
Tutankhamon var en ung farao. Han blir ofte kalt 

for Kong Tut. Han ble farao da han var 9 eller 10 

år. Han giftet seg da med sin halvsøster, 

Ankhesenamon. De to fikk to døfødte jentebabyer. 

Undersøkelser av skjelettet til Tut viser at han led av skjev ryggsøyle og at 

7 nakkevirvler var vokst sammen. Han kunne ikke bevege hodet. Han 

hadde også en fot som var ødelagt. Han har brukt stokk eller krykke siden 

dette ble funnet i graven hans. Forskere har også oppdaget at han hadde 

ganespalte. Ved hjelp av DNA har forskere funnet ut at Tutankhamons 

mor og far var søsken. Dette kan være grunnen til at han led av så mye. 

Det spekuleres mye i hva Tut døde av. Noen mener han ble drept, men 

undersøkelser viser at han hadde en betennelse i foten. Siden han 

også hadde sykdommen malaria er nok dette dødsårsaken hans. 

Tutankhamon døde da han bare var 19 år. Vi tror nok hans død var 

uventet, for han er gravlagt i en grav som er uvanlig liten til å være for 

en farao. Kanskje ikke hans grav var ferdig laget så de tok en de hadde. 

På denne tiden måtte det ikke gå mer enn 70 dager fra man var død til 

man ble gravlagt. Da ville gudene bli sinte.
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Tut og hans kone i Luxor. Foto: Gro 



I 1922 ble graven til Tutankhamon oppdaget av Howard Carter. Graven 

til kong Tut befinner seg i Kongenes dal. Dette var en fantastisk 

oppdagelse. Graven hadde blitt dekket til av et sandras og blitt 

beskyttet av noen hytter som tilfeldigvis ble bygget over, uten at folk 

visste hva som lå under. Gravkammeret  har gitt oss mange svar på livet 

i gamle Egypt. 

Kongenes dal 

Gravkammeret

Mumien til kong Tut ligger i gravkammeret i en lufttett glasskiste. 

Turister som er på besøk kan se han med sine egne øyne. Denne graven 

hadde ikke røvere tømt og den var helt full av 5398 gjenstander. 

Gjenstander fra graven har vært på utstilling over hele verden. 

Alle skattene er nå fordelt rundt omkring på museer. Mange er i London 

på British museum, mange er i hovedstaden Kairo og noen er på 

museet i Kongenes dal. 
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Mumier i British museum, London. Foto: Gro 



Gravkammeret til Tutankhamon
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Her ser du inngangen til gravkammeret. Det var 
kanten på dette hullet Carter oppdaget. 
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Slik er gravkammeret gravd ut 
med 5 rom. 

Foto Gro, Kongenes dal



Inngang og 
trapp ned

Sarkofag

Inngang og 
trapp ned
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Her er en moderne tegning av gravkammeret. Du går bratt nedover 

i fjellet for å komme ned til gravkammeret. På den måte var det 

vanskelig for røvere å grave hull inn til skattene. 

https://www.wikiwand.com/lt/Tutanchamono_kapas



Det har vært mange historier som forteller at det hviler en forbannelse 

over graven til Tutankhamon. Ryktet oppsto når flere av dem som var 

med å åpne graven døde. Forskere vet ikke om dette var på grunn av 

giftig muggsopp eller ukjente bakterier. I den senere tid har vi funnet ut 

at det var 8 mennesker som døde. Howard var inne i graven flere 

ganger og datteren til han som betalte for utgravingen var inne i graven 

flere ganger. Begge to overlevde og døde ikke. 

Tutankhamons forbannelse 

Skattene

I gravkammeret fant forskerne enorme samlinger med kister, sarkofager, 

statuer, mumie, malerier, modellbåter, møbler, krukker, gullsmykker, mat, 

vin og alt den unge kongen trengte for å leve i dødsriket. Det tok 

arkeologene 10 år å sortere, skrive opp og fotografere alt. 
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Det vi imidlertid tror er at mye av det som er 

funnet i graven er laget til en annen -

Ankheperura Neferneferuaten. Flere steder er 

navnet visket ut, men det er ikke gjort godt nok. 

Denne personen er bedre kjent som Nefertiti. 

Hennes grav er aldri blitt funnet og forskerne 

lurer på om hun er gjemt bak gravkammeret til 

Tutankhamon. Nefertiti, Berlin. Foto: Gro 



Tutankhamons dødsmaske 

I gravkammeret fant forskerne mange verdifulle gjenstander. Det som 

kanskje er mest kjent er hans dødsmaske. Den er laget av gull, med glass 

og bergarter på. Masken ble oppdaget 2 år etter at de åpnet graven. 

Arkeologene klarte ikke å åpne den tunge sarkofagen før. Da de åpnet 

den innerste av 3 kister oppdaget de denne fantastiske gullmasken som 

var laget for ca.3250 år siden. 
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Masken er 54 cm høy, 49 cm dyp og 39,3 cm bred. Den er laget av to lag 

med ekte gull. Masken veier 10,23 kg. Det er brukt to forskjellige gull-

typer på ansikt og hals  og resten av masken.

På toppen av masken kan vi se en kobra og en gribb. Disse to symboliserer 

de områdene Tutankhamon var farao for. Ørene har hull for øreringer, 

men i gravkammer finner vi bare øreringer på kvinner og barn. Masken er 

pyntet med farget glass og bergarter. Masken har også et tredobbelt 

halskjede av gull med blå steinperler, lotusblomster og slange bånd. 

Forsiden av Tutankhamons dødsmaske
baksiden av Tutankhamons dødsmaske har 
en tekst som skal beskyttende ham. 

Foto Gro, Kairo



I 1925 fant gravkammer-oppdageren Howard Carter to dolker inntil 

Tutankhamons kropp. Begge dolkene lå innenfor lintøyet den unge faraoen var 

pakket inn i. Den ene dolken var av gull - et metall det var overflod av i faraoens 

grav. Den andre dolken, med et gullhåndtak og et jernblad, har imidlertid 

forbløffet forskerne. Jernarbeid var ikke vanlig i oldtidas Egypt. Jern ruster og 

metallet på denne dolken hadde ikke rustet. Howard Carter beskrev den som en 

dekorert gulldolk med krystallknapp. Håndtaket er pyntet med liljer og fjær og 

har et sjakalhodet på toppen. 

Etter svært mange år har forskerne endelig klart å ta prøver av dolken uten å 

ødelegge den. De har funnet ut av bladet er laget av jern fra en meteoritt.  

Egypterne har nok sett på meteoritter som guddommelig materiale og svært 

verdifullt. Det er jo ikke vanlig å finne så store biter av meteoritter nå heller. 

Krystallknappen er laget av en bit krystall som er dannet når den varme 

meteoritten har truffet sanden og dannet silikaglass. Dette glasset har også blitt 

brukt til å lage en skarabe amulett som du finner på Tutankhamons halskjede. 
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https://hypescience.com/wp-content/uploads/2016/06/faca-tutancamon2.jpg


