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Parfumer fraÆglpten 3

Æglpterne stod højt på listen over oldti-
dens parfumefabrikanter Ph.D. I'ise Man
niche (København) åbner de raffinerede
parfumebeholdere os lader os snuse til
indholdet.

Det ituskårne lærred l0
Den ene halvdel hænser på Ordmpgaard
på Sjaelland, den anden på Louvre i Paris.
I 1978 blev George Sand og Chopin for en
kort stund genlorenet i Warszarva. Muse-
rrmsdirektØ r M ari anne'A/irenfe kl,t A s mu. s s en

(Karen Blixen Musee t) fortieller historien
om et ufaercligt rnaleri af Delacroix.

Verdensdybet
I de gamle skabelsesmyter spiller have t en
afgørende rolle. Ph.D. Ph,i,l,tppe ProttenQal
(Arhus) følger {trrtztllinger om kaosmag-
ter, syndfloder og guders kamp me d hal'u-
hyrer fra babylonernes skabelsesepos til
vores eeen Bibel.

Den andalusiske arv . 18
Spanien ser sig selv som centrum i formicl-
lingen mellem Europa, Nordafrika og
MellemØsten. Lektor Lar,s Ersleu Andersen

(Odense) gJør rede foq hvordan 500 års

forn:estelse af landets arabiske fortid er
ve ndt til stolthed.

Biernesdetroniseredekonge ...... 25
l-ørst i 1 600-ta11et opdagede den chauvini-
stiske naturvidenskab at bicrnes ledere
var af hunkøn. Dette undrer proltssor./e.s
Asmussen (København), der påviser, at vis-

se antikke skribenter var på rette spor.

Sidensidst .......' 28

Argonauternevendertilbage ...... 29
I)e graeske Sortehavskolonier har kaempet
i 3000 år fcrr at bevare deres graeskhed
blandt tyrkere og russere - og nu, eftcr pe-
restr<rjka, e r rnange vendt "hjem. til
Griekenlar\d. Lektor Lars Nørgaa.rd (Kø-
benhavn) føleer sporene tilbage til det
Pontiske Ke jserriges storheclstid i Tra-

Pezunt.

Sfinx'ernesHus.. ........ 36
SFlNX-jubelåret har inspireret redaktør
Erik HaLlager (Arhus) til at afsløre, hvad
der ligger bagved navnet på et bronzeal-
derhus i Mykene.

På fbrsi,den ses Tutankhanton, rler bliuer gen,født som solguden a,[ en lotusblomil. Se s. 5
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FarJumer
fra
ÆgPten

"Parfirme tjener den mest overflødige
form for luksus. Perler ogjuveler kan i
clet mindste sives videre til arvingerne,
og klæder varer et stykke tid. Men duf-
tende salver mister deres duft og dør i
samme sekund, de anvendes". Således
skrev den romcrske fbrfatter Plinius i
århundredet e.Kr. Men han glemte at
tage i betragtning, at nu som dengang
appellerede parfumen til to sanser: næ-
sen og ø.jet. Indpakninsen v:rr osså af
betydning, og den var mere varig end
indholdet. Beholdere til duftende salver
og olier af mangefarvet glas, hvid alabast
og elfenben sarnt rØdbrunt træ har over-
levet årtusinderne og er skattede gen-
stande i rnange museers montrer. Ud-
over traditionelle vaseformer med og
uden hanke kan beholcleren have form
som en and, støttet af en svørnrnende
pige, som en blomsteropsats, som en
gazelle, eller en halvnøsen kvinde kan
løfte beholderen på sin skulder. Duft og
erotik var nært forbundet i ægyptisk tan-
kegang, men clenne lykkelige kombina-
tion havde et videre sigte end blot at for-
nøje her på.jorden: duft var en v:rsentlis

Ii'n u'ng lnirrde i eL paplruskrat barer et har,
som ud,gØr seLae beholderen, til clen duJiende
salue. Oprindeligt har den ureret forsynet rned
låg. Oue:r hainde'ns h,Bjre shtilder ligger el,

bundt lotu.sblomster. 18. dlnasti, ca. IJ75
f.Kr. Nl Carlsberg Glyptoteh. Museum,sJot,o.
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Denne un,ge lninde med suhtekat
r(?gge'n i en grrn i 'I'heben.. 18.

1100 f.Kr.

4

sidcs. Dette er grlrnden til, at clen flygti-
se dufts inclpakning os omstzr:nclishe-
clernc omkring dens nnvendelsc er så

veldokumenteret i det faraoniske Æg,vp-

tcn, hvor størstcdelen af vorc ()plysnin-

gef om 2rslrPternes clagligdag st.ammer
fi:r rnonurnentcr skabt for dcres tilr,ærcl-
se i det hinsides.

