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Predynastisk 
periode (ca 5300 
- 3000 f.Kr.)

Tidlig dynastisk 
periode

1. Dynasti 
3000 - 2890 f. Kr. 
Aha, Djer, Djef, 
Den

2. Dynasti
2890 - 2686 f. Kr.
Peribsen, 
Khasekhemwy

Det gamle Riket 
(ca 2686 - 2125 
f. Kr.)

3. Dynasi
2686 - 2613 f. Kr.
Djoser

4. Dynasti
2613 - 2494 f. Kr.
Sneferu, 
Khufu (Kheops),
Khafra (Khefren), 
Menkaura 
(Mycerinus)

5. Dynasti
2494 - 2345 f. Kr.
Userkaf, 
Wenis

6. Dynasti
2345 - 2181 f. Kr.
Teti, 
Pepi I - II

7./8. Dynasti
2181 - 2160 f. Kr.
En rekke navn
Neferkara

Første Over-
gangsperiode 
(ca 2160 - 2055 
f. Kr.)

9./10. Dynasti
2160 - 2055 f. Kr.

11. Dynasti
(Bare Theben)
2055 - 2025 f. Kr.
Metuothep I,
Intef I - III 

Det Midtre Riket 
(ca 2055 - 1650 
f. Kr.)

11. Dynasti
2025 - 1985 f. Kr.
Mentuhotep

12. Dynasti
1985 - 1773 f. Kr.
Amenemhat I-IV,
Senusret I-III,
Donning 
Sobekneferu

13. Dynasti
1773 - etter 
1650 f. Kr.
Sobekhotep I-V,
Hor

14. Dynasti
1773 - 1650 f. Kr.

Andre Over-
gangsperiode 
(ca 1650 - 1550 
f. Kr.)

15. Dynasti
(Hyksos)
1650 - 1550 f. Kr.

16. Dynasti
1650 - 1580 f. Kr.
Thebanske 
herskere 
samtidig med 
Hyksos. Mest 
kjent er Kamose 
(1555 - 1550)

17. Dynasti
1580 - 1550 f. Kr.

Det Nye Riket 
(ca 1550 - 1069 
f. Kr.)

18. Dynasti
1550 - 1295 f. Kr.
Ahmose, 
Amenhotep I-III, 
Tutmose I-IV,
Dronning 
Hatshepsut,
Amenhotep IV
(Akhenaton),
Tutankhamon,
Ay, Horemheb 

19. Dynasti
(Ramesside)
1295 - 1186 f. Kr.
Ramses I-II,
Sety I-II,
Merenptah,
Siptah, 
Dronning Tausret

20. Dynasti
(Ramesside)
1186 - 1069 f. Kr.
Sethnakht,
Ramses III-XI

Tredje overgang-
speriode 
(ca 1069 - 664 
f. Kr.)

21. Dynasti
1069 - 945 f. Kr.
Smendes,
Psusennes I-II,
Osorkon den 
eldre, Siamun

22. Dynasti
(libyere)
945 - 715 f. Kr.
Shesonq I-II + V,
Osorkon I-II + IV,
Takelt I-II

23. Dynasti
818 - 715 f. Kr.
Iuput I-II,
Shesonq IV,
Osorkon III

24. Dynasti
727 - 515 f. Kr.
Bakenrenef
(Bocchoris)

25. Dynasti
747 -656 f. Kr.
Piy,
Shabaqo,
Tharqo

Sentiden (664 - 
332 f. Kr.)

26. Dynasti
664 - 525 f. Kr.
Psamtek I-III

27. Dynasti
(1. Persiske 
periode)
525 - 404 f. Kr.

28. Dynasti
404 - 399 f. Kr.

29. Dynasti
399 - 380 f. Kr.

30. Dynasti
380 - 343 f. Kr.
Nectanabo I-II

Ptolemaiiske 
periode (332 - 30 
f. Kr.)

Alexander den 
Store,
Ptolemaios I-XV,
Kleopatra V

Romersk periode 
(30 f. Kr. - 395 
e. Kr.)

