
Faraoen jaktet etter et perfekt sted for å ha gravkammeret sitt. Hans medhjelpere 

fant et fjell som så ut som en pyramide. Dette fjellet må være laget av solguden selv, 

tenkte faraoen. Her vil jeg ha mitt gravkammer. 

Dermed begynte arbeidere å grave ut huler i fjellet. De som fikk oppdraget 

kom aldri hjem til familien sin igjen. Det ble sett på så ærefullt å lage 

hulene at de valgte selv å flytte over elva til den siden hvor kongens dal var. 

Arbeiderne fikk aldri mer lov til å returnere over til «de levendes rike» igjen 

Det ble på en måte en by på andre siden av Nilen som var for de som laget 

gravkammer og de døde faraoene. 

Foto Gro

Gravene er hugget inn i kalkstein som er vanskelig å hugge i. Steinen detter 

fort sammen og smuldrer seg opp. Dette må ha skapt problemer for de 

som klargjorde gravene, og arkeologene sliter nå med det. Det største 

problemet er lag av porøs skifer, som utvider seg når den trekker til seg 

vann under oversvømmelser. Dette har skadet mange av gravene.
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1539 f.Kr. til omkring 1075 f.Kr, ble gravlagt. Den første farao som ble gravlagt der var 

Totmose I.(Thutmose I) Han er gravlagt sammen med sin datter Hatshepsut.

Den siste farao som ble gravlagt her var Ramses X eller XI. 

Vi er ikke sikker på dette, for forskerne avdekker stadig nye hemmeligheter i dalen. 

Den mest kjente graven er nok graven til Tutankhamon. Den har nummer KV62. 

Alle gravene i Kongenes dal har fått et nummer. Det er kartlagt 65 graver. Den største 

graven heter KV5. Denne graven har over 120 rom. Denne graven er laget til Ramses 

II sine sønner. 

Totmose ble først gravlagt i KV38 så ble han flyttet til grav KV20. Denne graven er 

120 meter lang i en spiral. Howard Carter fant to tomme sarkofager der. 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199116

Her er en vegg fra Totmose I sin grav. Kjenner du igjen noen av figurene på veggen? 
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: ble brukt til begravelsen av farao Ramses VII. Graven ble ikke 

undersøkt ordentlig og ryddet før i 1984/85 av Edwin Brock. Graven er bare 

en enkel korridor. Den er svært enkel laget. 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27271

: er den graven arkeologenes liker best. Den viser liksom hvordan er 

skikkelig grav så ut. Graven er laget til Ramses IV. Selv om alle skattene er 

borte så er selve graven i orden. Sarkofagen til Ramses IV er brutt opp. 

Mumien hans ble omkring år 1090 f.Kr. flyttet til et lager i KV35.

Her er det store typiske bilder på veggen slik vi kjenner fra Egypt. 

På veggen finner vi bilder fra flere kjente historier fra Egyptiden. Slik som 

Den egyptiske dødeboken. Det er her vi finner den kjente tegningen av 

Anubis som vier hjertet til Ani. 3



Av Photographed by the British Museum; original artist unknown – Eternal Egypt: Masterworks of Ancient Art from the British Museum by Edna R. Russmann, Offentlig
eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10971230

Fra venstre ses menneskene Ani og hans hustru Tutu som trer inn i en 

forsamling av guddommer. I midten er Anubis som veier Anis hjerte 

mot fjæren. Gudinnene Renenet og Meskhenet passer på. Til høyre er 

uhyret Ammit , som vil sluke Anis sjel om han blir funnet uverdig, mens 

guden Thot forbereder seg på å skrive ned resultatet. Øverst er gudene 

som er dommere.

På veggen i gravkammeret til Ramses IV finner vi bilder fra flere kjente 

historier fra Egyptiden. Slik som Den egyptiske dødeboken. Denne boken er 

en samling med tekster til gravritualier. Tekstene skal hjelpe de dødes reise 

gjennom Duat, underverden, og inn i etterlivet. Her finner du også sanger 

som hyller guder og gudinner. Det er her vi finner den kjente tegningen av 

Anubis som veier hjertet til Ani. 

Tutu Ani AmmitThotAnubisRenenet og 
Meskhenet

hjerte fjær

Hu og Sia Hathor Horus Isis og Nefthys Nut Geb Tefnut Shu Atum Re- Harachte
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Her ser du inngangen til Tutankhamons gravkammer i Kongenes dal

Her ser du inni Tutankhamons gravkammer i Kongenes dal
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Her ser du mumien til Tutankhamon ligger i gravkammeret i Kongenes dal.

Her ser du sarkofagen til Tutankhamon i gravkammeret hans


