse, opregne-
de han en række af sine felttog og sejre i nord og syd; ved et af disse tog-
ter, til Asien, optegnedes et astrologisk varsel herom: En stjerne viste sig
på mirakuløs måde forud for et slag, som han derefter vandt som en af
sine vigtigste sejre. Stelens linje 34 og 35 lyder:

"...vagterne var ved at ankomme for at mødes i natten og udføre
reguleringen (skiftet) af vagten. Der var to vagtmænd (siddende over
for hinanden), og en stjerne kom frem syd for dem. Noget lignende
er aldrig forekommet. Den gik ned igen - i retningen over imod dem
- direkte 'modsat til sig selv' (dvs. den gik ned i nord)...".

Denne næsten 3.500 år gamle optegnelse er historiens ældste kendte om
et så gådefuldt himmelfænomen - og bl.a. oversat af G.A. & M.B. Reis-
ner: "Inscribed Monuments From Gebel Barkal", i Zeitschrift für ägyp-
tische Sprache und Altertumskunde (Band 69, 1933).

Men en stjerne, der står op og går så hurtigt ned igen, samt går fra syd
til nord - dvs. går "på tværs" af himlen i stedet for fra øst-vestlig - er ikke
nogen stjerne. Af "hurtige" himmelfænomener (og derfor ikke kometer),
der kan flyve i alle retninger vil et sådant uidentificeret objekt ofte være
en meteorit (glødende meteorsten under opløsning oppe i atmosfæren).
Men havde Tuthmosis III været professionel stjernekyndig ligesom Sen-
mut, ville han næppe have ladet dette fænomen betegne som en stjerne.

At bruge Senmuts/Moses egne metoder har som nævnt været et af de
mest effektive midler til at kunne hamle op med hans dygtighed og magt
- så at sige lade ham "blive slået med sine egne våben". Alle disse efter-
lignende aktiviteter fra Tuthmosis III's side var af en så speciel art, at de
aldrig er fundet i forbindelse med nogen anden farao.

Tuthmosis III viste sig åbenbart så særdeles god til at tilegne sig dis-
se ideer og teknikker, at oppositionen nu med denne Tuthmosis III tilmed
fik det ideelle middel til at udmanøvrere Senmut/Moses. Men samtidig
har den nye mand på tronen selv været et usædvanligt talent ved så ef-
fektivt at udnytte metoden til det yderste. Uden just denne (u)heldige
kombination af en begavet efterligner, der samtidig var dygtig til "at be-
nytte Moses' metoder imod ham selv", havde Moses lettere kunnet er-
holde tronen eller i givet fald vundet retten tilbage. Og da ville hebræer-
nes/israelitternes, og verdens, historie være blevet en ganske anden.

Den opløsende personlighedsefterligning
Ved den stedfortrædende offerhandling var præsternes og magikernes
mægtige forbandelse kastet på Senmut/Moses for at opløse hans status og
identitet og mest effektivt at forhindre ham i at opnå faraotronen. Ved de
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efterfølgende ødelæggelser af hans navneinskriptioner, portrætter og sta-
tuer - og yderligere ved at gennemføre en uhyggeligt "opløsende" efterlig-
ning af ham - har modstanderne kunnet betragte resultatet som en succes.

For hvis Senmut/Moses snart igen dukkede op i Egypten, kunne han
gøre den for ham direkte uhyggelige opdagelse, at en anden - Tuthmosis
III - blev udgivet for at være den, der var portrætteret på flere ikke-øde-
lagte billeder og statuer, som den fordrevne kronprins Moses selv op-
rindelig var blevet afbildet på, mens Thutmosis ikke var gammel nok. Og
desuden finde, at andre relieffer af ham let var blevet "tilpasset" den nye
hersker i tekst og fremtoning (jf. begge har store næser).

Og han kunne her gøre den chokerende opdagelse, at hans personli-
ge navne også var overtaget af den anden! Fik man sit navn frastjålet,
"eksisterede man ikke". Med egypternes særlige opfattelse af statuer og
billeder har der også bag hele handlingen ligget en udøvelse af en ma-
gisk proces til at støtte herskerskiftet.

Idet bedraget, "kopieringen" af Senmut/Moses - skønt efterhånden
gennemskueligt - har lettet magtovertagelsen for Tuthmosis III i den før-
ste tid, må den samtidig have haft en nedbrydende effekt på Moses' for-
måen til at tage kampen op.

Så for Moses selv personligt må det have været et psykisk opriven-
de mareridt, som at være placeret magtesløs i et surrealistisk, fremmed-
gjort univers: Præcis som i H.C. Andersens fortælling "Skyggen", hvor
kopien - skyggen, der slavisk efterlignede sin herres bevægelser og gø-
remål - her stjal hans ære og anerkendelse og endda blev gift med en kon-
gedatter! "Originalen" gik herefter i opløsning ved at blive opfattet mere
og mere uvirkelig, og blev næsten selv som en skygge. Netop dét at en
skygge kunne afhugges og fjernes, var kendt i egyptisk mytologi.

Således placeret i den historiske periode, hvor en enkedronning blev
Egyptens første kronede kvindelige farao og derefter reduceret og fjernet
fra kongerækken, har Moses' skæbne ved hoffet formet sig på en sådan
måde, at den har været vanskelig at forstå allerede for den nærmest føl-
gende eftertid. Og endnu mindre forståelig for senere tiders historikere.

Et forsøg på personlig kompensation for den voldsomme udslettelse
og forglemmelse af det originale hændelsesforløb om den udstødte fa-
raoprins, må da have været blandt de vigtigste drivkræfter til, at Moses
senere nedskrev beretningen om sit liv. En beretning der, skønt siden
overleveret som brudstykker, i væsentlig udstrækning blev kernepunktet
i henholdsvis Bibelens Mosebøger og rabbinerskrifternes ældste dele.

Dette var imidlertid ikke nogen totalbeskyttelse af Moses-beretnin-
gen, hvad også den senere udgave af Bibelen, redigeret i 400-tallet f.Kr.,
vil kunne demonstrere. Hvilket igen førte til yderligere forglemmelse af
den oprindelige Moses. Og dermed endelig, i dele af nutidens forskning,
til en videre svækkelse og endda opløsning af hans historiske identitet.
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Opklaringsproblemet - og skurkerollen
Således også inden for verdenshistorien findes der ekstreme dramaer,
der overgår fantasien: i nutiden genkendes bl.a. lignende træk som ved
den pågældende manipulation i form af identitetstyveriet.

Bedrageriets succes kan let forstås ved at se på kendte eksempler i nu-
tiden, hvor attentat-udsatte statsoverhoveder lader skuespillere med ydre
lighed maskere og træne i at kopiere attituder og stemmeføring. En stats-
leder kan hemmeligt opholde sig langt væk, mens en stand-in vildleder
modstandere (eller pressen) andetsteds. Hitler og Stalin brugte talrige
dobbeltgængere; metoden er et veldokumenteret trick også hos 2. ver-
denskrigs øvrige ledende generaler. Og f.eks. afsløredes i 1980erne en af
Iraks diktator Saddam Husseins mange "kopier", ved at den pågældende
havde glemt at male et modermærke på halsen under venstre øre.

Når en leder dør på et ubelejligt tidspunkt, kan metoden være brugt
over for den uvidende offentlighed, f.eks. ved i flere uger at foregive, at den
i hemmelighed afdøde stadig var i live. Og hvordan dokumenteres f.eks.
en ældre, hemmelig intrige, der i sagens natur var uden inskriptioner?

Senmuts mærkelige skæbne kan kun forstås, når det bliver klart, at
han var prinselig tronkandidat! Og Moses' historisk usædvanlige driv-
kraft må - med netop en sådan baggrund, med hans private forhold og
dét, der skete med ham på grund af tilsidesættelsen af ham, samt ved
hans personligt stærkt chokerende oplevelser - derfor have udgjort et
præsentationsproblem allerede i samtidens historieoverlevering.

Dette er et velkendt fænomen; jf. da en første generation af historike-
re, der ikke selv levede under 2. verdenskrig, allerede derved kom så meget
på afstand, at de, ud fra aktstykker eller mundtlig beretning fra de gamle,
ofte ikke kunne se tilstrækkeligt, og fatte tidsåndens præg på handlinger-
ne. Relationsløse historikere kan hævde, dog ikke altid med rette, at have
større indblik end vidner eller de involverede parter selv, hvilke til gengæld
i sådanne tilfælde godt kunne ønske at "redde historien fra historikerne".

Også i lignende situationer arbejder mange historikere ud fra den ide,
at der kan anlægges køligt videnskabeligt syn på begivenheder og perso-
ner: Skønt alment kendt, og endda påvist af Niels Bohr, overses ofte dette
at påkalde sig større grad af objektivitet åbner for illusion; og at realiteten
viser den praksis, at historie "blot" er de facts, man er blevet enige om.

Så hvordan skulle skinhenrettelsens hårde chokpåvirkning såvel som
det mareridtagtige identitetstyveri og konsekvenserne heraf kunne overle-
veres tilstrækkelig konkret? Og hvordan skulle en forskning, der er natur-
ligt begrænset af sine metoders rammer, være i stand til at anerkende det?

For selv efter at have overkommet den store forskel på at kende nog-
le reelle data om en sag og på at kende dele af en mere konkret sammen-
hæng, ville forskningen almindeligvis ikke, og selv ikke ved kendskab
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til mange historiske facts, mene sig i stand til at bore så dybt ned i hæn-
delserne som ovenfor. Det overlades snarere til romanforfatterne. Tradi-
tionel forskning må - ikke urimeligt - hævde, at der ellers dækningsløst
vil kunne påstås hvad som helst. Men det mere udtømmende billede af
realiteterne tabes, de rummer mere end der ses ved strengt videnskabe-
lig metode, der således på visse punkter må give op.

I hele denne affære, der kan siges at være til en vis grad anskuet ud fra
Senmuts grundlag, har Tuthmosis III stået som skurken. Men hos konspi-
rationen, der oprindelig måske endda har måttet tvinge den yngre prins ind
i rollen som denne gruppes redskab, har man ud over magterhvervelser for
de implicerede også sandsynligvis seriøst anset aktionen, der for altid fjer-
nede den anden tronfølgerkandidat, for at være til landets bedste.

Ved senere oprør ledet af den ældste kandidat, nu under navnet Mo-
ses, har denne Moses derimod, også ifølge den egyptiske historiker
Manetho, været skurken, endda en forræder. Dette indtryk - tilmed be-
varet i egyptiske tempelarkiver, som Manetho langt senere stadig havde
adgang til - var som en propaganda, som allerede konspirationsgruppen
har retfærdiggjort kuppet med. Yderligere kunne gruppens aktion be-
styrkes af det held, at Tuthmosis III viste sig særdeles velegnet til jobbet.
Dog fik han først fred med naboerne efter 19 år: Tidspunktet svarer præ-
cist til det af rabbinerne omtalte ophør af Moses’ eksil i Etiopien.

Tuthmosis III blev en dygtig farao, men var til sit held især funderet
på dygtige rådgivere med baggrund i den ekstremt velorganiserede ad-
ministration, der var blevet opbygget i Senmuts tid. Og det er reelt mis-
visende blot at gentage ordret i egyptologibøgerne, hvad Breasted i be-
gyndelsen af 1900-tallet ud fra sin tids viden udtrykte med oprigtig be-
undring, nemlig at Tuthmosis III var "oldtidens Napoleon": En myte
skabt af fagets folk - på trods af den historiske kendsgerning, at Tuth-
mosis III ikke har udvidet de egyptiske besiddelsers grænser med blot en
fingerbredde! Nærstudier af hans propaganda viser, at hans krigstogter
ikke gik videre end til at forsvare - om end umådelig dygtigt - præcis de
besiddelser, hans farfar Tuthmosis I allerede havde taget.

Sammenfattende foreligger det, at en temporær identitetsombytning
historisk set ikke var umulig i toppen af et lukket hierarki. Thutmosis III's
mange dokumenterede mærkværdigheder: Påfaldende navneændring, ind-
førelse af "farao" som reel titel, ændring af årsantal, egenhændigt kunst-
håndværk etc. er blandt indikationerne for, at det projekt, der beredte vejen
for at han fremstod med ny identitet, også virkelig lod sig realisere.

RESUMÉ · Et mistænkeligt stort antal efterligninger af Senmuts virke viser sig
i Tuthmosis III's hele fremtræden - netop først efter at Senmut forsvandt.

· Tuthmosis III's tyveri af Hatshepsuts regeringsår har senere, ved en
manglende forståelse af Senmuts baggrund, hindret kuppets opklaring. 
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20. KAPITEL

Den genfundne Moses

Bag religionens arkitektur
Hvis Senmut netop var den person, der, efter store omvæltninger både på
indre og ydre plan, blev kendt siden hen som religionsstifteren Moses,
hvor findes så sporene af et religiøst engagement hos ham? Egyptisk re-
ligion havde en eksistensfilosofisk og kosmologisk kerne (der kun er
mindre udforsket i dybden). Essentiel var ideen om forståelse af "ska-
belsens love" bag verdens fysiske udtryksformer. For en øverste kreativ
arkitekt, der fornyede indretning og arkitektur i helligdommene, var den
skole af vital betydning. 

