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Første måned i oversvømmelsens periode ...

SIDSTE UDKALD FØR 
AFSEJLINGEN MOD 
HOVEDSTADEN IPET!

Jeg så dig ikke. Du skal måske
også til byen for at deltage i

den store Ipet-fest?

Ham den unge Panebs søn, som
har arvet sin fars jord, han
kommer vist ikke med i år?

Hi, hi! Han får nok
at se til ...

Han havde ikke passet 
sine diger, så de røg sig 
en tur, da floden steg!

Ja, med DEN kone, han 
har! Har I hørt, at ...

En værre hejre! Jeg
hørte senere, at hun ...

Hov!

Zzz ..?

Øh, ja!

Hun har da
en smækker

figur!

I har det ikke
fra mig, men de

siger ude i byen ...
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Og ved
solned-
gang ...

Hovedstaden! Endelig!

Hvor er den smuk!

Vi skal ind og
ha’ en lille en!

Endestationen! 
Hovedstaden Ipet! 
ALLE STIGER AF!



9

Nofret er danser
her på stedet!Vi vil se N

ofret!

Mon det er efter HENDE,
de har opkaldt huset?

Velkommen til “Glædernes Hus”! Sid ned og få 
et bæger af vores herlige vin!  
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(Kluk!) Hele posen for mig
selv! Lad os SÅ se ...

Men hvorfor ..? Man
skulle tro, at han

vidste det!

Stop skrigeriet! De andre
kan ikke hjælpe dig denne gang! 

GIV MIG MIT SØLV!

SØLV? Jam ... det
var jo bare sten! 

... Hæ, hæ ...!

Ikke det, du stjal fra
mig sidst! Jeg må
vist hellere vise dig
min sande identitet!

Hmf! Jeg
bryder mig
altså ikke

om blottere!

Paryk!

Kunstige
øjenbryn ...

... og skæg!

Nå! Kan du
kende mig nu?

STEN?? HAN HAR FUPPET MIG!!!
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Til “dem”? Hvem er du, og
hvad laver du i det her for-
bandede hus? Sig sandheden!

... sagde jeg!

Jeg er en lille, forældreløs pige! Min 
far døde i barselssengen og har 

banket mig siden! Min mor drikker 
og solgte mig for en flaske vin!

Godt! Jeg skal
fortælle sandheden!

Men først vil jeg give dig
dit sølv! Kom med!

Det var et rent tilfælde, at
jeg så Sobek grave det ned!

Hu-u-ulk! Nåde! Jeg var tvunget til at stjæle!
Jeg skulle aflevere alt sølvet til dem bagefter!

Godt! Hvis du absolut vil snage i min
fortid, skal jeg nok fortælle den!



104



105



154

den tidlige middelalders Mellem- 
østen. Derfor gik jeg i gang med 
Nofret.

Minoisk matriarkat

Hovedpersonen i min nye serie 
skulle naturligvis være en kvinde. 
Jeg lod hende have rødder i det mi-
noiske Kreta. Så havde jeg mulighed 
for at lade hende vende tilbage dertil 
i en senere historie.

I den minoiske civilisation på Kreta 
havde kvinderne – så vidt vi ved – et 
større ord at skulle have sagt. Nogle 
forskere har ligefrem påstået, at de 
havde et matriarkalsk styre. Det er 
i hvert fald fristende at tro ud fra de 
mange præstindeskulpturer og af-
bildninger af kvinder i fremtrædende 
roller. De står med slanger i hæn-
derne, ofrer til guderne og optræder 
i de akrobatiske tyrelege på lige fod 
med mænd.  
Kvinder i det gamle Egypten var 
rimeligt godt stillet i forhold til 
mændene, kan man læse ud af skrift-
lige kilder fra Deir el Bahri. Men det 
var ligesom endnu bedre på Kreta. 

Amarna-perioden

Jeg valgte at lade Nofret-serien 
foregå i Amarna-perioden. Det skyl-
des flere ting. 
 
Det gamle Egyptens historie stræk-
ker sig over næsten 3.000 år. Nogle 
perioder er mere spændende end 
andre, og der er perioder, vi næsten 
intet ved om. 
Omkring 1.360 f.Kr. sker der noget 
opsigtsvækkende. Den nye farao, 
Akhnaton, tager et opgør med de 
magtfulde Amonpræster, indfører sin 
egen solgud, Aton, og forbyder alle 
de gamle guder. Det er første gang i 
verdenshistorien, nogen forsøger at 

Herover: Opstregning i tusch af de første udkast til Nofret.

