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EGYPTISKA TEMPEL 
 
När de gamla egyptierna byggde sina tempel och gravar för evigheten använde de sig av det 
beständigaste de visste näst efter guld; sten. I tusentals år verkade  detta vara ett gott val, men 
idag kan vi se att inte ens sten är ett säkert sätt att föreviga sin odödlighet.  
Egyptens mångtusenåriga monument håller på att vittra bort inför våra ögon. Vissa sakta, andra 
snabbare, men utan tvekan kommer våra barn och barnbarn att  förlora stora delar av denna 
skatt om inget görs. 
Dessbättre har nu ett omfattande projekt startat för att rädda monumenten. I ett samarbete 
mellan USAID, SCA (Egyptiska Supreme Council of Antiquities) samt SIDA och svenska SWECO 
kommer grundvattnet runt Karnak och Luxortemplen i Luxor att sänkas för att förhindra att 
ytterligare skadligt salt tillförs den känsliga stenen. SWECO, som har en mångårig erfarenhet av 
arbete med egyptiska tempel, bla flyttandet av Abu Simbel på 60-talet, har haft hand om 
projekteringen och kommer även att ha ett övergripande ansvar samt en ansvarig svensk ingenjör 
på plats under de arton månader som projektet beräknas ta. Projektet, som har fått mycket 
uppmärksamhet både i Sverige och Egypten, startade den 16 januari 2005 med en ceremoni i 
Luxortemplet, där förutom inblandade parter även bla den svenske och den amerikanske 
ambassadören deltog. Byggnadsfasen skall enligt planerna vara avslutad inom arton månader. 
 
 
Templens bakgrund 
Templen uppfördes och omkonstruerades under ca 2 000 år, 2 000 f.Kr - Kr. föd. Särskilt 
Karnaktemplet är ett enormt område med ett stort antal sk pyloner, mindre tempel och andra 
konstruktioner, men även Luxortemplet är stort och relativt välbevarat. I dessa tempel återfinns 
också tre av fyra av Egyptens kvarvarande obelisker. Till området som skall åtgärdas hör också 
de för turister ej tillgängliga Mut och Montutemplen som till stora delar är outgrävda. 
 
Bakgrunden till problemen 
Hög värme skapar i vissa bergarter spänningar i stenen, framförallt den känsliga kalkstenen. 
Även de stora skiftningar i temperaturen och RH som finns i Egypten skapar spänningar och 
därmed mikrosprickor, men det stora, akuta och växande problemet är dock vatten, och då oftast 
grundvatten, i samband med salter. 
 
De salter som finns lösta i avlopp eller grundvatten sugs upp av stenen och då vattnet avdunstar 
kristalliserar saltet, oftast i sprickor eller i ytskiktet och förorsakar så småningom en 
vittringsskada i form av materialbortfall. 
Precis som bergformationer under miljontalts år vittrar ner till grus vittrar också monumenten 
oundvikligen, eftersom det ligger i stenens natur att vittra. Orsakerna till vittring är naturligtvis 
många, inte minst måste man tänka på att när en bergart formades, gjordes det djupt under mark 
och ofta under, för bergarten optimala förhållanden. När sen materialet  kom upp till ytan 
ändrades förhållandena radikalt genom att tryck, temperatur och fukt förändrades. Framförallt blir 
effekterna stora då temperatur och RH ändras kanske dagligen vilket gör att spänningar uppstår i 
stenen och förorsakar sprickor. Det kan ta lång tid innan en sten börjar vittra, men vad som är 
viktigt att veta, är att då en sten synligt börjat brytas ner, accelererar händelseförloppet snabbt. 
Oftast är det en samverkan mellan olika fenomen som startar eller påskyndar vittringsprocessen, 



men i de allra flesta fall är det vatten, i en eller annan form, som har en central roll i det hela. Det 
kan vara i form av regn, grundvatten, avlopp eller skiftande luftfuktighet (RH). 
 