Tusindårig tradition
Æwptcn stod højt på listen over oldti-
dens parfumefabrikanteq clcls i clcn
klassiske verden, clels på dercs egen
grund. "Parfurne" bctl,der egentlig duft
frernbragt vcd afbrændins. Modernc
parfurne er b:rseret på alkohol, hvortil
kræves litrdighecl i destillering. Dctte
var ukenclt i det g:rmle Ægypten. Den-
sans skabtes duftencle substanser ved
ucltr:rk i I'edt og olie , eller ved afbrzt-'n-

ding i lorm a[ røseise. Denne rØgelse
v:rr dels rcn harpiks og,/cller gurnmi,
dels sammenszrtte produkter, der kunne
r':rre baseret på cn pasta af rosiner eller
figen med tilsætnins af urter oe harpiks.
Sådan var clen måske mest berØmtc dult
fraÆgypten, /r1påd, hvortil der cr overle-
verct opskrifter både hos klassiske fbr-
fattere oe lia inciskrilter i ægyptiskc tem-
pler. Kyphi var som regel til brug i reli-
giøs siimmenhæns. Den græske fbrfirt-
ter Plutarch givcr en detaljcret be-
skrivelse af clens terapeutiske virkning.

"Kyphi afslappcr sinclet, liscsom duft
gcnelclt skærpcr \illl\erne - cn inlcres-
sant iagttagelse pijort i tidcn omkring
100 e.Kr., dcr utvivlsornt var baseret på
erlaringer ejort i faraoncrnes land, hvor
par.{irrnens historie går'6000 år tilbagc i
tiden.

FIer var klimaet eunstigt {irr dyrknine
af planter og urter. En ideel blandine af
solskin oe regelmæssig vandforsvnine
sikrecle cn sod høst af de nladvcndige in-
greclier-rscr. Den I'igtigste os mest PoPtt-
l:ere blomst i landet var uden tvivl lottrs-

al, inrl,gnides pli, krtltpr:n ku.nne
safuen artbringes ouen på pulV
hen - merl mi'nrLte rLeLLe er et

hunstneri,sh.fif .for at uise derL el
Ier,s rtsynlige duft. P'egge slarnmer

fra graue i'l'heben dalerel Lil det

blomstclr, clcr {ancltcs i to r,ariantcr, hvid
og blå. Dcns popularitct havde rod i my-
tolosicn, for solsuclcn selv var, ilølge 6n
tradition, føclt ucl af en lotusblomst.
Blornsten blcv dcrfirr et svrnbol på selve
senfødelsens mysterium, og blornsten
eller dens kronblade sen{indes overalt
på eravenes \rægse. På billeder al det
ideelle gæstebud begraver deltagerne
deres nzeser i blomsten, og litteraturen
lacler insen tvivl tilbage om, at lotus-
blornstens duft er lig rricd k:trlighecl og
erotik os cr nøslen til lir,et i det hinsi-
des.

Den -lEgyptiske
Når r,'i søgcr mere eksakt r"iden onr
:r,'evpternes lbretrukne dufte, er det ikke

lotusblomsten, vi h6rer rnest orn. F,n sart
parfume, baseret på blomster, ville
rnåske ikke have kunnet klare den lange
transport til udlanclet. Eller måske den
simpclthen ikke faldt i den klassiske ver-
t lt rrs srnag.

Ddr stocl parfume fra Ægypten i høj
kurs, mcr-r clcr er talc om en parfume,
der består af alskens ineredienser, som
var eksotiske selv i Ægyptcn. Botanik-
kens gmndlztgger Theofiast lbrurlleq
at denne berørnte parfume bestod af ad-
skillise insreclienser, cleriblirndt kanel
og myrrha. For at gØre den tunge duft
lettere blev ingredicnscrne først ud-
blødt i clultencle vin, hvilket is:cr skulle
udviklc myrrhaens karakter. Ingredien-
serne er derpå blcvct tilsat cn basisolie,

er rnaleL på
dynusti, t:a.

13. dltrtrsli tu. 110() J.Kr



Comrniphora My,r-
rha, el lille lrre al

balsan.f a,m,ilien.
Trne'rne a;f .giuer en,

huitl saJi, dct slitner
til, g'umm,iharpiks i
l'uften. SaJttn kan,

opsamles både ued at
skare i brthert. og ued

itt rls amlin g nJ n. a tur-
ligl'udskil,te " tårer "

Ira lræet.