TIDSLINJE
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NILEN

Det regner nesten aldri i Egypt. Uten Nilen hadde landet kun vært ørken. Den årlige flommen om sommeren vannet 
og gjødslet åkrene. Den var så presis at egypterne kunne basere nøyaktige kalendere på den. Flommens størrelse 
varierte fra år til år. Hvis vannstanden var lav ble det dårlige avlinger, sult og død kunne bli resultatet. For mye vann 
kunne også føre til katastrofe. Nilen gav drikkevann til mennesker og dyr, og førte kloakken ut fra byene.

Nilen har vært den viktigste ferdselsveien i Egypt til alle tider, den bandt riket sammen. Egypt er et land som 
naturen selv beskytter mot fiender: mot vest ligger Sahara-ørkenen, møt øst Sinai-fjellene og Øst-ørkenen, 
mot syd de nubiske fjellene og i nord Middelhavet.

De gamle egypterne opphøyet Nilen til en gud, elveguden Hapy, som fantes i alle de store templene i Egypt. Hapy 
er en fet mann med hodepynt av blomster og planter. Vi er ikke helt sikre på om Hapy er hannkjønn, hunkjønn, eller 
kanskje begge deler, tvekjønnet? Tvekjønnete guder forbindes ofte med overflod og skapelse. I nærheten av Hapy 
er det gjerne overfylte fat med masse god mat, resultatet av en god flom.

I Det gamle Egypt var brød, øl og løk viktig mat. Arbeidere ble betalt med krukker med øl og brød eller korn. 
Grønnsaker ble dyrket i hager, og fisk fanget i Nilen. Kjøtt var ikke hverdagskost.

Nedenfor finner du en tegning av mat som ble spist i Det gamle Egypt. 
Mye av dette hadde ikke eksistert uten Nilens vann.

Oppgave
Her ser du mye god mat på offerbordet. Finn og merk av med et kryss: en gås, et okselår, tre runde brød, to ovale 
brød, to kurver med fiken, en bolle med honningvokskaker, en lotusblomst, fire krukker vin, et fat med dadler,
to slangeagurker. Etterpå kan du fargelegge tegningen.
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PAPYRUS

Papyrus er et seigt siv som opprinnelig fantes i myrer og sumper over hele Egypt. I dag vokser sivet bare noen 
få steder. Av sivet ble det laget tauverk, matter, sandaler, til og med båter. Mest kjent er bruken av papyrus til 
skrivemateriale.

Det egyptiske navnet på planten “paperao”, betydde antagelig “faraos materiale”. Dette er også opprinnelsen til det 
europeiske ordet “papir”. Planten var også symbol på ungdommelighet og glede.

Den første bruken av papyrus til skrivemateriale stammer fra omlag 3000 f. Kr. De indre delene av stilkene ble skåret 
opp i lengder på ca 50 cm og lagt i rekker slik at de dannet et ark. Andre stilker ble lagt på tvers, og det firkantete 
arket ble banket til saften i stilkene bandt det hele sammen. Vanligvis var det 20 slike firkanter i ett enkelt ark.

Papyrussivet har en vifteformet topp, og denne finner vi igjen som dekorasjoner på skulpturer, i malerier og byggverk.

Oppgave
Fargelegg papyrus-dekorasjonen nedenfor.
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HIEROGLYFER

Hieroglyfer er en skrift som ble oppfunnet i Egypt for omtrent 5000 år siden. Skriften består både av tegninger 
(piktogrammer - bildetegn) som representerer det de avbilder, og tegn for lyder (fonogrammer - lydtegn) som vår 
skrift i dag. Egypterne skrev på papyrus med pensel og blekk og hogde skriften inn i stein.

På neste side finner du hieroglyfer du kan forsøke å skrive med. Hvis du ikke finner et tegn for en bokstav du 
trenger, velger du den som er nærmest i lyd.

Egypterne selv klarte seg stort sett uten å bruke vokalene a, e, i, o og u. Du kan velge å gjøre det samme. 
Her er et par eksempler.

Peter blir Ptr  Helene blir Hln

En kartusj er en oval med hieroglyfer som viser at det er navnet på en konge, slik som på eksempelet nedenfor.

Oppgave
Skriv navnet ditt med hieroglyfer. Først på linjen, deretter i kartusjen. 

...........................................................................................................................................................................................................
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OSIRIS – HERSKEREN I DØDSRIKET

For lenge, lenge siden var Osiris konge av Egypt. Han styrte sammen med sin dronning Isis. Osiris hadde en svært 
sjalu bror som het Set. En gang det skulle være en stor fest i palasset tok Set med seg en flott kiste. Han sa at den 
som fikk plass i den skulle få den. Osiris ville gjerne ha kisten og la seg oppi den. Fort låste Set kisten og kastet den 
i Nilen! Dronning Isis klarte til slutt å redde den opp fra vannet, men Osiris var død. Da Set oppdaget at Isis hadde 
klart å redde kroppen til Osiris ble han rasende. Han stjal kroppen og delte den opp i mange biter. Delene spredte 
han  ut over hele Egypt.

Dronning Isis var fortvilet, men med hjelp fra sin søster Neftys klarte Isis å samle sammen alle delene av Osiris kropp. 
Hun klarte også å gi kroppen liv. Men Osiris var blitt hersker i Dødsriket og ville tilbake dit. Etter en tid fødte Isis en 
sønn, guden Horus. Han hevnet drapet på sin far ved å slåss med og vinne over Set. Horus ble så Egypts konge for 
all tid.

I Egypt ble den herskende kongen, faraoen, forbundet med Osiris. Faraoen levde på jorden som Horus, Osiris sønn. 
Da faraoen døde ble han Osiris, herskeren i dødsriket.

Oppgaver
Hva tror du de to personene på tegingen heter? ...................................................................................................................

Hvilken krone bærer han? ........................................................................................................................................................

Hvilken gudinne bærer hun kronen til? ...................................................................................................................................
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GUDER

Egypterne hadde mange guder som hver hadde sin oppgave. Her er noen av dem.

Anubis med sjakalhodet var balsameringens gud. Han voktet de dødes by, gravplassen.

Osiris herskeren over dødsriket.

Horus med falkehodet var himmelguden og faraos beskytter. Han ble forbundet med horisonten. 
Horisonten var også Ras hjem, stedet der guden steg opp.

Ra sol- og skaperguden med solens runde skive på hodet. Værhodet ble forbunjdet med guden. 
Amun som var den guddommelige faraoens far. Denne kombinasjonen ble kalt Amun-Ra.

Thoth med ibisens krumme nebb var måneguden. Han gav egypterne kunnskap om skrivekunst, 
medisin og matematikk.

Hathor, den vennlige kua, fruktbarhets- og kjærlighetsgudinnen.

Sekmet. Akkurat som løvinnen tok hun godt vare på barna, men var også rask til å angripe om noe truet. 
Både modergudinne og krigsgudinne.

Oppgave
Hvilke egyptiske guder ville du be om hjelp fra? Fyll inn.

Oh, store ...........................................................! Mitt land tørster etter vann, mine avlinger dør!

Store .............................................................! Min yngste sønn døde av feber for tre måneder siden. 
Min kone sørger seg til døde. Hjelp henne til å glede seg over livet igjen!

Oh, kloke ...........................................................! Min sønn vil gjerne bli skriver, men han er ikke flink 
til å skrive hieroglyfer. Fortsetter det slik blir han kastet ut av skolen!

Gi meg styrke, hevngjerrige ..........................................................! 
Røvere har angrepet vår landsby. Hjelp oss å overvinne dem!

Oh, sterke ...........................................................! Min mann er død. For å glede deg har jeg 
brukt alle mine sparepenger på hans mumifisering. Hjelp ham med å nå frem til sivmarkene!

Vær så snill, kjære ..............................................................! Jeg er fryktelig forelsket i en pike, 
men hun ler av mine klønete forsøk på å danse. Gjør så hun ser mine gode sider.
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Oppgave
Sett navn på gudene.
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SOLEN

Myten om solen er like gammel som den egyptiske kulturen selv og en fortsettelse av skapelsesmyten. Den forteller 
hvordan solen Ra gjentar skapelsens mirakel hver eneste morgen.

