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1. Howard Carters upptäckt 

Text A
Konungarnas dal  

Konungarnas dal ligger på västra sidan av Nilen 
mittemot den antika staden Thebe. I Thebe, som 
idag kallas Luxor, hade faraonerna sin officiella 
hemvist. De dödas stad (nekropol) på västra flod-
sidan var en av de viktigaste begravningsplatserna 
i det gamla Egypten under Nya riket (18:e till 20:e 
dynastierna, 1550 till 1070 f.Kr.). Här har nästan 
alla kungar som styrde under Nya riket begravts, 
men Tutankhamuns grav är den enda man har  
hittat i princip orörd.

Text B
Howard Carter upptäcker   
graven år 1922

I september 1891 reste Howard Carter för första 
gången till Egypten, då 17 år gammal. Senare  
tillbringade även den brittiska adelsmannen lord 
Carnarvon en tid i Egypten. Det var då hans in-
tresse för egyptologi väcktes och han hade vid den 
tiden tillräckligt med pengar för att kunna bekosta 
utgrävningar. År 1907 upptäckte en grupp utgrä-
vare ledda av Theodore M. Davis ett hål i marken i 
Konungarnas dal, där man hittade  
material för balsamering och rester från en be-
gravningsceremoni för Tutankhamun. År 1909 
upptäckte Davis en plundrad grav som han trodde 
var Tutankhamuns och förklarade att Konungarnas 
dal nu var helt utforskad. Howard Carter höll inte 
med om det och övertalade lord Carnarvon att in-
vestera i utgrävningar i Konungarnas dal. År 1914 
övertog Carnarvon utgrävningstillståndet från 
Davis och gav Howard Carter i uppdrag att leda 
utgrävningarna i Konungarnas dal för att leta efter 
Tutankhamuns grav. När första världskriget bör-
jade avbröts förberedelserna, så den systematiska 
sökningen efter Tutankhamuns grav i Konungarnas 

dal kunde inte inledas förrän på hösten 1917. Car-
ter funderade över var man hade hittat kopplingar 
till Tutankhamun och delade in området mellan 
dessa platser i kvadrater på en karta. Med hjälp av 
detta kunde han dokumentera alla utgrävningar 
som hade gjorts och vad man hade hittat. Efter fem 
år hade nästan hela området undersökts och det 
enda som fanns kvar att utforska var marken där 
pyramidbyggarnas hyddor hade stått, vid ingången 
till Ramses VI:s grav. Det var här utgrävningstea-
met letade under den sista planerade utgrävning-

en. Den 4 november 1922 fick Howard Carter syn 
på några trappsteg under byggarnas hyddor. Han 
sände bud till lord Carnarvon som reste dit från 
England. I närvaro av Carnarvon, hans dotter lady 
Evelyn Herberts och Carters kollega Arthur Callen-

Trappa till Tutankhamuns grav
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der öppnade Carter den 26 november 1922 väggen 
till den första kammaren, förrummet.
Carnarvon frågade Carter om han kunde se nå-
got. Carter svarade med de berömda orden: ”Ja, 
underbara ting.” Teamet förstod snart att de hade 
upptäckt Tutankhamuns grav. Första artikeln om 
upptäckten av graven publicerades den 30 novem-
ber i den brittiska dagstidningen The Times och 
upptäckten hyllades som en sensation i media 
över hela världen. Howard Carter samlade ome-
delbart en grupp experter som först gjorde en 
vetenskaplig katalogisering av gravkamrarna och 
sedan tömde dem. Arbetet tog 10 år. Utställningen 
”Tutankhamun – Graven och skatterna” visar grav-
kamrarna som de såg ut när Howard Carter och 
lord Carnarvon hittade dem.

Howard Carter arbetar vid gravkammaren

Uppgift A

Använd kartan över Egypten för att leta upp var Konungarnas  
dal ligger.

1. Howard Carters upptäckt
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2. En arkeologs arbete

Text C
Vad är en arkeolog?

En arkeolog studerar resterna av förflutna kulturer. 
Vetenskapen kallas arkeologi, ett ord som kom-
mer från grekiskan och betyder läran om fornti-
den. Arkeologer gör utgrävningar för att leta efter 
till exempel byggnader, ruiner, målningar eller 
skrifter. Arkeologins historia i Europa sträcker sig 
ända tillbaka till 1500-talet. Franska trupper ledda 
av Napoleon erövrade år 1798 Egypten, som vid 
den tiden var en del av det Osmanska riket, och 
Napoleon tog hjälp av experter för att undersöka 
olika platser i det gamla Egypten. Den brittiska 
arkeologen sir William Matthew Flinders Petrie 
(1853-1942) har haft särskilt stor betydelse för 

arkeologin som vetenskap. Han undersökte redan 
som ung Stonehenge-området och började göra 
utgrävningar i Egypten år 1880. Det första han 
gjorde var att mäta pyramiderna i Giza. Flinders 
Petrie utarbetade en speciell metod för att tidsbe-
stämma skärvor av lergods (som man idag  
kallar seriation) vilket gjorde honom till en av den 
moderna arkeologins fäder. Han tog också fram 
anvisningar för att hjälpa arkeologerna i deras 
arbete. Flinders Petrie, som var den första arkeo-
logen som använde röntgenstrålning, röntgade en 
mumie år 1898.

Uppgift B

1.  Än idag arbetar arkeologer från hela världen i Egypten.  
Använd internet för att ta reda på om några svenska arkeologer 
gör utgrävningar i Egypten.

2.  Arkeologer arbetar inte bara i Egypten. Gör man några  
utgrävningar av gamla kulturer i närheten av dig?
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2. En arkeologs arbete

Uppgift C

Intervjua Howard Carter. Ni kan låtsas att intervjun görs t.ex. år 
1932, tio år efter att graven upptäcktes och när Carter hade samlat 
in alla fynd.

På utställningen får ni veta mer om Howard Carter och om hur det gick till  
när han hittade graven. Dela upp er i två mindre grupper innan ni besöker  
utställningen och anteckna vad ni får lära er. När ni har besökt utställningen 
kan ni använda information från böcker och internet för att samla mer  
material.

Ta reda på mer om lord Carnarvon som sponsrade utgrävningarna. Gör  
anteckningar när ni besöker utställningen och bygg på dem med information 
från uppslagsböcker och internet.
Den första gruppen funderar ut frågor till Howard Carter och skriver ner dem. 
Den andra gruppen svarar på frågorna. Tänk på att folk pratade och uttryckte 
sig på ett annat sätt på 1930-talet. Sedan kan ni spela in intervjun. Välj en 
person som spelar reportern och en annan person som spelar Howard Carter. 
Sedan kan hela klassen få lyssna på inspelningen. Om ni inte kan spela in 
intervjun kan ni skriva ner den så att den blir som en intervju i en dagstidning. 
Presentera sedan intervjun för klassen som ett tidningsurklipp på en stor  
tavla.

Uppgift D

Skriv en tidningsartikel om när Howard Carter upptäckte graven.

Använd texterna A och B för att göra anteckningar om när graven upptäcktes. 
På utställningen får ni veta mer om Howard Carter.