Den Mendesiske
I oldtiden fik parfume navn efter den
vigtigste ingrediens eller fra sit oprindel-
sessted. Der var mode i parfumer. I

"gamle clage", siser den romerske for-
latter Plinius, var clet parfr.rmen fra Del-
os, der var den mest populære, men den
blev oversået af Den MendeslsÅa procluce-
ret i Mendes i clet zrgyptiske delta. I
århunclredet e.Kr. var dette den mest
værdsatte oarfume i den klassiske ver-
clen, og clen ansås allereclc dengang for
at \rære en eammel, traditionsrig duft.
Både Plinius og den samtidise l:cgeskri-
bent Dioskorides beskriver den. Basisoli-
en var olie fra Ba,lan,os aegpliaca, som sta-

dig gror i Ægypten. Hertil kom myrrha,
harpiks og den kanelagtige kassia, un-
dcrtiden også li<lt kancl.

Ifølge Plinius tilsættcr man harpiks
fbr at liksere de andre du{te, snarere
end for clens egen skyld. Umiddelbart
kunne det se ud, som orn Plinius' og Dio-
skoricles' Mendesiske fia århundredet
e.Kr. var ret så beslur:gtet med The ofiasts
Ægyptiskc. Theofrast skrev i 300-tallet
f.Kr., på et tidspunkt hvor bven Mendes
nctop markerer sig. Herskerne af det
a:gyptiske 29. dvnasti (34+332) stalnlne-
de tilsyneladende fret denne by. I be-

tragtnins af byens stzrtus som kongeby er
det måske ikke så underliSJt, at parfumc-

Kuinder uduindc:r liljeekstrakt. Ptolemteish Lid ca. 300.f.Kr. Museo Egizio, Tirin.
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W,
1r

Kalmus ud-
uindes fra
'roden af Aco-
ms calamus,
der uokset aed

.ferske uande i
Asien, det Øst-

lige USA og i
Danmark,.

Krrdetnotnme hentes fra ;t'røene .fra pkrnLen
Elettaria cardarnonturn , d,er uok.ser 'i Indi-

men vi tår ikke yderligere oplysninger
om fremganssmåden. Denne parfurne
blev bedst af at lasre i op til ottc åq og
den havde den fordel, at den var relativt
bestandis på huden. Derfor var den iføl-
se Thcofiast specielt yndet af kvinder.
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fabrikar-rter skulle anvende navnet fire
hundrede år senere. Men clet er mærke-
ligt, at netop Theofrast ikke nævner
Den Mendesiske, hvis selve duIlen gik
lige så langt tilbage i ticlen som navnct
kunne antyde. Da Plinius og Dioskori-
des beskrev duften, var det på et tids-
punkt, hvor byen havde tabt sin betyd-
ning i en sådan grad, at der ikke er spor
afnogen aktiviteter i den i flere hundre-
de år. Den Mendesiske blev oroduceret i
Mencles . i gamle dage . Noget kunne
tyde på, at det var opskriften på Den,

,Egyptiske, der havde overlevet, og at den
parfurne, Plinius og Dioskorides kalder
Den Mendesiske, faktisk var den samme
som Den Ægyptiske, og at den nu blev
oroduceret et helt anclet sted. Da Den
Mendesiske havde været oå mode i Rom
el sq kke rid. overgik pioduktiorrerr al
den til de tidligere fønikiske byer. Parfu-
me var flytbar.

Metopium
Endnu mere popula:r end Den Mende-
siske var ifølge Plinius en duft ted navn
Metopium, der også var "made in Egypt".
Det er igen Plinius og Dioskorides, der
er vores kilder. Det latinsk lydende navn
på parfumen er ifølge Dioskorides den
ægyptiske betegnelse fcrr den plante,
der oroducerer den duftende substans

galba,num, som g;iver sit navn til den fær-
dise vare. Andetsteds siger han dog, at
me tooium er bittermandelolie. Hvorom
alting er, indgår begge ingrcclienser i
Metopium, som yderligere rurnmer
grØn olivenolie, kardemomme, duften-
4s siv, kalmus, myrrha, balsamum frø,
harpiks, honning og vin.

Den plante, hvoraf galbanum tages,
sroede ikke i Æg1pten, men den harpiks-
lignende substans kunne eventuelt have
være t inporteret fra Persien. Bcirtset fra
vin og honning var der faktisk ingen af
ingredienserne, der var zrwptiske. Nok
finder vi de f'ørste spor af dyrkning af
mandler og oliven omkrins 1350 f. Kr.,
men der var næppe tale om storprciduk-
tion. