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Förord

Förord
Det glöms ibland bort i ett land som har pyramider, konungadalar
och tempel nästan överallt.
Men Abu Simbel är ett av världens vackraste tempel.
I den här e-boken får du läsa hur man såg på templet i slutet av
1800-talet.
När den här berättelsen skrevs 1884 hade templet Abu Simbel bara
varit känt bland allmänheten i några decennier. De som besökt den
avlägsna platsen var troligen bara en handfull.
I dag är Abu Simbel ett populärt utflyktsmål för alla de miljontals
turister som besöker Egypten varje år.
Detta trots att de gigantiska tvillingtemplen i Abu Simbel faktiskt
delades upp och flyttades under 1960-talet. Templet ligger i dag
65 meter högre och 200 meter längre bort från Nilen. Platsen där
templet tidigare låg är i dag en del av den jättelika Assuandammen.
Textens författare kallar sig ”Dr Halfdan Kronström”. Men det är en
pseudonym för bokförläggaren Karl Fredrik Kruhs [1841–1917].
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Kapitel 1 – Abu Simbls grott-tempel

Skildring
av templet
i Abu Simbel
Den här texten publicerades ursprungligen år 1884 i
tidskriften ”Undrens verld” med rubriken ”Abu Simbls
grott-tempel”. Författare till texten är Dr Halfdan Kronström (1841–1917).

E

j långt från Egyptens gräns utskjuta vid Abu Simbl från libyska bergskedjan två klipputsprång ned till venstra Nilstranden
i Nubien, der de med branta väggar stupa i vattnet. Den mel-

lanliggande dälden har nästan fylts med drifsand, som äfven hopat
sina massor framför klippväggarne i floden. Uti dessa granitklippor
uthöggos för minst tre årtusenden sedan af flitiga menniskohänder
två tempel, ett i hvartdera utsprånget. Tempelanläggningarne fullbordades under Ramses den stores regering. Konungen egnade det
präktigaste templet åt storguden Ra, solguden, men hans väna gemål
Nefertari helgade det andra åt Hathor, den kohöfdade, kärlekens gudinna och lifvets moder, stundom äfven kallad dansens och skämtets älskvärda herskarinna.När den berömde resanden Burckhardt
år 1817 upptäckte detta senare monuments framsida och mätte dess
mer än nio meter höga karyatider, trodde han sig här hafva funnit det
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mest storartade, som den egyptiska konsten någonsin frambringat.
Huru stor blef icke då hans förvåning, när han passerat klippmurens
hörn och befann sig midt emot fyra sittande stenkolosser, mer än
dubbelt så stora som de förra. De sutto der, som de suttit i mer än
trettio sekler på hvar sin stentron frammejslade till tjuguen meters
höjd ur den hårda klippmassan, mot hvilken ryggarne stöddes, huru
illa medfarna de än voro af tiden, som förderfvar allt. I öknens stillhet tycktes de endast vänta, att någon af den moderna tidens civiliserade dvärgar skulle komma för att förlossa dem ur den glömska,
som länge nog skändat deras storhet.
Efter Burckhardt hafva många andra besökt dessa granitjettar,
och det märkvärdiga klipptempel, hvars ingång de bevaka, är nu
vanliga målet i söder för de resande från Europa, som årligen anlända till Nildalen för att beundra dess urgamla minnesmärken. Hos
de fyra bilderna, hvilkas likar icke finnas i hela verlden, hade man
ännu innan kungasköldarne uttyddes återfunnit samma formernas
rena rundning och majestätiska lugn, som känneteckna alla bilder
af Ramses Miamun. De sitta i en fördjupning i klippan, som här
lodrätt nedskurits från betydlig höjd; den nordligaste jetten är nu
för tiden nästan begrafven i de sandmassor, som ökenvinden oupphörligt nedsopar från höjden, och en annan är till hälften söndersplittrad. Hufvudena äro eller hafva åtminstone varit prydda med
höga spetsiga konungamössor och hålla i bredd från öra till öra icke
mindre än fyra meter; axlarne äro sju och en half meter. Mellan de
två mellersta bilderna befinner sig portöppningen, som leder in till
tempelgrottan i berget. Denna numera från sanden till stor del befriade pelargång har för besökarnes studium och undran öppnat ett
verkligt historiskt museum, hvars hjelte är Ramses II. Sexton rym-
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liga klippsalar äro upphugna för att berätta hans dåd och förhärliga
hans stora minne. På väggarne ser man honom ännu kämpa och
triumfera såsom krigare, regera såsom konung samt offra och bedja
såsom öfversteprest.
I första tempelsalen, som är 18.3 meter lång och 16.8 meter bred,
så mellan golfvet och taket åtta fyrkantiga 7.2 meter höga pelare i
två rader, fyra på hvardera sidan om ingången. Hvarje pelare är på
den sida, som vänder sig inåt midtelgången, förstärkt utefter hela
sin längd och bredd af en osirisbild med på bröstet korslagda armar.
Det nästföljande rummet är mindre och har endast fyra pelare utan
statyer, och derefter följer ett tredje och ett fjerde rum utan pelare;
hvarje inre rum är något lägre och smalare än det yttre, men alla tillsammans sträcka sig till 60 meters djup in i berget. I innersta rummets fond, templets allraheligaste, sitta fyra stympade figurer på en
stenbänk bakom ett altare. En af dessa bilder skall föreställa Ramses
sjelf, som här lik en gud tronar mellan Amon och Ra. Tolf sidokamrar äro anbragta på ömse sidor om de egentliga tempelrummen —
och allt detta är hugget i ett enda stycke ur berget.
Både väggar och pelare i dessa tempelrum äro eller hafva fordom varit kalkrappade och derutanpå målade. »Det må ha gjort ett
grannt och lifligt intryck», säger en besökare, »att komma in i dessa
förmodligen med facklor och lampor då upplysta tempelgrottor,
med hvita väggar prydda af mångfärgade skulpturer; hvita pelare,
mot hvilka röda stenjettar stödde sig; högblått tak med guldstjernor
o. s. v.; men jag kan ej hjelpa, att jag ändå tycker, att det var en egen
idé att kalkrappa och måla, sedan man gjort sig besvär att uthugga
ett jettetempel med pelare och allt i fasta berget».
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Kapitel 2 – Bild. Utsidan af Stora klipptemplet vid Abu Simbi.