Herunder: Skitser af ypperstepræsten Khamwese, der gør sin entré i bind 2. 
Her demonstrerer han på bedste Darth Vader-manér sine magiske evner for 
Nofret.
      Næste side: Fra starten præsenteres  
    Nofret som en handlekraftig kvinde.
    Manuskript til første bind, side 6.
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indføre en monoteistisk religion, og 
det fascinerer stadig forskere i dag.

Sammen med sin dronning, Nefer-
titi (hende med den smukke buste i 
Berlin), forlader Akhnaton den gamle 
hovedstad, Theben, og bygger en helt 
ny, Aket-Aten, længere nordpå langs 
Nilen. Og den egyptiske kunst æn-
drer radikalt karakter. Kongefamilien 
gengives langt mere realistisk end før 
og siden. 

Akhnatons handlinger tyder på en 
magtkamp med Amonpræsterne, 
og de har sikkert modarbejdet hans 
revolutionære idéer med næb og 
kløer – omtrent som da Luthers ideer 
om reformation af den kristne kirke 
hærgede Europa i det 16. og 17. 
århundrede.

Akkurat som i Danmark under re- 
formationen sikrede Egyptens konge 
sig kontrollen over sin nye religion: 
Farao var nu bindeled mellem gud og 
mennesker, og de troende skulle ofre 
og tilbede farao og hans familie. Ak-
kurat som enevældens konger blev 
regnet for Guds stedfortræder. Men 
i modsætning til vores reformation, 
som Gutenbergs trykpresse bragte 
ud til folket, nåede Akhnatons nye 
ideer om en solgud tilsyneladende 
ikke længere ud end til den elite, 
som nød godt af hans gunst. Det var 
måske også noget naivt at tro, at han 
kunne fjerne befolkningens tro på et 

Forrige side: I »Flugten fra Babylon« bliver 
Nofret solgt til en slavehandler, der sælger 
hende videre til en rig babyloner, der vil 
forære hende til sin bror.  
I scenen bliver Nofret kynisk værdisat som en 
en vare på linje med nogle krukker vin. Det 
er fortalt med lidt satirisk humor, slavehandel 
virkede som fjern fortid i 1985, men i dag er 
den afstumpede handel med kvinder desværre 
igen blevet uhyggeligt aktuel i forbindelse 
med ISIS og islamisternes utopi om et kalifat, 
hvor mændene bestemmer alting.
Ideen med de to handlende, der skændes un-

Herover: Logoet til Nofret- 
serien blev skabt, da serien 
skulle udgives som album. 
Ligesom flere af mine kol- 
leger fik jeg god hjælp af  
Ingo Milton. Efter at have  
overvejet forskellige mulig- 
heder nåede vi frem til en 
løsning, der tog udgangs- 
punkt i skriften Goudy 
– men håndtegnet, kompri-
meret og med selvstændige 
designelementer.

tusindårigt gudeunivers, der år efter 
år havde sikret rigets velstand og 
markernes frugtbarhed.

Akhnaton regerede i små tyve år, ind-
til han og Aton-kulten på mystisk vis 
forsvandt ud af historien. Meget tyder 
på, at han er styrtet. Hans hustru,  
Nefertiti, har måske regeret nogle 
måneder efter ham. Han efterfulgtes 
af sin søn, Tutankhamon, der blev 
presset til at bringe de gamle guder 
og præster tilbage. Efter Tut kom 
Aje til fadet i nogle år, inden militær-
manden Horemheb kuppede sig til 
magten og blev en stærk farao, der 
hyldede de gamle værdier. Hvis man 
vil have en moderne parallel, kan 
man måske sammenligne med tiden 
under Mikhail Gorbatjovs reformer 
og Sovjets sammenbrud. 
Man kalder farao Akhnatons re-
geringstid Amarna-perioden efter det 
arabiske navn for det sted ved Nilens 
bred, hvor ruinerne af hans hovedstad 
stadig ligger: Tell el-Amarna. Akhna-
tons solgud blev ikke andet end et 
komma i egyptens tusindårige histo-
rie. Men hvilket komma!

Nofret, en fiktiv figur

Jeg syntes, der lå nogle gode histo- 
rier gemt i farao Akhnaton og alle de 
historiske personer, der omgav ham: 
den smukke førstehustru, Nefer-
titi, hendes magtfulde svigermor, 

der forhandlingerne, mens de taler gemytligt 
og kammeratligt under tedrikningen, var 
en historie, jeg hørte fra min søster, Bente. 
Hun har rejst en del i Tyrkiet og lidt i Syrien. 
Dengang var det dog kun tæpper, der blev 
handlet med.
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