I udformning også af de kultiske detaljer var han banebrydende på et
felt, idet han som første lod specielle rituelle tekster og tilhørende reli-
giøse besværgelser være adskilt fra tekster, der fulgte en afdød i kisten.

En personlig religiøs vækkelse er først afgørende kommet efter hans
ungdom i Egypten, hvor han har måttet bevidne en stærkt tiltagende kul-
tisk dyrkelse af dyr, og præsteskabets rigdomsbesættelse og magtbegær.
Det store religiøse talent skulle først for alvor bryde ud i mere moden al-
der (ligesom senere hos kongesønnen Gauthama Buddha og karavanese-
kretæren Mohammad) og uden for præsteskabets rækkevidde. Så efter
de store ændringer i sit livsforløb, dvs. først under helt andre betingelser,
skulle han, nu som en højere opgave, udforme sin særlige religion.

Moses' lære - velkendt som en religion koncentreret om én skabergud
- blev et skifte til begrænsning af religiøs pluralisme og af det egyptiske
religiøse livs konstante tanke på døden, en "mumiefikseret" holdning i li-
vet med således megen forberedelse til en attrået paradisisk efterverden.
(Moses' religiøse nybrud til brug hos israelitterne belyses i bind 4).

Hvad angår Senmut, er hans relationer, også til det okkulte i forbin-
delse med magi, velkendt fra flere kilder og fund. Tilsvarende kendes fra
Moses' forhold på det område både i Bibelen og rabbinerskrifterne og
især fra en række forfattere i oldtiden: Traditionelt var det emne dengang
ofte obligatorisk forbundet med religiøs praksis som en særlig side af ud-
øvelsen heraf.

Ved at se på Senmuts arbejde og første titler fremgår om hans bag-
grund, som har været ligesom hos alle højtstående, at han tidligt var ble-
vet uddannet af præster. Og siden blev han endda overhoved for Thebens
tempel, landets største og vigtigste helligsted. Især kendes Senmut som
en begavet, nyskabende arkitekt (en titel han ikke specifikt brugte om sig
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selv). Netop arkitektur - som oldtidsforfattere omtaler ligeledes at Mo-
ses mestrede - og som dengang var inspireret af det store kosmos, kan for
denne personlighed have været en naturlig indgang til den religiøse sfæ-
re. Den særlige indsigt bag fagets skabeproces indgår da som gnisten til
en spirituel ekspansion.

Arkitektur baseret på en særlig traditions regler fra uendelig langt til-
bage i oldtiden kendes også for sine højder senere i Europa, især til reli-
giøst brug, jf. de store katedraler, bygget efter at man på korstogene fik
kendskab til de gamle traditioner fra Egypten. Kunst kan defineres som
et helt eller delvis åndeligt udtryk set gennem former i den fysiske ver-
den. Herom er forståelse af tidligere tiders overleverede viden mindre
udbredt i nutiden (f.eks. på tysk inkluderes arkitektur stadig i begrebet
Kunst, men tilhører ikke rigtigt det engelske art, og senest er arkitektur
især også blevet en del af underholdningsindustrien).

I egyptologien tales der nu om en særlig mening bag den gamle ar-
kitektur. Hidtil havde forskningen kun nøjsomt beskæftiget sig med spi-
rituelle aspekter i egyptisk design. Problemet er, at den gamle egyptiske
verden næppe forstås tilstrækkeligt uden nødvendigvis denne dimen-
sion. Et spirituelt og psykisk grundlag unddrages opfattelsen og bliver
fremmedgjort, når oldtidens skatte betragtes fra en verden funderet i nu-
tidens avancerede teknologi.

Men f.eks. har en arkitekt ved Frankrigs egyptologiske kommission i
Egypten, Schwaller de Lubicz, i 50 år påpeget spor af den religiøse filo-
sofi bag egyptiske helligdommes arkitektur. Deres kosmologiske temaer
demonstreres også af bl.a. den amerikanske egyptolog David O'Connor (i
D. Silverman, ed.: "Searching for Ancient Egypt, 1997, s. 155-161).

I tiden frem til Moses’ barndom (interessant nok imens faraorådgi-
veren Jethro, ifølge rabbinerskrifterne, endnu havde stor indflydelse ved
hoffet), ved begyndelsen af det "Nye Rige" og hermed det 18. dynasti,
ses i periodens stil flere udvidelser hen mod det arketypiske spirituelle
formudtryk. Her i det daværende religiøse centrum, Theben, blev f.eks.
de første (til Tuthmosis I) store obelisker udformet - monolitter som sofi-
stikerede kultobjekter. (Jf. kap. 4 og 10).

Allerede den tidlige oldtids templer var skabt arkitektonisk fra geo-
metriske harmonier og proportioner (med grundlag i arketypiske mate-
matiske urbilleder, ligesom de krystallinske og organiske former og end-
da musik) og planlagt med sigtelinjer til Solens vendepunkter og til be-
stemte stjerner.

'Guds rum'
Således fandtes en religiøst opfattet himmelgeometri, der ansås for at
være genspejlet på jordisk plan. Jf. Platon - der havde studeret i Egypten
- satte de geometriske love direkte i forbindelse med selveste skabelsen.

161



Således har en yderligere indgang til den religiøse dimension også
netop været kosmologien, der var forbundet med stjernekundskaben.
Også her har Senmuts viden været betydelig, som allerede demonstreret;
- som bekendt omtaler flere rabbinerskrifter ligeledes Moses' særlige
kundskaber på dette felt. Og generelt i alle oldtidens kultursamfund
kendtes en overordnet stjernelære, baseret på kosmologien, indbygget i
de store gamle religioner.

Senmut/Moses har lært om ovenstående emner hos den præsteelite,
der sad inde med specialviden herom; han har her lært om en højere teo-
logi, der i hvert fald kan spores tilbage til pyramidetiden i 4. dynasti fra
2600 f.Kr., bl.a. en lære om én skabergud. De øvrige egyptiske guder
fremtræder mere som repræsentation for udøvende, specielle kræfter
med særlige funktioner i forskellige hierarkiske lag. Flere forhold i for-
ståelsen af selve den opbygning har overlevet i dele af de senere egyp-
tiske gnostikeres lære.

Forståelsen synes yderligere vanskelig for nutidens forskere. Den
danske egyptologiske autoritet Erik Iversen påpeger dette - i sin "The
Myth of Egypt and Its Hieroglyphs" (Princeton University 1993, s. 98) -
således:

"...de sterile og livløse voksfigurer, som den mere rent umetafy-
siske metodik i moderne egyptologi har reduceret det egyptiske pan-
teon til".

I sin (senere tilmurede) obelisk-indskrift proklamerer Hatshepsut, at hun
eksisterer som den strålende essens af Universets Herre eller Ari-su,
'han, som er selvskabt' og som også skabte Det hellige Æg ('Verdensæg-
get'). Videre står der, at hun således er datter af Khamut-f, dvs. netop den
selvundfangede og selvkreerede gud. Også heri genkendes dele af en
særlig teologi om én skabergud.

Denne lære er Senmut blevet indført i. Visse træk kan genkendes bag
Moses' lære - senere krystalliseret til det der kaldes monoteisme (mono-
latri) - men var allerede i pyramidetiden en del af et teocentrisk verdens-
billede med dette gudsbegreb som værende altid tilstede og altomfatten-
de. Dette at etablere på det personlige plan et møde mellem to religiøse
veje, tanke/intellekt og følelse/intuition, der kan føre frem til spirituel
indsigt og illumineret erkendelse, lå endnu forude for denne fremtidige
religionsstifter.

Templerne var ikke ualmindeligt bygget sådan, at centrale rum eller
selve anlæggets layout udtrykte en genspejling af himlen, Det hellige
sted, templet, ansås derfor som et forstærket kontaktsted til at nå guden
eller assisterende guder. Hermed stod arkitekten ved sin implicering som
en af religionens fornemste formidlende assistenter i det jordiske.

En religiøst udtænkt arkitektur vil i visse tilfælde være i stand til,
som antydet, at udløse en religiøs følelseseffekt hos beskueren. Den tys-
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ke filosof Peter Sloterdijk har i sit værk "Sphären" (I-II, Frankfurt a.M.
1998-1999) også berørt sådanne metafysiske ideer ved rum såvel i byg-
ninger som i kosmos.

Spørgsmålet er, om der i Hatshepsuts ikke ualmindelige, men nu så
iøjnefaldende tekstindhold på hendes obelisker, anes en ny stærkere
prioritering af dette aspekt af teologien, hvilket kunne medføre et religi-
øst skisma? Var der tale om et nybrud, som Senmut ville fremme, men
hvor han blev standset af det magtfulde præsteskab, ved at han blev fjer-
net så brat fra indflydelse? Og havde landet overhovedet brug for teolo-
giske ændringer?

Her ses en mulig del af baggrunden for, at man til trods for hans genu-
ine dygtighed på flere vigtige områder ikke ønskede ham på faraotronen.
I så fald har det måske netop været til landets bedste, at ved i stedet at sat-
se på Tuthmosis III blev der sikkert undgået en større, opslidende magt-
kamp, som kunne udarte til en endda religionspolitisk borgerkrig. Som
det senere fremgik, var det snarere muligt at indføre en ændret religions-
form hos et nyt folk, sådan som Moses gjorde det hos israelitterne.

Nyt lys over Moses' første 40 år
Og nu til en opsummering for et overblik over foreliggende undersøgel-
se. Den mystiske periode med Thutmosis III's skjulte coup d'état og "ty-
veriet" af Hatshepsuts regeringsår er ikke tidligere tilstrækkeligt kort-
lagt. Og der er heller ikke hidtil udgivet en tilstrækkelig fuld beretning
om selve Senmuts liv.

Hvis et sådant samlet overblik havde været kendt, ville en del påfal-
dende detaljer for længst have fremkaldt et mønster, der indicerede Sen-
muts kongelige herkomst og position som tronkandidat eller -arving.

I Egyptens historie har der fra tid til anden været stormænd af for-
mat. En af disse fik endda oprettet en kult til sig selv, men ingen har som
Senmut været i besiddelse af eller efterladt så mange umiskendeligt kon-
gelige tegn og indtryk. Foruden at det blev muligt netop for ham - men
næppe muligt for en ikke-kongelig - at kombinere denne løbebane, bl.a.
som faraos stedfortræder, med at bruge sine usædvanlige talenter som
arkitekt og astronom. Det er som en genklang af disse egenskaber rabbi-
nerskrifter og oldtidsforfattere "tilsvarende" omtaler Moses for. Hele
dette ekstraordinære livsmønster har hermed kunnet føre til en førhen
uerkendt identifikation: At Senmut var Hatshepsuts søn.

End ikke Senmuts enestående stjernekort har før nu været astrono-
misk dateringsberegnet. Men analyse af kortets planetopstilling afslører
det faktum, at disse himmellegemers indbyrdes afstandsforhold og posi-
tioner på himlen netop kun optrådte i 1534 f.Kr. og er ikke forekommet i
præcis den kombination i mange hundrede år før eller efter dette årstal (jf.
kap. 4 og især Appendiks 2). Dertil kan der ud fra disse himmellegemers
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særlige placering ved stjernen Sirius angives et konkret tidspunkt i be-
gyndelsen af maj samme år 1534 f.Kr. Dette år viser sig så utroligt at være
samtidig med det fra rabbinerskrifterne udregnede fødselsår for Moses.

Og yderligere forbløffende viste denne datering i maj sig at svare til
rabbinerskrifternes nøje angivelse af tiden for Moses' færd på Nilen, da
Faraos Datter officielt modtog ham. Igen må understreges, at netop
astronomiske data kan give den mest præcise datering, der kendes.

Desuden er der i andre inskriptioner og tekster overleveret datoer og
tider, hvorved der har kunnet rekonstrueres et ikke hidtil set samlet for-
løb i en større helhed for Senmuts liv. Og hvor også alt dette så overra-
skende detaljeret synes at samstemme med mange elementer og data i
Moses-beretningerne.

Ydermere giver oldtidsforfatterne og rabbinerskrifterne en lang ræk-
ke oplysninger om Moses' unge år i Egypten, hvilket har bidraget til at
kunne sammenføre mindst 20 specifikke, personlige træk og unikke ak-
tiviteter fælles for både Senmuts og Moses' første cirka 40 år ved farao-
hoffet i Egypten (jf. kap. 5). Igen synes alt dette konsekvent og uafvige-
ligt at føre til den afgørende identifikation: Senmut er Moses.

Uanset dette, er det første gang: at 1) Senmuts åbenlyse royale her-
komst, såvel som 2) Tuthmosis III's dunkle vej til tronen - analyseres
tværgående.

Identifikation af Moses med historisk person acceptabelt?
I teologisk forsknings historie har det ofte været anset for en betænkelig
sag, hvis nogen ville forsøge at identificere Moses med en kendt eller
mindre kendt konkret person fra en passende historisk periode. Der er en
forståelig afstandtagen til den type forslag, der med en afstand nu på
3.500 år søges fremstillet på en måde, som mange vil anse som værende
alt for konkret.