Utsidan af Stora klipptemplet vid Abu Simbi.
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Kapitel 2 – Bild. I Stora templet vid Abu Simbi.

I Stora templet vid Abu Simbi.
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Kapitel 2 – Bild. Karta över Egypten.
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Kapitel 2 – Bild. Templet Abu Simbel i dag.

Templet Abu Simbel i dag.

Foto: Luciano Mortula/Dreamstime.com
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Burckhardt, Johann Ludwig.
[1784–1817] Schweizisk äventyrare och forskare. Gjorde omfattande resor i Mellanöstern och var den som återupptäckte ruinstaden Petra i Jordanien och templet Abu Simbel i Egypten.

Karyatid.
En kolonn som är formad som en skulptur.

Miamun.
Fornegyptisk titel som användes av faraonerna från den 19:e dynastin. Namnet betyder ”Amons vän”.

Nefertari.
[1292 f Kr–1225 f Kr] Egyptisk drottning. Nefertari var farao
Ramses II:s favorithustru. Hennes grav finns i Drottningarnas
dal.

Nubien.
Landområde i norra Afrika som omfattar norra Sudan och södra
Egypten. Nubien har under långa perioder i historien varit ett
eget rike.
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Ramses II.
[1314 f Kr–1290 f Kr] Egyptisk farao som härskade i hela 64 års
tid. Hade omkring 200 fruar och älskarinnor och nästan lika
många barn. Är mest berömd för den stora mängd statyer och
monument han lät uppföra.
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Fler böcker:
E-boksforlaget.se
Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla
utbudet hos E-boksforlaget.se
Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre
texter om arkeologi, resor och biografier.
Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i
iTunes samt på många bibliotek.
Här är några exempel på titlar:

Klassiska deckare

• ”Sherlock Holmes: Musgraves ritual”
• ”Sherlock Holmes: Det gula ansiktet”

• ”Sherlock Holmes: »Gloria Scott»”
• ”Sherlock Holmes: Beryllkronan”
• ”Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna”
• ”Sherlock Holmes: De rödhårigas
förening”

• ”Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla
mordet vid skogssjön”
• ”Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle
patienten”
• ”Sherlock Holmes: Börsmäklarens
biträde”

• ”Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen”

• ”Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen”
• ”Sherlock Holmes: Krymplingen”

• ”Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln”

• ”Sherlock Holmes: Lorden och hans rika
amerikanska brud”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen”

• ”Sherlock Holmes: Mordet i Reigate”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen”

• ”Sherlock Holmes: Tiggaren med den
kluvna läppen”

• ”Sherlock Holmes: Blodbokarna.”
• ”Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet.
”

Arkeologi

• ”Sherlock Holmes: Den grekiske tolken”

• ”Solgudens yxa och Tors hammare”
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(1899)

• ”Skäggets historia” (1893)

• ”Hällristningarnas ålder” (1869)

• ”Kattens kulturhistoria” (1882)

• ”Feniciska kolonier i Skandinavien”
(1875)

• ”Djurens sömn” (1889)

• ”Hällristningar på Kinnekulle” (1892)

• ”Ett dygn på månen år 1870”

• ”Forntidens perioder” (1892)

• ”Orkidéernas historia” (1894)

• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)

• ”Blomsterspråket” (1888)

• ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)

• ”Sveriges hundraser” (1880)

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879)

• ”Guide till biskötsel” (1885)

• ”Katten i forntida Egypten” (1889)

• ”Fynden i Troja” (1878)
• ”Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse” (1889)

Kulturhistoria
• ”Midvinterns solfest” (1894)

• ”Svear och götar under folkvandringstiden” (1905)
• ”Husaby kyrka” (1899)

• ”Julen på 1870-talet – Skildringar och
illustrationer i svenska tidskrifter ”

• ”Hällristningarna i Järrestad” (1881)

• ”Om julens härkomst” (1899)

• ”Nordens fartyg från hednatiden” (1872)

• ”Julen i Skåne på 1820-talet”

• ”Anmärkningar rörande figurteckningar
från forntiden” (1842)

• ”Nyaste och tillförlitligaste Drömboken”
(1918)

• ”Grafkistor af klufna och urhålkade
stockar” (1894)

• ”1870-talets bästa tips för frisyr och
utseende”

• ”Den svenske solguden och den svenske
Tyr” (1906)

• ”Lyxens historia” (1870)

• ”Skånska fornminnen” (1853)

• ”Kanalbyggen på planeten Mars” (1888)

• ”Ölands fornminnen” (1874)

• ”Vårt solsystem” (1878)

• ”Gaffelns historia” (1889)

• ”Tors hammare” (1872)
• ”Våra fornminnen – vad de lära oss”
(1916)

Resor

• ”Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden” (1901)

• ”Ett besök i Venedig år 1878”

• ”Förstörda fornminnen i Bohuslän år
1924”

• ”Resa på Dalslands kanal år 1877”

• ”Strandgatan i Visby år 1879”
• ”Nyköpings slott” (1877)
• ”Ett besök i Marstrand år 1882”

Djur & natur

• ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”
• ”Resor med luftballong år 1873”

• ”Svenska djur i folktron” (1898)
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• ”Runlejonet i Venedig” (1871)

Svensk geografi

• ”En utflykt på Mälaren år 1871”
• ”Skildring af Vestergötland år 1882”

• ”Märkliga orter i Sverige” (1883)

• ”Kalmar slotts historia” (1880)

• ”Skildring av Värmland år 1882”

• ”Ett besök i Södertälje år 1881”

• ”Skildring av Dalälven år 1876”

• ”En färd på Donau år 1882”

• ”Skildring av Ångermanland 1882”

• ”Ringmuren i Visby” (1874)

• ”Skildring av Bohuslän år 1882”

• ”Fredrikstens fästning och Karl XII”
(1879)

• ”Skildring av Dalsland år 1882”
• ”Skildring av Närke år 1882”

• ”Petras helgedomar” (1921)

• ”Skildring av Öland år 1882”

• ”Ett besök i Boxholm år 1885”

• ”Skildring av Stockholm år 1882”

• ”Skildring av Riseberga klosterruiner”
(1874)

• ”Skildring av Västmanland år 1882”

• ”Borgholms slottsruin” (1878)

• ”Skildring av Härjedalen år 1882”

• ”Rundtur i södra Frankrike år 1880”

• ”Skildring av Gästrikland år 1882”

• ”Ett besök på Djurgården sommaren
1868”

• ”Skildring av Jämtland år 1882”

• ”Sigtunas tidiga historia” (1872)

• ”Skildring av Halland år 1882”

• ”Helgeandskyrkan i Visby” (1878)

• ”Skildring av Blekinge år 1882”

• ”Norrköpings historia” (1871)

• ”Skildring av Gotland år 1882”

• ”Ett besök i Waxholm år 1870”

• ”Skildring av Södermanland år 1882”

• ”Vadstena slott” (1875)

• ”Skildring av Östergötland år 1882”

• ”Skildring av Göteborg år 1882”

• ”Skildring av Island” (1870)
• ”Besök på Gripsholms slott år 1895”

Vikingar

• ”Ett besök i Rom år 1870”

• ”Vikingatidens Lund och Birka” (1909)

• ”Besök på Helgoland år 1874”

• ”Jomsvikingarnas saga” (1888)

• ”Guide till Uppsala år 1875”

• ”Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år
1880”

• ”Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby” (1877)
• ”Gripsholms slott” (1877)

• ”Hervars och Hedreks saga” (1888)

• ”Ett besök i Strängnäs år 1874”

• ”Carl Larssons Uppsala-tempel” (1908)

• ”Ett besök i Visby år 1906”

• ”Sagan om Ragnar Lodbrok och hans
söner” (1880)

• ”Bohus fästning” (1869)
• ”En resa på Rhen år 1866”

• ”Sverige och vikingafärderna västerut”
(1924)

• ”Ett besök i Ystad år 1872”
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