Idag, 4 000 år efter templens uppförande, är viss delar i upplösningstillstånd och många delar och 
detaljer är redan för alltid försvunna, nedvittrade till grushögar som sen pulveriserats till 
mikroskopiskt damm som idag återfinns i marken eller luften runt templen. Ett tragiskt öde som i 
och för sig inte går att förhindra i det långa perspektivet, men vittringstakten går att påverka i hög 
grad. 
Många konstruktioner i bla Karnak togs ner redan under antiken och användes som fyllning i de 
väldiga pylonerna. Dessa block grävdes fram mellan ca 1930-1950 och lagrades då till att börja 
med flera år på bara marken. I den stabila miljö där de vilade i 3 000 åren hände inte mycket; 
inga höga eller skiftande temperaturer, inga stora skiftningar i fuktigheten och alltså inga 
allvarliga saltskador. När de grävdes fram ändrades deras villkor drastiskt och de utsattes direkt 
för det egyptiska klimatets skiftningar. Åtminstone en del av blocken hade med stor sannolikhet 
sugit upp något salt när de vilade i pylonerna, och de som sen vilade på bara marken, utan någon 
barriär nedåt började omedelbart att dra åt sig vatten och därmed salt i större mängder. 
Katastrofen var efter ett antal år ett faktum för många av blocken, och då bla. kalkstensblock med 
reliefer som hör till de absolut vackraste som Egypten frambringat. Dessa var när de grävdes 
fram i åtminstone relativt bra skick, idag är vissa av dem en hög av grus och kalkstenschips. Man 
kan ofta se år från år hur vissa block spricker upp mer och mer, tapper nya bitar eller hur ytskiktet 
med reliefer vittrar bort. Ibland då bitar fallit av, eller i sprickor, kan man hitta tjocka lager av 
natriumklorid (koksalt) som sitter mellan de bortsprängda bitarna och huvudstenen. Andra block 
är i det närmaste intakta eftersom de aldrig kommit i kontakt med det uppträngande och 
saltberikade grundvattnet. Liknande problem har naturligtvis sandstenen som huvudparterna av  
templen är uppförda av. Egyptiska konservatorer har under många år arbetat med problemet, och 
salterna tas bort både mekaniskt med skalpell eller med kompresser, och saltet försvinner en tid 
men kommer snart tillbaka eftersom nytt salt hela tiden tillförs genom grundvattnet. Ett arbete 
som aldrig tar slut, och som i praktiken är nästan meningslöst. 
 
Om man tittar på templen i Luxor ligger de mellan femtio till 2 000 meter öster om Nilen. 
Marken innehåller naturligt en hel del salter men sen tillkommer att runt omkring är marken till 
stor del uppodlad, och gödslas regelbundet, både med naturgödsel och konstgödsel, vilket tillför 
nya salter. Ett stort problem är också att den huvudsakliga odlingen består av sockerrör, som 
kräver stora mängder vatten. Grundvattnet ligger mellan 2,0 - 0,7 m under markytan, beroende på 
årstid och Nilnivå. Innan Assuan-dammen  byggdes översvämmades marken, och ibland även 
delar av templet av den årliga översvämningen. Denna översvämning löste upp mycket av de 
salter som fanns lagrade i ytskiktet och sköljde bort dem. Nilvattnet självt hade, och har, inga 
nämnvärda halter av farliga ämnen. Så även om det alltid har funnits salter i templen har 
mängden tidigare varit hanterbar. I dag är situationen annorlunda. Dels kräver fler skördar mer 
gödning som i sin tur ger mera salt, dels svämmar Nilen inte längre över och sköljer bort de 
lagrade salterna. I stället lagras dessa i allt högre grad i jorden, och då grundvattnet stiger mot 
markytan löser det upp dem och för upp dem i markytan där de ansamlas, men framförallt  förs 
det kapillärt upp i monumenten. Vattnet avdunstar sen och saltet kristalliserar. Denna 
kristallisation sker sen gång på gång, antingen genom att grundvattennivån skiftar eller 
allteftersom luftfuktigheten ändras.  
 