Alligevel har forskellige forskere i tidens løb sat sig ud over denne
holdning og offentliggjort deres forsøg på at udpege historiske, kendte
personer, hvortil nogle omstændigheder i større eller mindre udstræk-
ning passer med visse af de overleverede informationer om Moses. 

Som nævnt (kap. 1) findes et sådant forsøg bl.a. i den egyptiske
egyptolog Ahmed Osman's værk "Moses, Pharaoh of Egypt" (London
1990), der lader Moses optræde i forbindelse med den gådefulde farao
Akhenaten.

Dette sker også i "The Moses Mystery" (N.Y. 1996) af Gary Green-
berg, der er præsident for Biblical Archaeological Society i New York.
Og f.eks. i Hans Werding’s "Moses war Tutenchamun" (1995)

Et nyt forsøg ses hos Osmans tyske kollega fra Berlins egyptologi-
ske Museum, Rolf Krauss, der fra nyere fund af hieroglyftekster har re-
konstrueret dele af et livsforløb for en egyptisk prins, Masesaja Amen-
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messe, hvis far evt. var farao Seti II. Hos Moses havde faderen giftet sig
med sin faster. Det træk ses netop også hos Masesaja Amenmesse, der
var guvernør i Nubien og i øvrigt gift med en lokal prinsesse - og etab-
lerede (cirka 1204 f.Kr.) et væbnet statskup mod tronen i Theben; tronen
kom i tre år under hans kontrol som "farao", men det endte med neder-
lag. 

I sine foredrag (1999) viser Krauss, at oldtidsforfattere og rabbiner-
skrifter omtaler, at Moses var regent i Etiopien/Kush i en årrække og var
her gift med en lokal prinsesse inden sit endelige oprør mod Egypten.

Men tidsalderen for disse iagttagelser hos Krauss ligger cirka 200 år
senere end sporene fra Joshuas invasion og passer heller ikke til, at Isra-
el(!) allerede fandtes i landet Kanaan ifølge en inskription af Masesej
Amenmesses eventuelle bedstefar, farao Merneptah. Hos Krauss findes
kun en vis navnelighed samt de få punkter med eventuel lighed med Mo-
ses' ophold syd for Egypten.

Derimod støttes nærværende bogs tesis af det overvældende antal
specificerede overensstemmelser mellem Moses og Senmut, og forhol-
det til Tuthmosis III. Om end her foreligger langt flere facts og indicier
end „til at vinde en retssag“, kunne det dog være ønskeligt med yderligt
flere oplysninger til et mere fuldt mønster. F.eks. om de problemer og
endda ydmygelser Senmut må have mødt, med sin viden om sin høje her-
komst, hvorved han bestandig måtte optræde diskret med dette forhold
af hensyn til Hatshepsuts langsigtede strategi for ham.

Som demonstreret, kunne Senmut sagtens optræde i de ydre roller
som netop kronprinser også havde, altså som bekendt hærfører og som
guvernør over Nedre Egypten. Der skal en usædvanlig og stærk psyke til
så længe, i op til 40 år, at kunne leve et så både emotionelt, mentalt og
psykisk krævende dobbeltliv; og til derefter at kunne modstå at få "stjå-
let sin eksistens" ved det omtalte dobbeltspil fra Tuthmosis III-gruppen.

Vendepunktet
Der er næppe én stor mand i historien, om hvem den populære opfattelse
ikke har tegnet et billede udpræget forskelligt fra den virkelige person.
Således var Moses' betydning i eftertiden af enestående art, men han op-
fattedes hos den senere almenhed aldrig nær sit sande udtryk. Efter den
virkelige Moses' død, med et langt liv bag sig, skete der i den lange efter-
glød af hans store indsats en omskabelse af ham hos de senere jøder til
en heroisk figur efter deres ideal. Videre fra dén projektion blev han en
kliché hos kirkens teologer - og er igen, senest af visse af nutidens for-
skere, omdefineret til en yderligere fremmedgjort opfattelse: Således
forløb ændringen fra en historisk Moses til en "litterær" Moses og slut-
telig, hos visse skoler, til en ikke-eksisterende Moses.

Idet denne begavelse som 40-årig fortrængtes fra Egypten, destrue-
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redes mest muligt af det, der kunne minde om ham: navne, afbildninger,
optegnelser; og i et påfaldende stort omfang. Oplysninger om ham, der
alene overlevede i Bibelen, er utilstrækkelige til at afdække hans egyp-
tiske baggrund. Han var virkelig forsvundet, og identiteten over for om-
verdenen destrueret: som var den symbolske henrettelses magiske for-
bandelse gået i opfyldelse.

Denne dramatiske ændring synes at være blevet selve vendepunktet
i hans liv såvel som i hans tilstand - og netop det, der beredte vejen for,
at en følgende erkendelseshændelse, "den brændende tornebusk", blev
til ny kraft hos ham, med vidtrækkende religiøs og historisk effekt. Den
hændelse blev et nyt udgangspunkt på større plan, der først involverede
en befolkningsgruppe og på længere sigt en religionsform med indfly-
delse på verdensplan.

Men havde han først ønsket religiøse reformer i selve Egypten?
Overleveringer viser, at han i de fleste eksil-år, der ikke nævnes i Bibe-
len, søgte at genvinde position som Egyptens tronarving og hersker. Det
var under alle omstændigheder nødvendigt, hvis nytænkningen skulle
søges indført i Egypten, men selve magtkampen har nødvendigvis været
det mest påtrængende i en lang periode.

Det skulle dog få en ganske anden og uventet udgang, der førte Mo-
ses til at iværksætte sit oprør med israelitternes hjælp: En sej og langva-
rig strid, hvis dramatiske spor også i Egyptens historie kan afdækkes nu
- og om hvilket der berettes i det følgende bind om "Attentatet på Mo-
ses": Den Forsvundne Tronfølger.

Destruerede Senmut-inskriptioner har kunnet rekonstrueres ud fra efterladte mærker.
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Farao Sesostris I løber (ligesom senere Hatshepsut) et rituelt løb ved den kultiske
sed-festival. Kraften blev testet - oprindelig kunne en svækket konge aflives/ofres.



APPENDIKS - 1

Blodet og magien

De følgende tillæg med supplerende baggrundsstof og dokumentation må betragtes som
selvstændige bilag, og evalueres uafhængigt.

Liv og magisk kraft 'repræsenteret af blodet'

Supplerer især kap. 14 

Adskillige gange i bogens tekst optræder blod i forbindelse med gamle ritualer og
magisk ceremoniel. Oldtidens opfattelse af blodet og dets i forskellig grad tillagte
"ekstraordinære" egenskaber er et vidtomspændende emne, hvortil der langt fra i et
dækkende omfang kan gives nogen oversigt eller behandling her.

Den gamle ide om blodets betydning for de finere slægter er allerede berørt i bo-
gen; og kunne indgå i tidligere og også senere tiders såkaldte raceteorier. I flere kul-
turer kendtes det, at når ubeslægtede mænd ønskede at være fosterbrødre, skar de
snitsår og blandede en smule blod med hinanden. Men først og fremmest anvendtes
blod - ud fra forestillingerne om dets egenskaber, dets særlige kraft - ved ofringer.

I Bibelen kan der læses om blod og dets tillagte betydninger. Ifølge Moses' for-
ordninger for brændofre og måltidsofre slynges offerdyrenes blod mod altrets sider.
Der brugtes blod ved indvielse af præster - og ved rensning af spedalske. I påsken
smurtes der blod på dørstolper og deres overligger. Manden ofrer sin forhud, der af-
skæres, så blodet helst berører jorden.

Af "3. Mosebog" (17,11) fremgår, at kødets (de levende væseners) liv er blodet
- og at det er blodet, der skaffer soning, for det er livet. Blod opfattes som udtryk for
liv og er derfor magisk. Lignende træk genkendes i den græske myte, hvor Aeneas
hælder blod i jorden for at få den afdøde Achilleus i tale. Og senere ud fra den jø-
diske tradition opfattede de kristne påskens blodudgydelse forbundet med Jesus på
korset som at være et sonoffer ("Kolossenserbrevet" 1,20).

Allerede i "1. Mosebog" (9,1 og 3,4) omtales, at Noah og hans efterkommere
måtte spise kød, men fik påbud om ikke at indtage blodet. Og selv hos de første
kristne gentages renhedsbudet om blodet - i det Nye Testamentes "Apostlenes Ger-
ninger" (15,29) - senere mindre kendt hos de fleste kristne, men det kan bogstave-
ligt ud fra den pågældende tekst ses fastsat som en stadig og varig forpligtelse at spi-
se kød fra dyr, der først er slagtet efter dyrets blod er tømt ud. Andre opfattede det-
te kun som værende af midlertidig gyldighed for ikke-jødiske kristne.

Kort og godt, ifølge Biblen er blod kødets liv og må ikke spises, men gives til-
bage. Både ånd og blod er kødets liv - begge må gives tilbage. Hvis man indtager
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blodet, er det drab. Men dette forhold ændres bort fra Moselovens forordning og bli-
ver en slags "totemisme" eller hellig rituel kannibalisme, når der i "Johannes' Åben-
baring" (6,54) siges om nadveren, at:

"....den, der spiser mit kød og blod, har evigt liv... mit blod er en sand
drik...". 

Da Jesus indstiftede den hellige nadver, påskemåltidet, som en forløber for hans of-
ring af sig selv ved korsfæstelsen, indviede han et bæger med vin, som han symbo-
liserede som sit blod, hvorefter disciplene skulle drikke af bægeret - og ligeledes spi-
se det indviede brød. Her skimtes rester af nogle af de ældste religiøse ideer: At her-
ved blive ét med guden og få del i det guddommelige.

Dette at "spise" en gud var, således længe før Jesus, en udbredt rituel handling
i mange af de gamle kulturer, hvor guden eller det indviede offer ritualdræbtes, især
ved forårsjævndøgn (og dermed påsketiden), og fortæredes ved den omtalte form
for religiøs kannibalisme.

Mange førkristne traditioner overlever i Middelhavslandene, hvor guden bl.a. til
påske spises i form af gudefigurer af dej, der er bagt som brød eller kage (en "kage-
mand"). Mens traditionerne om selve blodet lever videre i adskillige andre forhold.
"Nadver-blodet" har overlevet især i den katolske kirke, her er blodet et sakramente.

Derimod demonstreredes tidligt i Egypten også en anden side af "respekten" for
blodet: Intet dyr blev slæbt hen og dræbt foran gudens (gudebilledets) ansigt, og in-
tet blod blev udgydt på selve offeralteret i en guds nærvær. Særlige præster beredte
først kødet til at kunne sættes frem og "optages" af guderne.

Eftersom opfattelsen af blodet inden for religion og kultur som nævnt er et
kæmpestort emne, skal i det følgende blot gives et par enkelte, afgrænsede eksemp-
ler; dette som bidrag til at illustrere en baggrund for visse mindre kendte forhold,
der også ses at optræde i forbindelse med skinhenrettelsen (omtalt i kap. 1) af den
yngre Moses i Egypten.

Magisk besværgelse ved blodet
I oldtidskulturerne var der tradition for den praksis, at det skulle give forstærkende
effekt, når besværgelser - hvad enten heldbringende magi eller forbandelse - ledsa-
gedes af et offerdrab. Her tillagdes det betydning, at der blev udgydt blod. Blodet
opfattedes at have den egenskab at forstærke kræfter, der var til stede, når liv over-
skred grænsen mellem denne verden til den næste. Denne "overgangsfase" blev led-
saget af stærke besværgelser, som befordredes ved blodets stærke "magi", der her-
ved skulle fjerne dårligdomme og kriser, ved at offeret "førte dem med sig over i den
anden verden".

Når der mod et stedfortrædende offer fremsattes overdrevne, helt uretfærdige
og naragtige anklager, gav det en forstærket effekt, hvis denne person i forvejen
kunne anklages for noget, der kunne gøre ham til forbryder; eller anklagen kunne
overdrives uhyrligt, for at han nu kunne betragtes som en forbryder.

Ofte blev henrettelsen af en forbryder udskudt for at blive udnyttet på et særligt
- ofte astrologisk bestemt - tidspunkt til disse formål. Sådanne forbryderhenrettelser
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kendes anvendt som led i den traditionelle udrensning som forberedelse til en ny års-
cyklus ved nytår ved forårsjævndøgn. De indlagte ønsker i de i henrettelsen med-
følgende besværgelser skulle formidles af "kraften" fra blodet i det øjeblik, hvor det
i denne "overgangsfase" blev udgydt.

Få kilometer syd for Knossos på Kreta, ved Anemo Spilia, findes der en tem-
pelruin, hvori der er udgravet en kult fra cirka 1500 f.Kr. - dvs. på Moses' tid. Her
ses en ofring, der så at sige er fastfrosset midt i handlingen, idet et jordskælv (så-
danne indtraf præcis i den periode særlig voldsomt og hyppigt), som ofringen netop
skulle afværge, opslugte det hele:

- Bl.a. ses et "græsk" alter med en cirka 18-årig ung mand, der var skåret i styk-
ker, samt offerpræster med skåle til at opsamle blodet i, hvilket brugtes i dødsøje-
blikket til at besværge magterne med.

