


 








  








   
 
 

Foredrag om Oldtidens Egypten 
 
 
Oldtidens Egyptens har længe fascineret den vestlige verden og med 
god grund. Meget af vores egen civilisation og hverdag kan spores 
direkte til det folk, som byggede pyramiderne og rejste obelisker, der 
vejer hundreder af tons. Vi har svært ved at forstå, hvordan 
et ”primitivt” folk kunne bygge disse monumenter uden moderne 
maskiner, men vi glemmer ofte at oldtidens Egypten var befolket af 
mennesker lige som os selv – med evnen til at tænke og opfinde 
løsninger på komplekse problemer. 
 
Kort om foredragsholderen 
Jeg er ph.d.-studerende i Egyptologi ved Københavns Universitet, hvor jeg tidligere har arbejdet som ekstern 
lektor og videnskabelig assistent. Jeg har også arbejdet som lærervikar på en skole for børn med autisme, hvor jeg 
med stor succes inddrog min viden om Egypten i undervisningen, både i historie og geografi, men også i 
matematik, kemi og samfundsfag. Jeg forsøger altid at finde den gode 
(og humoristiske) historie i mine foredrag, uden dog at slække på 
fagligheden. Jeg benytter som oftest PowerPoint med billeder og kort i 
mine præsentationer, så det bliver en oplevelse for alle sanser. 
 
Det praktiske 
Nedenfor finder I en liste med foredrag man kan booke. Disse varer 
mellem 45-60 minutter med plads til spørgsmål, men er I 
interesserede i et længere arrangement kan det også lade sig gøre. Jeg 
drikker gerne en kop kaffe og tager en snak bagefter, så der kan stilles 
spørgsmål mindre officielt. Listen bliver løbende opdateret, og skulle I 
have andre ønsker, er I meget velkomne til at kontakte mig.  
Som et særligt tilbud til Ældre Sagen er prisen kun 3000DKK for 1 time 
inklusiv transport til alle dele af landet.  
 
 
Kontaktinfo 
Rune Olsen – rune79olsen@gmail.com 
www.facebook.com/OlsensEgypt  
 
 
 
 

Foredrag 
 
"Egypten – en kort fortælling om 3000 års historie" 
Nilens gave, Egypten, har længe interesseret og 
fascineret den moderne vestlige verden. I dette 
foredrag tager vi på tidsrejse fra Egyptens 
grundlæggelse for mere en 5000 år siden, gennem 
storhedstid og forfald, med gudekonger og forføriske 
dronninger, frem til indlemmelsen i det Romerske Imperium. Så hold på hat og briller, det kan gå stærkt.  
 

http://www.facebook.com/OlsensEgypt


(Foredrag fortsat) 
 

"Pyramidernes Mysterium – en menneskelig forklaring" 
I dette foredrag ser vi på hvorfor de egyptiske 
pyramiders konstruktion er blevet til sådan ét 
mysterium i den moderne verden. Der er selvfølgelig 
en naturlig og logisk forklaring på det, og vi kommer 
også til at se på hvorfor, hvornår og hvordan 
pyramiderne er bygget, og ikke mindst hvem der 
stod bag disse gigantiske byggeprojekter. 

 
"At være gammel i oldtidens Egypten" 
I dette foredrag ser vi på forholdene for ældre 
mennesker i Egypten for 3000 år siden. Hvor gammel 
kunne man blive? Kunne man gå på pension? Og hvad var ens position og status i samfundet som ældre borger? 
Dette er nogle af de spørgsmål som vil blive undersøgt nærmere når vi ser på hvordan egypterne betragtede og 
benyttede deres ældreressource. 
 
"Faraos håndværker" 
Kha var kongelig arkitekt i håndværkerlandsbyen Deir 
el-Medina på vestbredden af Nilen i Luxor, og 
hjernen bag en lang række kongegrave og templer. 
Dette foredrag ser ikke kun på manden Kha, men 
også det lukkede samfund han levede i. Hvorfor var 
det f.eks. nødvendigt for farao, at gemme og 
beskytte sine håndværkere fra resten af Egypten? 
 
"Gravrøvere og guld" 
Har det nogensinde undret dig, at der er fundet så få 
intakte kongegrave i bl.a. Kongernes Dal i Egypten? 
Hvorfor er den forholdsvis meget lille grav tilhørende Tutankhamon en af dem som ikke er blevet røvet? I dette 
foredrag ser vi på hvorfor, hvornår og hvem som stod for plyndringen af de faraoniske grave, og kommer ind på, 
hvorfor det ikke altid var ulovligt at være gravrøver. 
 
"Religion – Softwaren bag mumier og pyramider" 
I oldtidens Egypten kunne folk med respekt for sig 
selv ikke nøjes med at blive begravet når de døde. De 
skulle også mumificeres og lægges i en rigt 
udsmykket og veludstyret grav eller pyramide. 
Spørgsmålet er blot hvorfor? Hvorfor denne næsten 
fanatiske tilgang til efterlivet? I denne præsentation 
ser vi på de tankeprocesser og naturlige forklaringer, 
der ledte til den mest komplekse og omfangsrige 
religion i verdenshistorien, hvor fokus var lige så 
meget på livet som på døden. 

 
"Oldtidens Egypten – Verdens første supermagt" 
Hvad var det der gjorde, at Egypten 
blev verdenshistoriens første 
imperium? I tiden mellem 1550-1069 
f.Kr. var det den egyptiske farao som 
satte dagsordenen i Nærorienten. I 
dette foredrag ser vi på årsagerne og 
beslutningerne, der førte til landets 
militære og kulturelle sejre i både 
ind- og udland. 