Lösning av problemen 



Ett SIDA finansierat samarbetsprojekt startades redan 1999 mellan  Sweco och SCA och senare 
tillkom även USAID som finansiär för själva byggnationen. Efter geotekniska och 
hydrogeologiska undersökningar gjorda av Sweco under 2001 och 2002 som bl.a omfattade 
provpumpningar samt datamodellering av grundvattenflöden i området, samt av olika möjliga 
lösningar av problemet med för högt grundvatten har en teknisk lösning framlagts och godkänts 
av ansvarig myndighet, SCA. 
I korthet kommer man runtom Karnak, Montu och Mut templen att anlägga en ca fem km lång 
dräneringsgrav med ett dräneringssystem med dubbla ledningar, en dräneringsledning och en 
kollektorledning. Dessa kommer att läggas i en bädd av makadam som i sin tur är omsluten av en 
geotextil duk för att förhindra att det överallt förekommande fina Nilslammet slammar igen 
makadammen och rören. Kollektorsledningen  läggs ca 2,5 m under lägsta grundvattennivå och 
kommer att leda grundvattnet till en pumpstation från vilken dränerat grundvatten pumpas upp 
och släpps ut i Nilen. Större delen av dräneringsvattnet kommer dock att avledas via ett antal 
dräneringsbrunnar, ca 30-40 m djupa, som anläggs med jämna mellanrum längst 
kollektorsledningen  för att genom det naturliga grundvattentrycket på detta djup föra upp 
grundvatten från de djupare delarna av grundvattenmagasinet till kollektorledningen. På detta sätt 
behövs inga elektriska pumpar som både är dyrbara i drift och svåra att hålla i funktion i ett land 
som Egypten. Endast där vattnet pumpas ut i Nilen kommer pumpar att behövas. Avsikten är att 
hålla grundvattennivån så lågt att inga skadliga effekter uppstår i templen, vilket uppnås genom 
att nivån kommer att ligga ca 2,5 m lägre under templen än under marken utanför. I Luxor 
kommer samma system att anläggas, dock endast ca 800 m långt, då tempelområdet här är mindre 
till ytan. Problemen under byggnationen beräknas ändå att bli större runt Luxortemplet eftersom 
detta dels ligger mitt i centrum av stan, dels eftersom helt nya schakt måste grävas här i motsats 
till Karnak. Runt Karnaktemplet finns redan en befintlig dräneringsgrav som anlades på 20-talet, 
den sk "Chevrier ditch". Den är visserligen delvis återfylld och djupare grävning måste företas 
även i de öppna delarna, men den är ändå till stor hjälp, särskilt då man inte väntar sig att hitta 
alltför många fornlämningar i det gamla redan utgrävda dräneringsdiket. 
En amerikansk arkeolog kommer att följa och övervaka hela grävningsarbetet för att inga 
eventuella fynd skall komma till skada, och man har även ett omfattande program för 
sättningskontroll för att vara säkra på att inga rörelser förekommer under schaktningsarbetet eller 
efter själva grundvattensänkningen. En översiktlig svensk konservatorteknisk dokumentation i 
form av okulär besiktning, foton och video görs också både före och efter sänkningen för att 
kontrollera vilka förändringar som eventuellt har skett när sänkningen har stabiliserat sig. 
 
Efter grundvattensänkningen 
Syftet med grundvattensänkningen är att i förlängningen rädda templen från en för tidig 
ödeläggelse. I och med att inget grundvatten längre finns tillgängligt kommer inga fler salter att 
tillföras, vilket är plattformen på vilken templens framtid vilar. Dock är inte alla problem lösta i 
och med detta. Även om nytt salt inte tillförs finns fortfarande det befintliga i både väggar, murar, 
pyloner, golv och lösa block. Precis som de tidigare nämnda kalkstensblocken påverkas även 
dessa större och  mindre konstruktioner av luftfuktighet eller i vissa fall regn. Trots att det påstås 
at det aldrig regnar i Luxorområdet händer det ändå att en eller annan regnskur faller varje år, och 
då och då med många års mellanrum kommer häftiga regnstormar som är fullkomligt förödande. 
1995 var den senaste då bla rena flodvågor sköljde ner från bergen runt Konungarnas Dal, och 
Seti I;s tempel som ligger flera km därifrån visar fortfarande spår av att ha dränkts upp till två 
meter, med katastrofala följder för de saltbemängda nedre partierna. Luxor har också under 
vintern en luftfuktighet som kan uppgå till 100% i gryningen. Natriumklorid löser sig vid 70%. 