Fundet beskrives af en græsk arkæolog Yannis Sakellarakis: "Drama of Death
in a Minoan Temple", i National Geographic Magazine (vol. 159, February 1981, s.
205-221). Men mange andre historiske forhold kan belyse den glemte gamle opfat-
telse af blodet:

- Som et særligt eksempel fremtræder den begivenhed for totusinde år siden,
hvor Jerusalems folkemængde før korsfæstelsen udvalgte Jesus til "stedfortrædende
offer" (jf. "han døde for vor skyld"). Stadigvæk er kirken almindeligvis bekræftende
over for den opfattelse, at det Nye Testamente indeholder to forskellige teologier: Jo-
hannes-evangeliet, der især fremstiller Jesus som Guds udsending, mens Matthæus,
Markus- og Lukas-evangelierne især fremstiller Jesus som stedfortrædende offer.

I evangelierne lægges fra starten vægt på, at han var af kongeblod, "af kong Da-
vids slægt". Det rituelt-kultiske stedfortrædende kongeoffer bliver yderligere tyde-
ligt, idet han var benævnt som "jødernes konge" af landets hersker, romeren Pilatus.
Dennes navn kendtes også som betegnelsen for Mithras-kulternes øverste og 7. trin,
hvis velkendte symbol var de indviede magikeres (ofte præstelige persisk-babyloni-
ske magikeres) velkendte 'persiske tophue' af filt, på latin pileatus.

Disse magikeres oprindelig indo-persiske Mithras-kult var i mere end 600 år
udbredt i hele Romerriget; utallige højtstående romere og romerske officerer var
medlemmer. Udfrierguddommens persiske navn Mithras betyder 'pagt', og en ind-
viet skulle for at opnå pagten egenhændigt dræbe en offertyr, så dens blod flød over
ham, han var så at sige badet i blodets kraft/ånd (sandsynligvis en del af en rituel
baggrund for den senere tyrefægtning).

Fra Mithras er der flere paralleller til Jesus: Bl.a. selve pagten, og også fødsels-
dagen 24.-25. december, foruden at forvandle vand til vin, samt tredjedags opstan-
delsen. Det hørte i det hele taget med i de forskellige kulters højeste indvielser, at
kandidaten (candida, dvs. 'hvide klæder' en sådan aspirant iklædtes) efter psyko-fy-
sisk forberedelse hensattes i en tranceagtig døs og genopvækkedes på tredjedagen
som en "genfødt", hvorfor vedkommende ofte fik et nyt navn.

Som stedfortrædende offer blev Jesus først åbenlyst kongehyldet af mængden,
udklædt som konge og derefter udsat for "latterlige anklager" for at fornedres til det
laveste - at være forbryder.
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Som før antydet fandtes den opfattelse, at en indtagelse af en guds krop kunne
gavne - helliggøre, helbrede - den, der spiste den. Lignende virkning mentes tidligt
at kunne opnås ved at indtage en beskeden mængde pulveriseret mumie, for mumi-
er var blevet helliggjorte ved særlige ritualer under eller især lige efter dødsproces-
sen. Dette middel fra oldtiden, mumiepulveret, fandtes endnu i europæiske apoteker
frem til 1900-tallet, og under periodisk mangel på egyptiske mumier brugtes som
erstatning "discount-mumier", disse var tørrede lig fra Bosnien (forsvaret med, at
"de var jo ikke kristne").

Hos oldtidens grækere og romere var henrettede forbryderes blod også efter-
tragtet som lægemiddel. Jf. R. Selinger: "Experimente mit dem Scalpell am mensch-
lichem Körper in der griechisch-römischen Antike" i Saeculum 50 (1999, s. 29-47).
Bogen angiver, at et lignende middel kendes fra middelalder og renæssance, hvor
bødlerne, straks når de havde henrettet en forbryder, har kunnet sælge det friske
blod; dette menes i flere tilfælde endda at være blevet direkte drukket.

Metoder brugt i flere tusinde år, hvor forbydere - grusomt og uetisk - kunne bli-
ve torteret til døde, ved at de enten korsfæstedes, firedeltes ved partering eller sat-
tes på hjul og stejle, refererer til den kosmiske orden, verdenskorset, de fire verdens-
hjørner, himmelcirklen, Verdens-aksen etc. Her anvendtes et ritual, ved hvilket for-
fædrene havde ofret en gud/konge (jf. Osiris, Orfeus m.fl.). Hos Jesus foregik det på
et traditionelt, kosmisk tidspunkt til afholdelse af mysteriespil med forårsoffer, nem-
lig ved jævndøgnets første fuldmåne, dvs. påskefesten.

At forbrydere kunne være ophøjede, står stærkt i historien. Også i nutiden, hvor
de ofte ses i helteroller i litteratur, presse og film. Og de to forbrydere, der dengang
henrettedes tæt ved Jesus, var i realiteten som parallelofre, idet Jesus måske kun
døde symbolsk. Intet evangelium siger entydigt, at Jesus døde, men blot "...opgav
ånden...", det betyder lige såvel 'besvimede'.

Ved dette spørgsmål om fortolkning vides ikke præcist, hvor tidligt traditionen -
om vægten på Jesu død fremfor Jesu liv - startede og blev afgørende som et af de vig-
tigste fundamenter i religionsopfattelsen eller konfessionen overhovedet. En anden
opfattelse af de tidligste begivenheder ville kunne finde støtte i nogle hidtil mindre
analyserede forhold som f.eks. hans blødende sår: Enhver kirurg eller slagter ved, at
der ikke kan løbe blod ud af en død. Desuden implicerer det ikke nødvendigvis døden
at hænge seks timer på et kors. De to forbrydere døde da heller ikke af det, men kun
fordi deres knogler blev brækket bagefter, mens Jesus netop skånedes for dette.

Flere nutidige forskere i teologi og historie tvivler på hele begivenheden, men
det ligger dog mere lige for, at hans tilstand ved korsfæstelsen ikke nødvendigvis
medførte døden. Og just en sådan tvivl er kendt gennem historien - eksempelvis kan
Quranens sura 4,157-158 læses netop på den måde:

"...de hverken dræbte ham eller korsfæstede ham, men det forekom kun så-
dan...". 

Hvis det Nye Testamentes fremstilling af korsfæstelsen senere i de troendes forstå-
else eventuelt ikke skulle være overens med realiteternes historiske nøjagtighed, så
er dog denne centrale begivenheds forløb og indhold - gennem det snart totusinde-
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årige præg fra millioner af troendes opfattelse deraf - i sig selv blevet en realitet, der
handler om menneskets åndelige befrielseshåb: En egen realitet, som derved på dis-
se betingelser vil være af mere solid eksistens. Og det ændrer under alle omstæn-
digheder intet på, at Jesus også døde symbolsk, nemlig teologisk set for andres skyld,
idet korsfæstelsesakten her kunne opfattes i overført betydning som en fysisk død.
Det synes at være dét, der oprindelig blev grundlaget for denne del af teologien.
Dette burde ikke gøre nogen forskel hos den troende, fordi der i forvejen er så me-
gen symbolik indlagt i dette begivenhedsforløb.

Men hele denne religiøse handling måtte dengang naturligvis udføres på præ-
cis den omtalte traditionelle måde for at blive forstået af samtiden; og dette æld-
gamle kongeritual med det stedfortrædende offer blev senere noget af den mest an-
vendte symbolik i store dele af den kristne kirke.

I dette tilfælde ved denne særlige begivenhed i Jerusalem var ritualet med det
stedfortrædende offers henrettelse som en kombination af offer plus genfødsel/op-
standelse, og var i sig selv en indvielse. Ritualet betragtedes blandt oldkristne sim-
pelthen som en naturlig meddelelse fra Gud til mennesket - og offerhandlingen som
et budskab af mægtig gennemslagsskraft.

Denne offerhandling, også kendt som gennemlevelse af "det store mysterium",
og som havde mundet ud i en åndelig genfødelsesproces, blev senere utallige til
trøst, ved at frelsen lå i bevidstgørelsen om sjælens evige liv. - Først var det kongen,
der "fornyes/genfødes/eviggøres"; men så blev kulternes mysterier (og her de hidti-
dige indviedes åndelige bevidstgørelse også om bl.a. regeneration og evigheden)
med deres kundskab, bl.a. også det element der nu er kendt som "håbet", åbnet for
den større menneskehed. Men senere tiders religiøse opfattelse har påvirket med
ændring i forståelsen af begivenheden.

Da folkemængden udvalgte Jesus - der ofte kaldte sig "faderens søn" - til offer
fremfor forbryderen Barabbas, hvis navn på aramaisk direkte betyder 'faderens søn',
var det muligt for de indviede at kunne udlægge det symbolsk, som om de "navne-
mæssigt var brødre"; for den ene, Barabbas, bifaldt "latterlige" anklager mod Jesus
for selv at gå fri og nedkaldte dermed drabet over denne anden "faderens søn", og
kunne således i den forstand anses som medvirkende til et - traditionelt så betyd-
ningsfuldt - symbolsk brodermord.

Behandlingen af offeret mentes at igangsætte stærke kræfter hos den pågæl-
dende. Pilatus' håndvaskning ses også som en beskyttelse imod at påvirkes selv.

At Jesus virkelig blev anset for stedfortrædende offer, tilkendegav folkemæng-
den ved påkaldelse af et tilhørende gammelt magisk ritual:

"...Hans blod skal komme over os og vore børn!..." 
- dvs. blodet skulle som vanligt ved den slags offer bringe deltagerne lykke i det nye
år. De opfattede det ud fra deres tradition bag påsken og det oprindelige nytår, samt
direkte ud fra Mosebøgerne som at modtage gode kræfter! Fordi blodet kom fra et
indviet offer: Således en anden og rimeligere baggrund end senere fortolkninger, der
lod det betyde, at jøderne påtog sig ansvaret, så en konsekvens i givet fald ville ram-
me dem og deres efterkommere.

173



Ved israelitternes første påske, 1.500 år før Jesus, blev der stænket blod på dør-
stolperne, for at israelitterne inde i deres egne hjem skulle blive beskyttet mod drab.
- På næsten lignende vis i andre kulturer skulle blodet således magisk beskytte børn
og dyr mod dæmoner - især ved forårets begyndelse.

Endnu i dag i utallige arabiske, indiske, afrikanske og sydamerikanske lands-
byer ritualofres husdyr, og blodet anvendes i magisk øjemed helt officielt, f.eks. når
et borgmesterkontor eller en ny fiskerbåd skal indvies (bl.a. filmdokumenteret af
ekspeditionsleder og antropolog Thor Heyerdahl).

Indgåelse af pagt bestyrket ved blodet
Moses' love forbød menneskeofring - men tillod som en form for et stedfortrædende
offer: at stene en gedebuk, en syndebuk, og ofre lidt af dens blod. - Også slagteoffer
beskrives i "2. Mosebog" (24,8). Her hældte Moses ved slagteofringen en del af blo-
det i skåle og stænkede det på folket for ved dette stærke middel at besegle en pagt.

Den metode fortsattes så sent som på Jesu tid ved ofring af påskelam (jf. at Je-
sus også kaldes "et lam") i Jerusalems tempel. Her roterede præsterne de bægerfor-
mede skåle med offerlammenes blod, for at det ikke skulle størkne for hurtigt, mens
- i samme stund - påkaldelser i form af hellige hymner blev udsunget.

Ideen om blodets kræfter er en "teknisk" baggrund for symbolikken med Jesus
som stedfortrædende offer. Ved "den hellige nadver" udnyttedes den effekt i forbin-
delse med, at Jesus oprettede en pagt, og som omtalt lod et bægers indhold af rød vin
symbolisere sit blod. Paulus kaldte senere Jesus for "den anden Adam", og i nad-
verberetningen er indlagt et kraftfuldt ordspil, idet de tre omhandlede begrebers ord
"Adam", "blodet" og "den røde vin" alle var af samme rod med næsten enslydende
udtale, både på hebraisk og det lokalt formentlig mest talte sprog aramaisk.

Den nye pagt besegledes, da Jesus blødte under korsfæstelsen: det skete, ifølge
en udbredt opfattelse, samtidig med at blodet fra påskeofringerne i Jerusalems tem-
pel flød i præsternes bægerskåle! Efter denne begivenhed opstod der legender om
"gralen, det hellige bæger", hvori Josef af Arimathea, Jesu hemmelige discipel,
opsamlede dråber af Jesu blod i det bæger (gralen, kalken), der var anvendt aftenen
forinden til blodsymbolikken ved den hellige nadver. Gralen ansås da - i dele af den
kristelige apokryfe mytologi - for at besidde ekstraordinære kræfter.

Men sådanne stærke kræfter opfattedes som farlige i andre sammenhænge,
hvor de derfor skulle undgås. Der var som nævnt ifølge Bibelen forbud mod at spi-
se dyr, der havde blod i sig, og et krav at slagtedyrene følgelig skulle "årelades" for-
inden. Blodets tabu fastholdes endnu i dag også hos visse kristne sekter, der forby-
der blodtransfussion, og tilmed flere læger går ind for blodløs kirurgi. Men det har
lige såvel kunnet bestrides, eftersom blodtransfusion ikke nævnes eksplicit i Bibe-
len, samt ved at se på hensigten med Noahs pagt, der var oprettet for at værne om
livet snarere end om blodet.

Idet blodet betragtedes som et udtryk for livskraft og fysisk livsstyrke, opfatte-
des det at indeholde en kraft, og både at kunne påvirkes og påvirke; f.eks. at visse
påvirkninger kan influere/forstyrre "kontrollen" med disse kræfter. Bl.a. ansås de
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fleste metaller, især jern, for at have egenskaber som opfangere af finere kræfter på
lignende måde som ved elektricitet og magnetisme. Ifølge egyptisk religion kunne
de afdøde få "åbnet" munden med et redskab af (meteor)jern. Derimod, skulle f.eks.
en omskæring - der betragtedes som en art offer, hvor blodet skulle berøre jorden -
altid foretages med en stenkniv både hos egyptere og israelitter.

Ligeledes når der netop i Israel blev foretaget ofring på et alter, måtte offerblo-
det ikke påvirkes af metal. Det understreges gang på gang i Bibelen, bl.a. i "5. Mose-
bog" (27,5), at altre af sten ikke alene skulle være tildannede uden brug af jern, men
især måtte der "ikke svinges jern over dem" (eksempelvis jernknive eller jernredska-
ber).

Da blodet ansås for at være af særlig magisk styrke i dødsøjeblikket, var det vig-
tigt at anvende det i den tilstand til at give kraft til gode ønsker eller forbandelser,
der skulle fungere ud over det pågældende øjeblik og frem gennem tiderne. Over-
gangsfasen mellem liv og død - denne specielle tærskel, hvor tiden blev brudt - men-
tes da at indeholde særlige kræfter med adgang til andre verdener eller "tidsaldre",
hvor besværgelsesformularernes indhold af gode ønsker eller forbandelser skulle
virke.

Et klassisk eksempel kendes fra den romerske digter Vergils gendigtning cirka
50 f.Kr. af sagnet om Aeneas (cirka 1100 f.Kr.), hvor Aeneas for at grundlægge det
romerske rige måtte rejse fra sin elskede Dido, Karthagos dronning. Hendes jalou-
si blev så voldsom, at den slog ud i had, så hun selv kastede sig i et sværd, hvor hun
i selve dødsøjeblikket, i overgangsfasen - den absolut stærkeste måde at få det sid-
ste ord på - nedkaldte en forbandelse over Aeneas.

Her påkaldte hun en hævner, der "engang skulle rejse sig af hendes døde knog-
ler". Dette var typisk for en forbandelse, der skulle virke efter døden, at den på til-
svarende magiske vis, som senere kendes fra myterne om f.eks. helgenknogler, skul-
le hjælpe til at formidle de fremsatte hensigter eller ønsker.

Vergils publikum har ikke været i tvivl om, at Dido her havde varslet Karthagos
trussel mod Rom, hvilket ni århundreder senere realiseredes ved det store angreb på
byen Rom, hvor hævneren personificeredes som den karthagiske hærfører Hanni-
bal. Der havde ved Didos død været lagt op til, at hendes aflivning skulle foregå på
et bål, men hun lod sig i stedet dræbe ved at kaste sig i et sværd.

Et bål ville ikke have fremkaldt blod i dødsøjeblikket, men ved at dø netop blo-
digt (ved sværdet) kunne hun styrke forbandelsen.

*

Alt dette om "blodets kraft" og "overgangsfasen" mellem liv og død kan bidrage til
at illustrere en vigtig side af episoden i kap. 14, hvor Moses fradømtes identitet og
officiel eksistens. Her var der af de tilstedeværende præster og magikere uundgåe-
ligt blevet besværget en stærk forbandelse ved blodet fra den overskårne hals på den
parallelofrede person tæt ved siden af Moses - i det øjeblik, da parallelofferet pas-
serede over i den anden verden. 
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APPENDIKS - 2

Senmuts stjernekort
- dateret astronomisk 
Supplerer kap. 4

Dokumentation for datering af verdens ældste stjernekort i Egypten. Her gives, med tilladelse,

en til denne bog tilpasset og oversat udgave af forfatterens engelske videnskabelige afhandling

herom publiceret i "Centaurus International Magazine of The History of Mathematics, Science,

and Technology", vol. 42 (III), 2000, s. 159-179. - En særlig tak til dr.scient. Kristian Peder

Moesgaard og egyptolog dr.phil. h.c. Erik Iversen for de oprindelige korrektioner til hhv. astro-

nomikonceptet og dets egyptiske tekster. 

Datering kan afdækkes i Senmuts himmelkort 
Ud fra en hidtil ukendt side af det astronomiske stade i Egypten omkring 1500 f.Kr.
viser der sig mulighed for at kunne afdække ny, hidtil overset information i indhol-
det af Egyptens ældste stjernekort.

Det pågældende kort er en del af udsmykningen i et gravanlæg, der har tilhørt
dronning Hatshepsuts vesir og kalenderbestyrer Senmut for snart 3.500 år siden un-
der 18. dynasti. Derved er de verdens ældste kendte stjernekort.

Senmuts kort viser sig nemlig at rumme optegnelser af et bestemt mønster af
planeternes positioner et særligt sted på himlen - hvilket indebærer et bestemt tids-
punkt. Det er derved ikke et generelt stjernekort, men repræsenterer ydermere - så-
ledes hidtil uerkendt - specifikke optegnelser fra virkelighedens himmel. Ved fra det
afkodede materiale at kunne fastlægge daterbare planetpositioner, lader følgende
sig klarlægge: 
1. - at Senmut-kortenes indhold ikke viser en tilfældig opstilling af planeter i for-

hold til stjernerne - og heller ikke i sin helhed viser et mønster kopieret fra even-
tuelle forgængere eller tradition; 

2. - at disse kort derimod er information om en speciel type planetkonjunktion (dvs.
'tæt sammentræf af planeter') i en defineret himmelsektor og følgelig er ækviva-
lent med et ganske bestemt og uforveksleligt tidspunkt. 

Bemærk: Til behandlingen i det følgende er, hvis intet andet er anført, anvendt Neu-
gebauer & Parker's "Egyptian Astronomical Texts" (vols. 1-3, London 1962-1969),
hvori der er registreret og behandlet alt væsentligt hvad der kendes af egyptiske
astronomiske optegnelser, stjernekort og kalendere i indskrifter og manuskripter
m.v.. Dvs. i alt 131 tilfælde - heraf 50 stjernelister - igennem 2.000 år.

Verdens ældste kendte stjernekort
I det pågældende gravanlæg for Senmut findes stjernekortene på den sydlige og
nordlige flade i det ene gravkammers loft, hvilket i den underjordiske klippe er ud-
hugget ligesom undersiden af et lavt skråtag. 
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Planeternes positioner og specielle rækkefølge ved Sirius-sektionen på Sen-
muts næsten 4 meter brede sydligt placerede stjernekort vil kunne påvises at udgø-
re en inden for flere tusinde år eksklusivt optrædende kombination; hvilken i denne
sammenhæng viser sig kun at forekomme ved maj 1534 f.Kr. (årene mellem 2200
f.Kr. og 200 e.Kr. er undersøgt i Skema 1).

Planetsammenstillinger gentager sig med visse intervaller, men i Senmuts til-
fælde er planeten Mars' placering så usædvanlig, at gentagelser er særligt sjældne,
hvorved alternative dateringer udelukkes.

Med denne dermed nyopdagede egenskab ved disse gamle kort vil planeternes
specielle konfiguration, nemlig sammenstillingen af de af egyptologerne velidenti-
ficerede planeter, nu kunne efterprøves objektivt. Idet dette foregår ved beregning-
er baseret på moderne astronomisk videnskab, viser konjunktionen sig at være fore-
kommet i virkeligheden, endda netop på Senmuts tid.

Kortenes opdagelse i 1927 ved udgravningen af dette Senmuts seneste gravan-
læg skyldes den amerikanske egyptolog H.E. Winlock. Anlægget er senere beskre-
vet af bl.a. hans kolleger såsom Peter F. Dorman samt Christine Meyer; foruden at
selve kortene er analyseret første gang af egyptologer som A. Pogo i 1930 og siden
af Richard A. Parker sammen med forskeren i oldtidens videnskaber Otto Neuge-
bauer i 1960erne, samt Christian Leitz 1989. (Alle de relevante værker findes i
Bibliografien, grupperne 11 og 12).

Ifølge gravhåndværkernes efterladte dateringer på potteskår i Senmuts gravan-
læg blev dette indrettet i Hatshepsuts 11.-16. regeringsår. Det 16. år er cirka 1493
f.Kr. (men ifølge lowdateringshypoteserne senere). Derfor er tidspunktet for kon-
junktionen på himlen 1534 f.Kr. absolut muligt og endda ret sandsynligt forekom-
met i Senmuts tidligste år.

Disse stjernekort fra Senmuts gravanlæg dannede skole og blev - som prototy-
pe - i princippet efterlignet i de følgende 1.400 år i Egypten.

I Egypten - såvel som i Babylon - blev stjernernes gang observeret ikke alene
til brug for kalenderen, men også for et særligt himmelur. I begge lande kendtes ind-
delingen af himmelcirklen, Solens bane (ekliptika), i 360 grader. Blot anvendte
egypterne en opdeling i 36 sektioner à 10 buegrader, en form kendt i Egypten alle-
rede før 2100 f.Kr.

Her i ekliptikas stjernebælte var disse 10-graders sektioner (senere kaldet deka-
ner, fra det oldgræske ord for '10', deka) karakteriseret ved "asterismer", dvs. de pgl.
sektioners stjernegrupper brugt som genkendelsesmærker. Som følge af Jordens
døgn-rotation vil der opstige et nyt af disse dekaner i horisonten cirka hvert 40. mi-
nut - et system anvendt til både klokkeslet og kalender.

Selve dekanbæltet følger Solens "bane", ekliptika - og har de fleste af sine as-
terismer placeret langs ekliptikas "underside". Solen vil, under Jordens årlige om-
løb, passere et nyt dekan efter hver 10 dage.

At hvert dekan således udgør 10 af "Solens dagsrejser", strukturerede det egyp-
tiske års kalender til at være 36 uger à 10 dage (= 360 dage plus tillæg af 5 skudda-
ge ved nytår, i alt: årets 365 dage).
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Efter 900-tallet f.Kr. blev persisk og babylonisk indflydelse stærkere, mens vis-
se kosmologiske aspekter kendt fra Senmuts opstilling efterhånden tabtes. Og den
østlige indflydelse viser fremtrædende brug af Zodiak'ens (Dyrekredsens) 12 stjer-
nebilleder, der nu fandt vej til egyptiske stjernekort; især i den seneste, den græsk-
egyptiske, epoke - dvs. efter 332 f.Kr.

Nyskabelser hos Senmut
Blandt Senmut-kortenes kosmologiske afbildninger af stjerneguder eller dæmoner
repræsenterer flere af disse en måneds vigtigste dage, hellige festdage. Senmut, lan-
dets øverste kalenderbestyrer, har på det nordlige kort desuden afbildet 12 måneds-
cirkler (enkelte forskere har foreslået dem også at være et astrologisk system, må-
nehuse) - de ses ikke på senere kort.

Den høje mast på dette kort blev tidligt identificeret som "Verdens-aksen" af
den tyske astronom og astronomihistoriker Ernst Zinner, omtalt i hans afhandling
"Die Sternbilder der alten Ägypten", i 'Isis' (vol. 16, 1933, s. 301-325). Aksen - ikke
at forveksle med Jordens akse - forløber som en lige sigtelinje tværs over himlen
gennem dennes mest kraftigt lysende stjerner Canopus, Sirius og Lyra. Denne linje-
føring blev brugt til at måle ud fra - endda så sent som i 1700-tallet, bl.a. af den dan-
ske astronom Ole Rømer.

Men det sydlige kort - der er daterbart - er anderledes opdelt: i mange kolonner.
Langt de fleste af disse, men ikke alle, er dekaner. Og deres traditionelle faste ræk-
kefølge er fra stjerneur-systemet, hvor dekanet med Sirius altid er sidste nummer,
dvs. nr. 36. Overalt i den foreliggende tekst bruges Neugebauer & Parker's numme-
rering af dekanerne.

Egyptens ældste stjerneure ses ofte i diagramform: dekan-skemaer - undertiden
med flere farver - sat på indersiden af mumiekisternes trælåg, så at de afdøde kun-
ne "se" dem. Stjerneurenes dekaner blev - sandsynligvis ved en nyskabelse fra Sen-
mut som det ældste eksempel - "flyttet ud af kisten" og med forøget indhold place-
ret i en "tilsvarende" position udenfor og i forstørret udgave, nu oppe på gravkam-
merets loftflade.

Inden for dette emne findes den anden nyskabelse hos Senmut, idet der til sel-
ve dekanerne, som han nu lod opstille uden det komplicerede stjerneur-diagram,
også er føjet det omhandlende komplette himmelkort med planeter samt stjernebil-
leder. Heraf både de få tidligt kendte af egypternes stjernebilleder og især mange af
de senere - flere af disse ses her for første gang.

