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Minos og Kreta 
Ifølge den græske sagnoverlevering blev mi-
noernes Kreta regeret af en konge ved navn 
Minos. Minos kan imidlertid have været titlen 
på regenten snarere end en bestemt persons 
navn. Vægmalerier fra det udgravede palads i 
Knossos fortæller os om minoernes dagligdag 
og religion. Kvinderne synes at have haft en 
fremtrædende plads. De udfører de religiøse 
ceremonier og indtager de bedste pladser, 
mens de overværer artister af begge køn slå 
saltomortaler hen over galoperende tyre. 
Endvidere er der fundet mange figurer, som 
forestiller præstinder og gudinder. 

Vulkanøen Thera 

Mange historikere har gerne villet identifi- 
cere vulkanøen Thera (Santorini) som det 
forsvundne Atlantis. Vulkanøen Thera eks- 
ploderede ca. 1500 f.Kr. og begravede de 
byer, som blev tilbage, i aske. Det er det 
største vulkanudbrud, man kender til, men 
alligevel nåede beboerne på Thera at komme 
væk i tide. En stor del af øen sank i havet, og 

en halvmåneformet rand blev tilbage, sådan 
som øen fremstår i dag. Den udslyngede aske 
formørkede himlen i en omkreds af flere  
hundrede kilometer, og støv blæstes tusinder 
af kilometer bort. Braget har formentlig  
kunnet høres helt op i bronzealderens Dan-
mark. Da øen sank i havet, opstod der en 
serie flodbølger, som på mindre end en time 
må have nået Kreta, der ligger 120 km mod 
syd. Flodbølgerne må have ødelagt Kretas 
nordlige kyster, og hvis minoernes flåde lå 
ankret op dér, er den formentlig blevet slået 
i småstykker. Marker, som måske ikke blev 
oversvømmet, er blevet overstrøet med aske, 
og minoerne, som tilbad naturguder, må have 
mistet deres selvtillid efter sådan en katastro- 
fe. Vulkanudbruddet på Thera betød ikke 
enden for det minoiske Kreta, men det må 
have svækket minoerne så meget, at myke- 
nerne – hvis magt var voksende – med lethed 
har kunnet erobre Kreta. Mykenerne sad på 
tronen i Knossos, da den endelige ødelæg-
gelse af byen fandt sted 1450 f.Kr., halvtreds 
år efter katastrofen på Thera.  
 
Jeg har taget mig den frihed at flytte vulkan- 
udbruddet og mykenernes erobring af Kreta 
ca. 150 år frem til Tutankamons tid. 
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Nofret bliver hvirvlet ind i begiven-
hederne. I lang tid går hendes hem-
melige agentvirksomhed godt, og 
hun forstår at spinde guld på at sælge 
sin viden til højestbydende. Nofret 
er ret så meget tiltrukket af Egyptens 
general, Horemheb og han af hende. 
Men til sidst går det galt, og hun må 
søge tilflugt i Ugarits Baaltempel, 
hvor hendes tilstedeværelse er en 
prekær sag for templets præster. De 
vil gerne af med hende i en fart og 
beslutter at proppe hende ind i den 
dukke, som de rituelt brænder på 
bålet under forårsfesten.

Jeg bør nok indskyde, at jeg i min re-
search ikke er stødt på forskning, der 
understøtter, at de oldsyriske guder 
i bronzealderen krævede menneske-
ofringer. Når det forekommer i min 
historie, er det altså som følge af en 
kriminel handling snarere end udtryk 
for en gængs religiøs praksis. 

Nofret slipper for at blive svitset 
og ender med at rejse væk med 
den egyptiske general Horemheb. 
Hvordan deres romance spænder af, 
oplever vi i næste bind, hvor Nofret 
også vender tilbage til Egypten.

Gimle i Ahlefeldtsgade

Under arbejdet med de tre album i 
dette bind sad jeg stadig på tegnestu-
en Gimle. 

I 1987 blev vi sagt op i vores 
mondæne lokaler inde i Kronprin-
sensgade over Café Sommersko, 
hvor vi havde været et par år. I de år 
steg erhvervshuslejen voldsomt, og 
vi indså hurtigt, at vi måtte søge læn-
gere væk fra Københavns centrum i 
vores jagt på nye lokaler.

Jussi Adler Olsen havde lige købt 
alle butikslokalerne i ejendommen 
på hjørnet af Nansensgade og Ahle- 

feldtsgade over for bageren. Der 
havde tidligere ligget nogle gamle 
butikker, hvor man kunne købe pe-
troleum, metervarer og meget andet. 

Så vi lejede det store rum ud til  
Ahlefeltsgade, som nu er Café 
Bankeråts restaurantlokale. I hjørne-
butikken lejede nogle freelance-jour-
nalister sig ind, og i nabobutikkerne 
ned ad Nansensgade kom nogle 
fotografer og en håndfuld animatorer 
fra Valhalla-filmen, der havde dannet 
selskabet Figaro Film. Jussi sad selv 
i det sidste kontor ud mod Nansens-
gade. Jussi drev dengang Forlaget 
Donna, men var begyndt at skrive.

Frank og jeg boede selv i naboejen-

Herover: Manuskript-
side fra »Den hemmelige 
traktat«. De tre konger fra 
Ugarits små nabostater 
kommer anstigende i flok 
og belæsset med gaver for 
at overtale Niqmaddu II 
til at gøre fælles sag mod 
hittiterne.
Jeg tegnede dem som en 
flok krejlere med store cig-
arer, der forsøger at over-
tale en skeptisk modpart til 
at gøre en dårlig handel. En 
slags Rip, Rap og Rup. 

Forrige side: Planche 
19 fra »Den hemmelige 
traktat«. Nofret er ved at få 
skovlen under Horemheb.

Næste sider: Planche 16 og 
42 fra samme album.
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