Ra seiler over himmelen i et stort solskip. Når han går ned bak fjellene i vest, står han i underverdenen og gir lys og 
liv til de døde. Solguden dør dermed også hver kveld, for så å gjenoppstå neste morgen. For hver av nattens 12 timer 
må han passere en portal og verge seg mot angrep fra demoner. i den siste timen når solguden Ra frem til Osiris 
tronsal. Der går de to gudene opp i hverandre og forenes i en kropp. Når Ra forenes med Osiris tar han del i døds-
kongens oppstandelse. Dermed kan Ra stå opp i øst og fullføre nok en livssyklus, en ny dag begynner.

Egypterne trodde at det var Ra i form av en skarabébille som trillet solskiven over horisonten i øst når en ny dag tok 
til. Skarabéer ble brukt som amuletter, magiske gjenstander. Dette var kraftige livsamuletter. Dersom de skulle følge 
med et dødt menneske i graven måtte de “drepes” først, ellers kunne de gjøre skade. Skarabéene ble “drept” ved at 
øynene og munnen ble fjernet.

Oppgaver
Hvor mange skarabéer kan du finne i dette heftet?

.....................................................................................

Hvorfor var skarabéen magisk?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

MUMIER

Egypterne hadde sterk tro på livet etter døden. De trodde at hvis ånden til et dødt menneske kunne kjenne igjen 
kroppen, ville mennesket få evig liv.

Det var prestene som stod for mumifiseringen. Den døde som skulle mumifiseres ble først vasket. Så ble det laget 
et lite snitt, ca 10 - 15 cm langt, i buken ovenfor venstre hofteben. Gjennom dette ble leveren, lungene, magen og 
tarmene tatt ut.

Innvollene ble oppbevart i lukkete kanope-krukker formet som guder, Horus̀  fire sønner. Én lignet på en bavian, 
guden Hapy, i denne lå lungene (dette er ikke samme gud som elveguden Hapy). Den andre lignet en falk, guden 
Qebehsenuef, her lå tarmene. Imsety, liknet et menneske og passet på leveren. Og tilslutt guden Duamutef med 
sjakalhodet som voktet magen.

Oppgave
Kan du skrive riktig gudenavn under kanope-krukkene nedenfor, og hvilke organer som ble lagt i dem?

   ...................................   ...................................    ...................................     .................................
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MUMIER

Det tørkede liket ble deretter fylt med linstoff for å holde formen. Hjertet var på plass i kroppen. Neseborene ble tettet 
med bivoks. I øyenhulene ble det også lagt linstoff.

Oppgave
Nedenfor ser du guden Anubis i arbeid med mumien. Fargelegg tegningen.
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MUMIER

Så ble kroppen smurt inn med oljer. Deretter startet bandasjeringen av liket. Harpiks ble brukt for å feste bandasjene 
til hverandre. Magiske gjenstander, amuletter, ble lagt innimellom lagene med linstoff til beskyttelse.

Her er to slike amuletter: ankh – tegnet for livskraft og Horus øyne eller udjat, som slike øyne også blir kalt.

            Ankh      Udjat (Horus´øyne)

Helt til slutt kunne mumien dekkes med bitumen (asfalt) eller harpiks, for å hindre at luft kom til.

Oppgave
Hvilke oppgaver utføres på muien i denne bildeserien?

1. ......................................................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................................................

1. 2.

3. 4.
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DØDEBOKEN

Mumien måtte ha med seg en “Dødebok”. Den bestod av omlag 200 magiske regler som forklarte hva den døde 
måtte gjøre for å komme inn i Sivmarkene, det evige riket til Osiris. Denne boken ble enten lagt ved siden av mumien 
i gravkammeret eller surret fast på den. Her kan du se et eksempel på en slik dødebok.

Oppgave
Hvorfor var det viktig å sende Dødeboken med den døde?

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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USJABTI

Den døde fikk med seg hjelpere i gravkammeret. Disse kalles usjabtier og ser ut som små dukkemumier.

Dødsrikets hersker Osiris kunne kreve at den døde skulle arbeide på markene i Dødsriket. Dersom du var skriver 
eller kanskje prestinne, ville du nok helst slippe slikt arbeid. Det var her usjabtiene var viktige. Egypterne trodde at 
Osiris kunne gi dem liv, slik at de kunne gjøre det nødvendige arbeidet. Selv faraoen fikk med seg disse i graven.