Af de tidligste med sikkerhed kendte stjernebilleder har Senmut afbildet den
vigtigste stjerne for egypterne, Sirius, Sopdet (spdt). Stjernen er personificeret som
den vigtigste gudinde, Isis, på kortet placeret i det ligeledes vigtigste dekan, nr. 36.
Under Senmuts dekaner nr. 31-35 findes s3h (Sahu), 'Orion', personificeret som
Maahaef, 'han der ser bagud'. Hovedet vender "bagud" mod højre, dvs. som alt på
kortet mod øst, ligesom den græske stjernemytes Orion (hvis græske navn netop vi-
ser positurens retning bagud mod østhorisonten).

Himlens 10-graders sektorer, dekaner, er angivet ved at deres navne med hiero-
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glyfskrift er tilføjet en stjerne, og har på Senmuts kort (se ill.) måttet klemmes sam-
men i smalle kolonner. I flere tilfælde er endda to dekaner indpresset under hinan-
den i samme smalle kolonne - altsammen for at give ekstra plads til Sirius-Isis og
hendes følgesvende på kortet: Jupiter og Saturn.

Disse to planeter vises med falkehoved. Jupiter ses på førstepladsen, kortets
fornemste plads efter Isis. Deres ceremonielle både angiver også: 'glidende bevæ-
gelse' (jf. i andre sammenhænge de kendte billeder af Solen i solbåden). Kolonner
med planeter er ikke dekaner.

Kort efter Jupiter og Saturn følger videre i denne rangfølge - der ligesom deka-
nerne læses fra højre mod venstre - de "mindre" planeter: Merkur, kun angivet ved
navn, samt Venus repræsenteret af fuglen Benu. Dog ikke planeten Mars, der ikke er
direkte inkluderet i den aktuelle gruppering.

- Denne tætte gruppering af planeter omkring Sirius på det sydlige kort viser sig
ifølge den udarbejdede statistik over relevante konjunktioner (jf. Skema 1) at være
en regulær optegnelse af en i dette himmelområde, som nævnt, sjældent forekom-
mende konjunktion. Det gør den overordentlig definerbar til brug for en eksakt tids-
mæssig bestemmelse.

Desuden på dette sydlige kort er det - ud fra dekanernes traditionsbundne ræk-
kefølge i det egyptiske stjerneur-system samt ud fra deres udstrækning - let at kon-
statere, at f.eks. Sirius' og Orions stjerner er placeret ved de positioner, hvor de nøj-
agtigt hører hjemme på himlen.

Men her er det første gang dette princip også ses anvendt til planeterne. For på
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helt samme måde kan også planeternes positioner defineres ud fra dekanstjernernes
kendte faste placering. Just dette fører til selve tidspunktet for det omhandlede kon-
junktionsmønster på himlen.

Mars-problemet - samt Jupiter og Saturn
Konjunktionen på himlen på Senmuts tid - i 1534 f.Kr. - jf. Skema 2 og Diagram 1,
består af Sirius, Jupiter, Saturn, Merkur og Venus, men ikke nødvendigvis i helt den-
ne "klassiske" rækkefølge. Således befinder alle øvrige planeter end Mars sig i kon-
junktion i Sirius' himmelområde. Hvad angår Mars, viser egyptiske kort generelt to
versioner af konjunktionen:

a: - Ved konjunktionen på selve himlen i 1534 f.Kr. findes denne planet Mars
på afstand fra de andre beskrevne planeter. Mars er, som det vil fremgå, tilsvarende
gengivet på Senmut-kortet (dog ikke omtalt ved hidtidige beskrivelser), men ved en
båd på den vestlige del af himlen på vej mod syd. Ud fra dens position på Senmuts
kort regnes den da i statistikken i Skema 1 at befinde sig i en særlig relation - "op-
position" - til gruppen, dvs. 240-270 grader fra forårsjævndøgnspunktet.

b: - I andre, senere egyptiske kortversioner vises en Mars-figur i en båd, i øst.
Men hos Senmut afbildes kun båden, og som nævnt: i vest. For her - som det

skal demonstreres - er Mars netop i april-maj 1554 f.Kr. retrograd, dvs. at den astro-
nomisk "går baglæns" i nogen tid, så positionen regnedes ikke for "konkret", hvilket
synes udtrykt ved: den tomme båd.

Denne båd og en ledsagende tekst optræder på senere kort omfortolket til at
være omgivende dekaners navne. Neugebauer og Parker har endda antaget båden for
et stjernebillede og foreslår (vol. 3, p. 24), at kortets pgl. tekst hntt kan være hnt(y),
'skibsbov'. Dog, bådens "den tomme" illustration kan ikke repræsentere et stjerne-
billede, men har samme form som de øvrige himmelguders "vehikler" - disse er ikke
"selvstændige" både. Desuden har tekstens ord hntt tydeligt to t'er, hvilket viser
Mars' karakteristika:

"...tjemes khentet (tms hntt) 'den røde sejler/rejser sydpå'...", 
dvs. en betegnelse for den altid røde planet Mars; senere hed Mars også ofte Heru
djeser (Hr dsr), 'Horus den røde'. På kortet vises Mars entydigt ikke at være i øst,
men på vesthimlen som nævnt netop "på vej mod syd".

- Den største planet Jupiter kaldes på Senmuts stjernekort:
"...Horus hvis navn er: den der skiller/afgrænser de to lande - stjerne ved

sydlige himmel...". 
Jupiter befinder sig her på den vigtige linje, som Verdens-aksen danner som en helt
lige grænselinje, der deler himlen i to halvdele, "lande" - sydlig og nordlig - ligesom
den gængse betegnelse for Egypten: "de to lande", et for egyptisk tradition naturligt
og typisk ordspil. Ved konjunktionens start var Jupiters position tæt ved at være præ-
cis på denne Verdens-akse (= Sirius' længdegrad), blot en anelse (under en halv bue-
grad) syd herfor. Tekstens udtryk "syd(lig)" synes da at udtrykke denne skærpede
præcisering.

- Den næste planet Saturn har på Senmut-kortet betegnelsen:
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"...hans navn er: himlens tyr der sejler/rejser ("færger") på østlige him-
mel...". 

Også dette er i fuld overensstemmelse med situationen i året 1534 f.Kr., og vil frem-
gå af den detaljerede oversigt i Skema 2 og Diagram 1, idet Saturn var østligst af alle
planeter på himlen, kun cirka 30 grader fra forårets jævndøgnspunkt dengang (som
udgør den 0'te grad på ekliptika, Solens såkaldte bane). "Tyr" var ofte egyptisk præ-
dikat for en planet, og især de store planeter kendes i afbildninger som "himlens ok-
ser", der langsomt vandrer.

De ovennævnte betegnelser for Jupiter og Saturn i henholdsvis syd og øst blev
senere en fast form fortsat på flere senere stjernekort, oftest uden at Jupiter og Sa-
turn aktuelt havde stået i hhv. syd og øst på himlen.

Året for konjunktionen - statistisk bestemt
Skema 1 viser hyppighed af forekomster af det omhandlede konjunktionsmønster i
det definerede himmelområde. Senmut-kortets sammenstilling af de fleste planeter
på en kortere himmelstrækning sandsynliggør, at egypterne anvendte begrebet
"konjunktion", men med hvor vide grænser er uklart. Derfor, og pga. de hurtige
småplaneter, er der i statistikken i Skema 1 og oversigten i Skema 2 nu til konjunk-
tionens udstrækning givet en rigelig bred margin på cirka 60 (bue)grader - med 30
grader til begge sider fra Sirius' position. Den mindre hurtige Mars gives 20 grader
for mulig bevægelse i perioden.

På Senmuts tid var Sirius' position 54 grader fra forårsjævndøgnspunktet. Der-
for vil en konjunktion ud fra ovenævnte kriterier anses i statistikken, Skema 1, for
gældende kun inden for cirka 25. til 85. grad fra forårspunktet.

I enkelte tilfælde, hvor en konjunktion ikke spreder sig væsentligt, selv om af-
standen fra Sirius øges yderligere et par grader, gives her en større margin end de
angivne 30 grader fra Sirius, fordi det for egypterne stadig må have taget sig ud som
konjunktionens fortsættelse. Den kan i så fald være forlænget til f.eks. efterfølgen-
de nymånes indtræf.

Planeterne kunne ikke observeres direkte, før Solen havde passeret ud af kon-
junktionen, der i det tidsrum var på himlen om dagen.

Overskues efter Senmuts tid de følgende 1.500 år, hvor der forekommer stjer-
nekort eller lignende gengivelser, og gives den samlede periode en bred margin også
før Senmut (ud fra statistiske hensyn), er statistikken (Skema 1) da opstillet til at om-
fatte årene fra 2500 f.Kr. til 100 e.Kr.

Endvidere inkluderes i beregningen forårspunktets langsomme forskydning
baglæns, cirka 50,25 buesekunder årligt - astronomisk kaldet præcessionen. I over-
sigtens 2.600 år ændres Sirius' position fra 39 til 68 grader fra forårspunktet. Meto-
den til at finde konjunktionerne er at afsøge den langsomste planet Saturns cyklus:
29,5 år, i møde med Jupiter: cyklus 11,7 år, og Mars: cyklus 1,8 år, etc.

Skemaet har nøjagtighed på under en halv grad og er baseret på Stahlman &
Gingerich's "Solar and Planetary Longitudes 2500 BC to 2000 AD", (1963). Videre-
gående computeranalyse er fra beregninger fra RCCO Ltd., Coín. 
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Skema 1: - Konjunktioners forekomst fra 2500 f.Kr. til 100 e.Kr.: Jupiter, Saturn, Mer-
kur, Venus samtidig inden for 30 grader fra Sirius' længdegrad (som skifter
fra 39 til 68 grader i de 2600 år); Mars er enten inkluderet - eller i vestpo-
sitioner 250-270 grader. 
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Evaluering
SAMMENDRAG af Skema 1: Resultat af indkredsning inden for de omtalte 2.600 år: 
a: 44 konjunktioner, hvori Mars er med i øst og deltager direkte; 
b: 4 konjunktioner, hvor Mars samtidig befinder sig i vest; 
c: ud af sidstnævnte gruppe med Mars i vest forekommer kun én (to) konjunk-

tion(er), hvor Mars også er fuldt ud retrograd: - i 1534 f.Kr. 
RESULTAT af Skema 1: I alt 44 konjunktioner med den "modificerede" ikke-origi-
nale version, hvor Mars er inkluderet i planetgruppen i øst. Det giver gennemsnitlig
én forekomst hvert cirka 60. år; men den optræder i praksis med en frekvens vek-
slende mellem 1 til 201 år.

Hvorimod den "originale" Senmut-konjunktion med Mars i vest kun forekom-
mer de viste tre (fire) gange inden for de 2.600 år - og da med en indbyrdes afstand
på 237 år. I kun ét tilfælde inden for undersøgelsens relevante år, hvor Mars er i vest,
er Mars samtidig i tilbagegående bevægelse, dvs. "retrograd".

I det andet, men dog "urene" retrograde tilfælde - angivet i Skema 1 med '(x)', i
1297 f.Kr. - er Mars ikke retrograd førend i juni, dvs. først tre uger efter at Venus har
forladt konjunktionen, så denne ikke længere var komplet - og dermed mindre rele-
vant statistisk set. Og der kan ses bort fra Mars 1000 år senere.

Inden for oversigtens 2.600 år store tidsspand er den "rene" udgave af Mars'
retrograde bevægelse altså fra 1534 f.Kr. Det indikerer stærkt, at fænomenet fore-
kom på Senmuts tid:

- Senmut-kortets udeladelse af Mars i øst - hvilket umuligt var en "forglem-
melse" på et så præcist og gennemarbejdet kort, og af en ekspert som Senmut - vi-
ser, at der ikke kan være tale om konjunktionerne fra 1533 og 1475 f.Kr. Denne af-
gørelse bestyrkes også af Skema 2, der demonstrerer, at blandt de forekomne kon-
junktioner passer Senmut-kortets opstilling specielt godt med 1534-konjunktionen.

På baggrund af Skema 1 kan der herefter konkluderes: 
1. - at 1534-konjunktionens særlige opstilling, der i 2.600 år principielt kun findes

én gang på himlen, svarer ud fra planeternes arrangement, og også tidsmæssigt,
optimalt til Senmuts himmelkort; 

2. - at da statistikken viser, at dette så sjældne mønster kun indtraf på himlen i Sen-
muts tid, er "et tilfælde" udelukket, men derimod viser det afgørende forbindelse
mellem Senmut-kortets særlige planetarrangement og denne virkelige konjunk-
tion på himlen. 

Solformørkelse fundet - kan bestyrke datoen 
Flere inskriptioner på Senmut-kortene synes at henvise til en bestemt dag i den fund-
ne konjunktions periode i maj-juni 1534 f.Kr.

En af disse inskriptioner står i umiddelbar forlængelse af dekan nr. 31 i Orion-
området (se ill.) og har hieroglyfteksten iret Her (irt Hr), 'Horus-øje'. Det er et ud-
tryk, der kunne bruges ved flere forskellige forhold, bl.a. her hvor dets placering
over Orion kan have sin naturlige årsag. (Jf. at Orion i den græske myte, der anses
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for at stamme fra egypterne, havde et defekt øje, der er kendt som Orion-hovedets
øverste, lidt tågede stjerne).