Detta gör att vid hög RH löser sig saltet som sitter i ytskiktet, vandrar med fukten in en bit i 
stenen, och när solen sen värmer upp sten och luft, och RH sjunker, vandrar de tillsammans ut 
igen. Vattnet avdunstar och saltet kristalliserar i ytskiktet till mångdubbel storlek, på samma sätt 
som vatten ökar i omfång då det bildar is som förorsakar frostsprängningar. Saltkristallen i sig är 
inte hård om man jämför med is, men eftersom utvidgningen är betydligt större (vatten utvidgar 
sig 9%) och denna cykliska process pågår i stor omfattning under den kalla årstiden år efter år, 
blir skadorna så småningom förödande. Trycket från saltkristallerna gör att det blir spänningar i 
stenen som så småningom gör att mikrosprickor bildas. I dessa sprickor kan sen ännu mera salt 
och vatten tränga in med den naturliga följden att ännu större sprickor bildas. Så fortsätter 
processen tills originalytan med reliefer sandat bort fullkomligt och saltet äter sig sen sakta in i 
stenen och kommer så småningom att fullkomligt vittra ner den. I andra fall kan ytan klara sig 
bättre då vattnet och saltet tar andra vägar genom partier i stenen som är av sämre kvalitet. Då 
bildas i stället sprickor som får större eller mindre bitar att förr eller senare falla bort. 
 
Problemet är alltså att det fortfarande finns skadliga salter i stenen, och för att en i förlängningen 
mera fullkomlig räddning av templen skall vara möjlig måste saltet avlägsnas. Detta låter som ett 
i det närmaste omöjligt projekt, men de flesta av världens ledande vetenskapsmän inom 
konserveringsbranschen, samt även mera praktiskt inriktade fältkonservatorer, anser att detta är 
både nödvändigt och troligen fullt genomförbart, även om det kommer att kräva lång tid och stora 
resurser och att allt salt naturligtvis inte kommer att kunna avlägsnas. 
 
Ett projekt för avsaltning av åtminstone ett av templen till att börja med diskuteras för närvarande 
och en projektplan håller på att upprättas. I korthet kommer avsaltningsprojektet att bla starta 
med att  undersökningar görs av saltinnehåll på olika nivåer och i olika delar av templen för att 
fastställa statusen före projektets början. Därefter kommer ett stort antal egyptiska konservatorer 
att utbildas under en kortare tid för att lära sig rätt teknik och även få kännedom om nyare teknik 
i allmänhet, och nya produkter som ännu inte nått Egypten. De kommer även att få undervisning i 
dokumentation och vikten av denna. I anslutning till detta påbörjas själva avsaltningen. Förenklat 
sett består den av att ett område fuktas, varefter en speciell sammansättning av lera och andra 
beståndsdelar som tidigare provats ut och befunnits vara den mest effektiva metoden, appliceras 
på de saltangripna partierna. Leran täcks med plast en tid för att salterna ska hinna lösas, och dras 
sen naturligt ut i ytan då sen plasten tas av och leran torkar och faller av eller tas bort. Saltet har 
då följt med vattnet ut i leran och kristalliserat där i stället för i stenen, alltså en form av 
offerskikt. Detta förfarande kan behöva upprepas en eller flera gånger och det är viktigt att man 
tar vara på leran med saltet så att det inte blir liggande i marken runt det behandlade området och 
återgår i samma skadliga kretslopp som tidigare. Vissa sandande eller på annat sätt fragila 
originalytor kan inte omedelbart avsaltas utan måste först stabiliseras. Ett annat problem är att det 
är i stort sett omöjligt att arbeta med denna typ av inpackningar över stora ytor under 
sommarmånaderna, eftersom leran kommer att torka för fort för att salterna ska hinna föras ut. 
 
Om detta avsaltningsprojekt kommer tillstånd kommer det att startas några månader efter att 
grundvattensänkningen har genomförts och allt befintligt vatten inne i stenkonstruktionerna har 
avdunstat. 
 