Det var en øvre grense for hvor mange usjabtier den døde kunne få med seg. Utregningen var som følger: én tjener 
for hver dag i året (364), 37 arbeidsledere for å organisere hver gruppe av omlag 10 arbeidere, totalt 401 usjabtier. 
Dette er ganske spennende for det forteller også en god del om hvordan større arbeidsoppgaver ble organisert i 
Det Gamle Egypt.

Oppgave
Tegn din egen usjabti nedenfor. Under til venstre ser du et eksempel og i utstillingen vil du finne flere andre usjabtier.
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KISTER

Når en mumie var klar, fikk den en dødsmaske, et deksel, og ble plassert i en kiste med samme fasong som mumien.
Noen ganger var det flere kister. Disse var dekorert med hieroglyfer og bilder. Kistene ble lagt oppi hverandre og 
fraktet til graven. Der kunne det stå en stensarkofag klar til bruk.

Oppgave
Hva er en sarkofag?

...........................................................................................................................................................................................................
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BEGRAVELSEN

Den ferdige mumien med dødsmaske og mumiekiste ble trukket på en slede frem til graven, fulgt av familie og venner. 
Sørgekoner jamret og skrek og gned sand i håret som tegn på sorg. Da prosesjonen nådde frem til graven ble kisten 
stilt opp som en statue utenfor gravkammeret. Sem-presten gikk frem til mumiekisten. Det var tid for munnåpnings-
ritualet. munnen måtte åpnes slik at sjelen hadde en vei inn i kroppen. Slik ble mumien hellig, ikke bare et innpakket 
lik. Deretter ble mumiekisten lagt ned i sarkofagen i gravkammeret. Offergaver ble plassert på bordet ved den falske 
døren i Dødstempelet.

Familien måtte alltid sørge for at den døde hadde ferske offergaver på bordet i Dødstempelet. Det var viktig at den 
dødes navn ble uttalt, slik at minnet om den døde ble holdt levende. Den egyptiske kalenderen inneholdt en mengde 
festdager hvor forskjellige guder ble feiret. På disse dagene var det også anledning til å minnes avdøde slektninger 
og å be gudene om å ta godt vare på de døde i underverdenen.

Oppgave
Hva skjer i dette bildet?
Hvem støtter mumien?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

GRAVEN

Allerede mens eieren var ung og sprek, rundt 30 år, startet arbeidet med å bygge graven. Det var svært dyrt å lage 
en skikkelig grav etter egyptisk standard. Selv om byggingen startet tidlig, er likevel de fleste gravene uferdige. 
Det kan skyldes at eieren døde tidlig, eller fordi man ville gjøre graven ennå større og finere og fortsatte å utvide den 
etter at den egentlig var ferdig. En annen mulighet er at eieren fikk en viktigere jobb og derfor heller ville ha en grav 
i et annet område enn der hvor den påbegynte graven befant seg.

Graven besto av et gravkammer og et dødstempel. Gravkammeret var der hvor den døde lå med alle sine kister inne i 
sarkofagen. Kammeret lå vanligvis under bakken. Det var ikke dekorert og inneholdt kun sarkofagen og de eiendelene 
den døde ville ha med seg. Det er her vi finner de kanopiske krukkene og usjabtiene.

Dødstempelet lå som oftest over bakken. Det var stedet hvor de levende ofret gaver, mat og røkelse, og leste bønner 
for den døde. Dødstempelet var rikt dekorert med malerier og relieffer. Selve offerbordet var plassert foran en falsk 
dør. Egypterne trodde at den døde kunne komme opp fra dødsriket og frem til denne døren for å motta offergavene. 
Den falske døren var skillet mellom de dødes verden og de levendes verden.

Denne graven tilhører en farao. Fra trappene kommer man 
inn i korridoren som leder inn i forværelset. Det grå rommet 
er selve gravkammeret. Rommet ved siden av korridoren er 
skattekammeret.
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DYR

Enkelte dyr som katt, falk, ibis, bavian, krokodille og okse ble tilbedt fordi de representerte guder. Katten ble tilbedt 
som representant for Bastet. Falken ble tilbedt som Horus. Ibisen og bavianen var bilder på guden Thoth. Flodhesten 
var guden Taweret. Oksen ble tilbedt som Apis.

I Det gamle Egypt ble også dyr mumifisert. Det finnes i hovedsak tre typer dyremumier:

Mumier av kjæledyr. Disse er sjeldne er og finnes ofte i gravene til kongelige og embetsmenn av høy rang som 
ønsket å ha med seg sine kjæledegger også i døden.

Mumier av dyr som representerte guder, som Apis-oksen.

Mumier av dyr brukt som offergaver til gudene.

Først hadde folk med seg dyremumier når de besøkte templene. Etterhvert laget templene sine egne dyremumier 
som ble solgt til besøkende, som så ofret dem til gudene. Tusenvis av slike dyremumier er funnet i kammere under 
templene, spesielt bavianer, ibiser (storker), katter, krokodiller og falker.

Det var så stor etterspørsel etter slike gravofre at det ble nødvendig å jukse litt. Det ble laget en rekke dyremumier 
som bare besto av strå, jord, leire og noen benrester, men formen er slik at de ser ut som ekte mumier.

Oppgave
Finner du noe som hører til en dyremumie i utstillingen?

...........................................................................................................................................................................................................

Oppgave
Hvike dyr hører til hvilken gud?
Sett strek mellom dyr og gud. Noen guder har flere dyr. Noen dyr har ingen gud.

      APIS  BASTET  THOTH   HORUS  TAWERET
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KRYSSORD

Alt mellom himmel og jord fra Egypt! Noen av disse oppgavene finner du svar på i dette heftet, andre må du lete 
etter i utstillingen. I den andre og tredje oppgaven kan den gitte bokstaven være i begynnelsen, midten eller slutten 
av ordene du skal finne frem til.

Oppgave 1

1 A

2 N

3 U

4 B

5 I

6 S

Oppgave 2

1 D

2 Ø

3 D

4 E

5 B

6 O

7 K

8 E

9 N

1. Amulett

2. Salt brukt til å tørke mumier

3. Hjelpere i døden

4. Gudinnen med kattehode

5. Hodet til guden Thoth

6. Gudinne med løvehode

1. Amulett

2. Hersker Osiris over

3. Passer på mumiens magesekk

4. Død kropp bevart for evigheten

5. Guddom som beskytter familien

6. Herskeren over Dødsriket

7. Rom hvor mumien gravlegges

8. En skarabé er en .....

9. Egypterne pyntet seg med ......
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Oppgave 3

1 H

2 I

3 E

4 R

5 O

6 G

7 L

8 Y

9 F

10 E

11 R

1. Gudinne med kuhode

2. Passer på leveren til mumien

3. Et annet navn på byen Luxor

4. Steinkiste som mumiens likkiste ble plassert i

5. Gud med falkehode

6. Mat og annet den døde fikk med seg i graven

7. Vakker vannplante som ble brukt som symbol

8. Viktig sivplante som ble brukt til å lage 
    en form for papir av

9. Navn på en farao i Det gamle riket

10. Guden med krokodillehode

11. Bille



EVIG LIV I DET GAMLE EGYPT
FARAOS KRONER

De egyptiske kongene hadde mange forskjellige kroner. Felles for alle var at de hadde en slange, ofte en kobra, foran. 
Slangen var et tegn på kongelighet.

Oppgave
Kongen som papirdukke! Kopier tegningene nedenfor, fargelegg dem, klipp dem ut og sett kroner på kongen. Lag hull 
foran og bak kongens hode, ved prikkene. I disse hullene festes de sorte utstikkerne på kronene.

Egyptiske kongelige brukte parykk.
Denne er kort og med et pannebånd.

Nemes-kronen.
Laget av blått og 
gulstripet stoff.

Da Egypt var delt i to riker
var dette den Hvite kronen
til Øvre Egypt, den sørligste
delen av landet.

Da Egypt var delt i to riker
var dette den Røde kronen
til Nedre Egypt, den nordlig-
ste delen av landet.

Den blå hjelmen.

Hemhemet-kronen,
sirklene er soler og
bør farges røde.