Men i flere bestemte sammenhænge betød irt Hr, 'Solen' eller 'Månen' - disse
var henholdsvis "Horus' højre/venstre øje" - ikke mindst i forbindelse med sol- eller
måne-formørkelser.

Dette fremgår også flere steder i egypternes gamle tekstsamling, den "Egypti-
ske Dødebog", hvor der omtales "en defekt (jatet, jf. Erman & Grapow: j3tt i "Wör-
terbuch d. Aegypt. Sprache", 1, s. 35) i Solens (Horus') øje". Dette havde både kos-
mologisk og jordisk betydning:

- Især "Dødebogen"s kapitel 80,4 med: iret Her em jatet es (irt Hr m j3tt s), dvs.
'Horus-øjet i sin invaliderede (eller 'ikke-rette') tilstand'. Og jatet (j3tt) er et udtryk,
der, ved omtale af Sol eller Måne, er identisk med det senere latinske ord defectus -
begge kunne bruges for 'formørkelse'; jf. den engelske egyptolog Renouf's "The
Eclipse in Egyptian Texts", i The Life Work of Peter le Page Renouf (2, 1903, s. 295-
303).

Udtrykket korresponderer med samme kapitel 80's omtale af bestemte dage i
månemåneden. Jf. oversættelser i egyptologerne R.O. Faulkner's "The Book of the
Dead" (1972) eller Erik Hornung's "Das Totenbuch" (1979). De pågældende dage er
præcis blandt de dage i en månemåned, hvor det er muligt for sol- eller månefor-
mørkelse at forekomme. Også i "Dødebogen"s kapitler 112-116 refereres der til for-
mørkelse.

Ofte vises Sol og Måne ikke på de egyptiske himmelgengivelser; mens stjer-
nerne vises, som de er om natten. Heller ikke Senmut-kortene har direkte gengi-
velser af Solen, f.eks. i form af guden i en sol-båd eller som solskiven Aton el.lign.
Men her synes dekan nr. 31's tekst irt Hr i sig selv at have skullet meddele mere end
Solens eller Månens tilstedeværelse, nemlig i kort form at angive: en formørkelse.

Netop denne oplysning fører til i det pgl. himmelområde at søge efter forekomst
af en solformørkelse. Hvorefter yderligere finberegning af resultatet fra disse un-
dersøgelser er foretaget ved en avanceret astronomisk computerbehandling (nogle
astronomisk-tekniske oplysninger herom gives efter nærværende Appendiks).

Resultat ved den pgl. metode: - Den 7. maj (21. maj, juliansk kalender) 1534
f.Kr., kl. 10.02 lokaltid Theben (7h 56m 39s UT) indtraf en solformørkelse, der var
svag (annular) og har sandsynligvis ikke kunnet ses i Theben. Kortets tekst om for-
mørkelsen er en korrekt registrering, men siger intet om timen og evt. synlighed.

Da solformørkelsen indtraf, befandt Sol + Måne sig cirka 45 grader (i astrono-
misk, men ikke visuel, kulmination 44 40'31") fra forårspunktet, dvs. deres place-
ring var nær Sirius' position (54°19'), målt på ekliptika.

Konkret indtraf den omtalte solformørkelse således nær op ad Sirius' længde-
grad, nemlig 10 grader derfra, dvs. præcis som i Senmuts placering: For på kortet
vises solformørkelsen i et dekan, der er indsat i et helt dekans afstand - dvs. 10 gra-
der - fra Sirius' dekan (nr. 36).

Senmuts kort følger som nævnt ikke helt dekanrækkefølgen i stjerneure og er
den første kendte gengivelse med dekanombytning:
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- Herved opnåede Senmut med en sådan rokade at løse flere problemer på én
gang: Nemlig en ordning af de grafiske placeringer for både solformørkelsen og den
klassiske planetrækkefølge, idet Saturn (se Skema 2) ikke - dvs. ikke uden at splitte
denne overordnede sammenhæng - har kunnet finde plads til at blive kilet ind på sin
i det aktuelle tilfælde reelle position mellem det altid sammenhørende par, Sirius og
Orion.

Ekstraordinær information om månedsskifte
I Egypten begyndte - ifølge R.A. Parker's værk "The Calendars of Ancient Egypt"
(1950) - månemåneder ikke som i nabolandene, når en nymånes første smalle ly-
sende kant blev synlig, men ved "astronomisk nymåne"; dvs. allerede kort efter, at
sidste månekant ikke længere kan ses om morgenen i denne periode, hvor Månen
passerer Solen og er usynlig i 2,5 døgn i alt.

Idet guden Osiris blev identificeret med stjernebilledet Orion, findes han også
på disse udpræget kosmologiske kort: I mytologien forbindes han til ideen om død
og genfødsel og er herunder identificeret med, at Månen forsvinder bort og på tredje-
dagen igen bliver synlig ved at "genfødes" - af Isis - som nymånens Horus. Denne
genfødsel ses under dekan nr. 32, hvor teksten er ms Hr, dvs. 'Horus-fødsel(sdag)'.
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I det pågældende år 1534 f.Kr. er den nu udpegede dato 7. maj (med nymåne,
og her med solformørkelsen) starten på en egyptisk månemåned. I den forbindelse
bemærkes lige under dekan nr. 35 navnet "Osiris": Det betegner afslutningen af en
måned, dvs. de sidste ti dage umiddelbart før den nymåne, der her var ophav til en
solformørkelse.

Da solformørkelse kun kan indtræffe netop op til nymåne, indikerer alt dette, at
førstedagen (astronomisk nymåne) i den pågældende månemåned er identisk med
tiden for den samtidigt indtrufne svage solformørkelse. Og Senmuts stjernekort vil
da være korrekt dateret også i forbindelse med denne solformørkelse.-

Senere konjunktioner af denne type er også optegnet
Yderligere perspektiver bestyrker resultatet: Stjernekort konstruerede gennem mere
end 300 år efter Senmut viser også, i princippet, "hans" form for konjunktion - den
eneste form. Ydermere viser det sig, at udførelsen af disse kort blev foretaget på net-
op de tider, som hvor konjunktionerne fremkom på himlen.

Skema 1 viser disse lignende tilfælde på himlen ved, som det vil fremgå, for-
skellige optegnede begivenheder: a) maj-juni 1415 f.Kr., b) april-maj 1227
f.Kr./april-maj 1296 f.Kr. og c) april-juni 1238 f.Kr. Den første af disse datoer in-
kluderer en ikke-synlig måneformørkelse. Og i alle disse tilfælde - undtagen i 1297
f.Kr. - deltog Mars i planetgruppen i øst.

Det er således et hidtil ikke-kendt faktum, at årene for disse forekomster på
himlen korresponderer med stjernekort opstillet inden for nøjagtig de samme perio-
der. Disse stjernekort, der viser den samme, her principielle, type konjuntion, til-
hørte henholdsvis Amenhotep III, Seti I og Ramses II.

Af de omhandlede kort synes det første ikke at have noget spor af Mars, men de
to andre afbilder Mars i øst - hvor den netop også befandt sig på himlen. I alle dis-
se tilfælde, hvor det principielle møster i Senmuts kort er efterlignet med Mars'
(tomme) båd i vest, men nu var ude af brug, har kunnet forvirre flere kortgengive-
re. De har nemlig ignoret den (på Amenhotep III-kortet) eller ænderet den til enten
en sol-båd (hos Ramses II) eller en båd med en besætning af fire guder (hos Seti I).

Altsammen viser, at tidspunkterne for konjunktionerne, der optrådte eksakt
inden for disse faraoners regeringsperioder, også var de tidspunkter, hvor stjerne-
kortene var blevet fremstillet. Med andre ord synes der at eksistere en etableret tra-
dition. Stjernekort med denne type konjunktion var - igen, mindst gennem 300 år ef-
ter Senmut - gengivet kun på disse faraoners tider, hvor en sådan konjunktion de fac-
to fremkom på himlen.

Til trods for at dette kan modstride visse lowdateringshypoteser angående den
omhandlede tidsalder (18. og 19. dynasti), vil de fundne konkrete forhold også kun-
ne afspejle den følgende relation: Der eksisterer den indlysende mulighed, at da den
sjældne konjunktion optrådte i 1534 f.Kr., var det også inden for den tid, hvor Sen-
mut levede, eftersom han lod den afbilde; altså i pagt med, hvad der således nu ken-
des fra den senere faste praksis. (Men selve dateringen i Senmuts samtid er naturlig-
vis en selvstændig operation). Senmuts koncept prægede egyptiske kort i 1.500 år.
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Senmuts stjernekort og samtidens konjunktioner
Om både Diagram 1 og Skema 2 kan informeres: I dem begge er planeternes posi-
tioner - med afstanden fra forårspunktet - målt på ekliptika og her angivet i hele bu-
egrader (bueminutter og sekunder afrundet til nærmeste grad).

Sirius er her det definerede udgangspunkt - herfra udmåles distancerne til de i
undersøgelsen fastsatte ydergrænser for planetgrupperingerne. 

Jordaksens hældningsbevægelse, præcessionen, der gennem årtusinder lang-
somt ændrer forårspunktets afstand fra stjernerne, er, sammen med bevægelsens
uregelmæssigheder, udregnet med tal og formler fra Moesgaard & Kahl Kristense-
n's afhandling "The Bright Stars of The Zodiac. A Catalogue for Historical Use", i
Centaurus (vol. 20, 1976, s. 129-158).

Formler til brug for Sirius' såkaldte egenbevægelse (også anvendt af RCCO)
kendes i flere udgaver alt efter de faktorer, der prioriteres, men da det kun giver få
buesekunders variation, betyder det intet her.

Der findes små forskelle i himmellegemernes positionshøjde - "deklination" -
over og under ekliptika; de er ikke vist i Diagram 1 og betyder intet for resultatet.

Konjunktionernes forskellige varighed er til analysen afgrænset ud fra deres
individuelle første og sidste datoer, der naturligt er defineret ud fra, at de så vidt mu-
ligt udstrækker sig fra en nymåne(/formørkelse) til den næste eller yderligere næste.
Dette er valgt, for når Månen i form af nymåne også indgår i gruppen, er konjunk-
tionen mest omfattende.

Konklusion
Herefter er resultatet fra Senmut-kortene, at der nu er fundet indicier for, at en sam-
menhæng mellem en reel konjunktion på himlen og en gengivelse af planetmønste-
ret, var bevidst tilsigtet.

Grundformen for planeternes grafiske opstilling på Senmutkortet synes skabt i

187

Diagram 1: Stiliseret himmeloversigt vedr. planeternes positioner som en gruppe
omkring Sirius og Verdens-aksen. Beregnet med astronomiske data ud fra planet-
placeringerne i Senmuts stjernekort.



og med hans idealiserede, men dog entydige, afbildning af en bestemt himmelkon-
figuration og med et enestående indicium: Mars er retrograd i vest, hvilket i den for-
bindelse stort set kun forekom på Senmuts tid. Men herudover blev selve grund-
mønsteret normdannende for alle lignende afbildninger siden hen. Ved at anvende
denne prototype blev ligeledes de fleste senere gengivelser også samtidig budbring-
ere om et uforveksleligt tidspunkt. I Senmuts tilfælde kan, ud over at bestemme år
og måned, tilmed en bestemt dag identificeres, hvis også solmørkelsen inkluderes
som indicium.
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Skema 2: - Planetkonjunktioner på Senmuts tid i relation til hans stjernekort.



Af undersøgelsens fremlagte forhold findes der nu basis for at antage: 
1. - at Senmut-kortene, ud over at demonstrere et kosmologisk og astromytologisk

udtryk, ikke blot er dekoration, men også samtidig fra virkelighedens himmel af-
spejler en konkret stjernemæssig begivenhed, der er unik og uforvekslelig med
andre konjunktioner;

2. - at den pgl. konfiguration på himlen herudfra kan dateres eksakt: 1534 f.Kr. 
Disse enestående stjernekort fra Senmut, der også var Egyptens kalenderbestyrer,
repræsenterer historiens ældste konkret kendte videnskabelige landvinding: den
præcise inddeling af himlen med opmåling af stjerners og planeters positioner.

Og, som en sidegevinst, skulle stjernekortene kunne bidrage til forbedret date-
ring af deres ophavsmand foruden de samtidige faraoner - i det mindste til inden for
nogle specifikke årtier.

Som nævnt bestyrkes disse iagttagelser ved, at senere stjernekort i Egypten i
flere henseender blev næsten slavisk kopieret fra Senmut-kortmodellen. Skema 1 vi-
ser disse lignende konjuktioner under f.eks. Amenhotep III, Seti I og Ramses II, der
netop også lod dem afbilde. 

