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D 
en mytiske og sagnom
suste dronning Sheba 
har siden antikken 
fascinert europeere. 

Hun er omtalt i både Det gamle tes
tamentet, Det nye testamentet og 
i Koranen, foruten andre skriftlige 
kilder. Noen har tolket at dronning 
Sheba er identisk med den egyptis
ke dronningen Hatshepsut, mens i 
Etiopia er det en lang tradisjon for 
at hun regjerte over det legendaris
ke Abyssinia.

.. Dronning Sheba var viden kjent 
for både sin skjønnhet, intelligens 
og store rikdom. Ifølge etiopiske 
myter nedstammet menneskene 
i Abyssinia fra Ham, som var No
ahs andre sønn. Dronning Sheba 
hørte om den vise kong Salomo 
i Jerusalem og dro for å besøke 
han. Etter å ha lyttet til Salomos 
visdom, sa dronning Sheba at hun 
fra nå av ville tilbe Israels gud og 
ikke solen.

.. I Bibelen er det ikke referanser 
til kjærlighet eller kjødelig sam
kvem mellom kong Salomo og 
dronning Sheba. I den etiopiske 
versjonen, slik den er beskrevet 
i boken Kebra Negast eller Konge
nes ære, er fortellingen en annen. 
Etter seks måneder ville dronning 
Sheba dra hjem. Kong Salomo var 
kjent for sin forkjærlighet for vakre 
kvinner og skal ha hatt fire hund
re dronninger og seks hundre kon
kubiner. Salomo hadde et tungt 
hjerte og lurte på om Gud ville la 
ham legge sine frø i denne absolut
te skjønnheten fra verdens ende. 
Å få barn med alle disse kvinnene 
var ikke for gledens lyst, men reli
giøst motivert ut fra Herrens ord til 
Abraham, som det står i Første Mo
sebok (22:17): «Jeg vil velsigne deg 
rikt og gjøre din ætt så tallrik som 
stjernene på himmelen og som san
den på havets strand». Og som Sa
lomo sa: «Hva vet jeg? Kanskje vil 
Gud gi meg guttebarn med alle dis
se kvinnene…». Det var muligens 
ikke Guds intensjon at denne opp
gaven skulle falle på en mann ale
ne, men det er en annen sak.

.. Resultatet av møtet mellom 
dronning Sheba og kong Salomo 
ble sønnen Menelik 1, som ble den 
første keiseren av Etiopia. Ifølge 
etiopisk tradisjon etablerte han det 
salomoiske dynastiet som regjerte 
i nesten tre tusen år gjennom 225 
generasjoner av keisere helt til Hai
le Selassie ble drept i 1974. 

Dronning Sheba og Paktens ark

.. En annen forbindelse til Jeru
salem er klosteret Deir alSultan 
som står på taket av St. Helenaka
tedralen, som er del av Den helli
ge gravs kirke. Eierskapet til dette 
klosteret er konfliktfylt, og egyptis
ke koptere hevder at det er deres. 
I 1834 måtte de etiopiske munkene 
gi opp stedet på grunn av sykdom, 
og egyptiske munker overtok nøk
lene, og ville ikke gi dem tilbake. 
Striden ble først løst i 1969, hvis 
man kan kalle det for det, da Isra
el inntok ØstJerusalem og overga 
nøklene til klosteret til Etiopia som 
del av et større geopolitisk spill. Eti
opia har derfor siden tidenes mor
gen vært knyttet både til det gamle 
og nye testamentlige Jerusalem.

.. Å diskutere hvorvidt disse myte
ne er sanne eller ikke har ingen re
levans, fordi betydningen av dem 
ligger i det faktum at de er myter 
som mennesker gir mening til. I et 
religiøst perspektiv er de sanne for 
de som tror på dem og skiller seg 
ikke fra andre religiøse fortellinger, 
som for eksempel at Jesus gikk på 
vannet.

.. Tilknytningen til Jerusalem er 
viktig i den etiopisk ortodokse kir
ken, og omfatter flere aspekter. I 
voksen alder ville Menelik besø
ke sin far og dro til Jerusalem. For 
kong Salomos del ble ikke besøket 
helt som forventet. Ved guddom
melig hjelp og assistanse av en rek
ke engler, klarte Menelik å lure til 
seg selveste Paktens ark som han 
brakte med seg til Etiopia. Arken er 
den hellige kisten som de ti bud ble 
oppbevart i. Paktens ark ble bevart 
på ulike steder i Etiopia opp gjen
nom historien til den i det fjerde 
århundre kom til Axum, hvor den 
angivelig fremdeles er, selv om in
gen får lov til å se den. 
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master: 
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BESØK: Dronning Sheba besøker kong Salomo. Maleri av Edward John Poynter (1890). Kilde: Wikimedia Commons.

ARK: Paktens ark i Indiana Jones-versjon. Kilde: Wikimedia Com-
mons.

faKTa
Dronning Sheba

» Den mytiske dronning Sheba 
regjerte i Abyssinia.

» Hun fikk barn med kong 
Salomo.

» Deres sønn brakte Paktens 
ark til Etiopia.

.. Fra et sekulært perspektiv er det 
nettopp historiene om denne vakre 
kvinnen i det mytiske landet og hen
nes sønn som tok med seg Paktens 
ark som har fascinert. Og fremde

les fascinerer. Indiana Jones og Dan 
Brown har begge søkt etter Paktens 
ark, men fra et etiopisk perspektiv 
har de begge feilet og sannheten er 
fremdeles trygt bevart…