*

Efterskrift
Ovenstående analyse udfylder sit objektive, selvstændige formål ved kun at om-
handle stjernekortdateringen - uafhængigt af, hvad et resultat heraf evt. kunne tæn-
kes anvendt i forbindelse med. Men ud fra den aktuelle bogs koncept demonstrerer
afkodningen og analysens resultat at rumme følgende perspektiver:

Analysen viser ikke alene frem til det pågældende år og selve måneden for den
afbildede astronomiske begivenhed på Senmuts stjernekort, men også en solfor-
mørkelse, samt at denne indtraf den 7. maj 1534 f.Kr. Det står fast. Dertil kommer,
at metoden giver kl. cirka 10 formiddag, hvorimod alternative metoder kan give evt.
nogle timers forskydning.

Uafhængigt heraf er det et bemærkelsesværdigt faktum, at Moses blev sat ud på
Nilen en bestemt dag i begyndelsen af den hebræiske månemåned sivan ifølge rab-
binerskrifterne. Dette tids-referencepunkt kan nu bestemmes eksakt, idet:

- Dagen, ifølge rabbi Abrabanels gengivelse, var 3 år og 3 måneder efter den
store konjunktion i Fiskene, er nemlig i februar 1537 f.Kr. ud fra moderne astrono-
miske beregninger. Selve dagen er følgelig ækvivalent med just den 7. maj 1534
f.Kr., og ligeledes med endda "i den 3. time" som disse skrifter angiver, hvilket er til-
svarende kl. 10 formiddag. (Jf. kap. 4; samt bind 1's Appendiks 3a-3b).

Dette krydspunkt mellem Senmut og Moses - ved samme hof i samme land på
samme tid - synes i sig at rumme fundet af et oldtidshistoriens "missing links", her
som en konkret tidsangivelse af vidtrækkende betydning. 
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ASTRONOMISK-TEKNISK SEKTION

Astronomiske oversigter og elementer

Astronomiske værker til hurtig dateringssøgning (dog vedr. en efterfølgende finjustering i

computerbehandling, se nedenfor), der blev konsulteret til denne bog, kan alle findes speci-

ficeret udførligt i Bibliografiens gruppe 11 og 12. Især fra gruppe 12 er følgende anvende-

lige for f.eks. historikere og arkæologer:

Stjernepositioner, katalog til historisk brug - se:

Kristian Peder Moesgaard & Leif Kahl Kristensen, 1976.

Egyptisk kalenderindretning - se:

Richard A. Parker, 1950.

Kronologi, egyptisk og jødisk kalender, oldtidens sol/måneformørkelser - se:

F.K. Ginzel, 1899 og 1906-1914.

Formørkelser - katalog med oversigter tilbage til 3.000 f.Kr. - se:

Manfred Kudlek & Eric H. Mickler, 1971.

Planetpositioner tilbage til 2.500 f.Kr. - se:

William Stahlmann & Owen Gingerich, 1963.

Planeternes og Månens positioner tilbage til 650 f.Kr. - se:

Brian Tuckerman, 1965-1975.

Specifikationer for elementer i den anvendte teknologi
til astronomisk datering
Astronomiske beregninger er fra RCCO Ltd., Coín, Spanien. - Computer: Hewlett-Packard.

Præcision: fra 15 til 395 decimaler, hvilket normalt ville anses for overkapacitet til histori-

ske undersøgelser; men den opnåede store præcision er vigtig til f.eks. solformørkelser - og

i jødisk kalender, hvis nymånen indtræder ved solnedgang.

For at undgå små afvigelser, der kan akkumulere til grovere fejl gennem de store tids-

spand tilbage til før 3500 f.Kr., er der i programmet for himmellegemernes bevægelser

brugt anerkendte planetbaneelementer opbygget som analytiske formler, dvs. analytisk

rækkeudvikling (i stedet for brugen af numeriske formler) for at udnytte kapaciteten bedre.

Der opnås således - selv om formel-led på under et halvt buesekund er udeladt - en

præcision fra under en tiendedel ned til en hundrededel buegrad.

I programmet er anvendt tabeller og perturbationsformler (Fourier-serier) af LeVerrier

og Gaillot fra Observatoire de Paris (1855-1913), formler fra Connaissance du Temps

(1954), samt Brown's formler for Månen (1895) inkl. senere officielle korrektioner (1925

og 1960) fra Stanford University, USA (og Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California,

USA).

De stadigt forbedrede resultater hos astronomisk forskning, den stadigt forstærkede

computerkapacitet og de stadigt forbedrede programmer - kan præcisere detaljer yderlige-

re, men ændrer ikke analysens basale resultater. 
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FARAONER I 18. DYNASTI - UDSNIT 1581-1420 f.Kr.:

Amosis - 25 år : 1581-1556/55 f.Kr.

Amenhotep I - 20 år 7 mdr : 1556/55-1535/34 f.Kr.

Tuthmosis I - 12 år 9 mdr. : 1535/34-1522 f.Kr.

Tuthmosis II - ca. 13 år : 1522-1509 f.Kr.

Hatshepsut - 21 år 9 mdr : 1509-1487 f.Kr.

Tuthmosis III - 53 år 7 mdr. : 1509-1455 f.Kr.
(de første 21 år og 9 mdr. tilhørte Hatshepsuts regentskab)

Amenhotep II - 25 år 9 mdr. : 1457-1431 f.Kr.
(de første 2 år i co-regentskab med Tuthmosis III)

Tuthmosis IV - ca. 10 år : 1431-1420 f.Kr.

Egyptens 18. dynasti, det første i det "Nye Rige", herskede cirka fra 1580 til 1315 f.Kr.
Ovenstående udvalgte faraoners individuelle regeringslængder og årstal følger en

særlig high-datering baseret på kendte data hos egyptologerne Alan H. Gardiner (:
"Egypt of the Pharaohs") og Suzanne Ratié (: "La Reine-Pharaon") - og passer bl.a
med arkæologen John J. Bimson (: "Redating the Exodus"); samt ligger nær datering
hos især fransk egyptologi foruden nærværende bogs præcisering ved astronomisk me-
tode. Dertil berøres dette 18. dynastis hidtil mindre klarlagte specifikke dateringer
også senere i Appendiks. 

Orientering: Fra Egypten kendes bl.a. tre vigtige tidsobservationer, hvilke nu
ses anvendt som udgangspunkter for farao-dateringen. Således kendes en astro-
nomisk observation af stjernen Sirius i farao Amenhotep I's 9. regeringsår på
den 11. måneds dag 9, men det er ikke nok til hans regeringstids nøjagtige pla-
cering, for det pågældende himmelbillede kan ifølge beregningerne optræde
cyklisk med flere års mellemrum ved en lignende kalenderdato.

Men visse skoler inden for 1970-1990ernes egyptologi følger en trend med
hypoteser om en relativ sen datering af disse egyptiske regenter. Her har de på-
gældende egyptologer valgt kun at anvende de tider, hvor sådanne cykliske "da-
toer" optræder i en sen periode (fremfor f.eks. i 1545 f.Kr., jf. Alan Gardiner).
Dette leverer en datering, hvor bl.a. Amenhotep I og hans nærmeste efterfølge-
re skulle have levet på tilsvarende sene tidspunkter.

Derved kan disse farao-dateringer - der konstant i egyptologiens egen hi-
storie har været (og fortsat er) underlagt ændringer - muligt have en forskydning
på op til 30 år eller mere, f.eks. i forhold til tidsregningen i nærværende bog.
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Af seriens 5 bind er også disse planlagt eller udkommet. Kan læses indbyrdes uafhængigt:

Ove von Spaeth: De Fortrængte Optegnelser
ATTENTATET PÅ MOSES *1
- genopdagede beretninger afslører, at Bibelens største profet var født til
at blive egyptisk tronfølger - men at fjender ved hoffet og præsteskabet
forhindrede, at han blev farao.

Et utraditionelt materiale er her for første gang samlet og fremlagt i en helhed. Heri
afsløres det omvæltende og skjulte attentat på Moses, og at hans liv og position var
overraskende anderledes end hidtil antaget.

Sjældne overleveringer bekræfter Bibelens største profets egyptiske basis, mens
episoden med barnet i sivkurvbåden overalt i oldtiden var et kendt og veldefineret
ritual praktiseret for kongelige tronarvinger. Via astronomisk datering, der kan efter-
prøves objektivt på basis af moderne videnskabelig astronomi, genetableres kend-
skabet til Moses' tidsalder og status; flere gåder og mindre gennemskuelige bibelske
forhold finder nu deres løsning.

"...det mest originale, men på flere punkter måske også det mest velunderbyggede
bud på Moses-spørgsmålet inden for den moderne forskning... En storslået 
syntese ...Man føler sig ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt 
beriget...".
Jens-André P. Herbener, projektleder ved ny videnskabelig oversættelse af Den
Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk.

Ove von Spaeth: Den Forsvundne Tronarving
ATTENTATET PÅ MOSES *3
- oldtidstekster dokumenterer, at den udstødte egyptiske kronprins Moses
suverænt udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt i sine
udholdende forsøg på at vinde faraotronen tilbage.

Til helhedsbilledet af Moses og "den glemte fejde" føjes ny forståelse af uafklarede
forhold bag hans dramatiske rolle i Egyptens og hebræernes historie, som medførte
forandringer i hele Mellemøsten.

Af sjældnere gamle kilder vil fremgå, at Moses ved et kup blev fjernet som
kronprins fra at få Egyptens trone, og fra sit eksil dygtigt intrigerede politisk for at
genvinde sin adkomst den. Sluttelig foranstaltede han afgørende oprør hjulpet af he-
bræiske indvandrerarbejdere - men forgæves. Først da søgte de andet land.

En realistisk baggrund påvises for overgangen over Det røde Hav, og for Moses'
skjulte baser. Og for første gang i historiefremstilling inddrages i større helhed de
politisk indgribende mysteriekulter og religiøst magiske forhold. 

"...et banebrydende med revolutionerende resultater ...utrolig oplevelse hvert 
minut ...et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt...".
Jens Jørgensen, historiker cand.mag., historiecensor ved Københavns, Aarhus og
Odense Universitet
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Ove von Spaeth: Den Hemmelige Religion
ATTENTATET PÅ MOSES *4
- Moses var den første grundlægger af en religion, og hans lære præger
flere religioner i verden - gamle kilder afslører, at den også oprindelig
indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten og gudsnavnets hemmelighed.

Eksklusiv kultisk viden fra en mysterie- og kosmologisk overbygning i Moses' reli-
gion kan stadig spores i Bibelen, og med sammenhænge det ikke tidligere har været
muligt at vise. En indviet elite fastholdt gennem tiderne denne hemmelige, delvis
egyptiske lære, som Moses havde videregivet til israelitterne.

Her anvendtes Bibelen også som mysterietekst, hvortil udvikledes et særligt
sprog "inde i" Bibelens tekster. Dette blev siden glemt - men kendte andre end de
gamle præster bibelkoderne? I senere århundreder stod Bibelen øverst på kirkens
sorte liste. Forinden var den skjulte lære genopdukket hos Egyptens gnostikere og i
antikkens kulter, og siden i Hermeslæren der fødte renæssancen - og i nyere tid. 

"...i sandhed et revolutionerende værk ...og adjektivet 'usædvanlig' skal tages i den
mest positive forstand, man kan forestille sig. Det er BOGEN om Moses ...bydende
nødvendigt, at værket kan blive vurderet i hele sin epokegørende fortolkning!...".
Jes P. Asmussen, dr.phil. et theol., Carsten Niebuhr Instituttet, Kbh.s Universitet

(Separat, kapitlet: Striden om bibelkilderne:) 
"...fint og logisk opbygget - jeg må komplimentere".
Bent Melchior, tidl. overrabbiner, præst ved Det mosaiske Trossamfund i Kbh. 

Ove von Spaeth: Profeten som Ukendt Geni
ATTENTATET PÅ MOSES *5
- kontroversielle tekster om Bibelens største profet, der med en fortid som
højtuddannet egyptisk kronprins skabte en avanceret lovgivning - mens
hans øvrige revolutionerende nyskabelser senere blev ham frakendt.

Ny viden om manden bag myten og hans fortsat betydningsfulde indflydelse i vor
tids kultur. Oldtiden vurderede Moses højt for hans mangesidige talent: general, fi-
losof, stjernekyndig, mystiker - endog magiker, healer og opfinder.

Moseloven har overraskende nutidige principper: - miljølove, sociallove, men-
neskerettighedslove, asylret, gældssanering, dyrs beskyttelse, militær etik.

Bogen viser en astronomisk baggrund for Moses-tekster, der omtaler stjerner og
himmellegemer, og for hans kalender til israelitterne. - Der gives den hidtil mest om-
fattende fremlæggelse af de historiske relationer til Jordens første alfabet, Sinai-
skriften, der også indiceres i Bibelen, den ældste bog skrevet med alfabetet. 

"...en betagende skildring af et menneske, der stod lige på grænsen mellem historie
og forhistorie - og som ifølge denne kongeniale skildring selv skabte denne grænse.
...kilderne formidles, så læseren kan springe over lange afstande i tid og rum...".
Leo Hjortsø, (nu afdøde) universitetslektor i klassisk filologi, Kbh.s Universitet 

(Separat, kapitlerne om Moseloven:) 
"...anerkendelse for mange fine iagttagelser og detaljer…".
Stig Jørgensen, professor, dr.jur., Institut for Retslære, Aarhus Universitet 
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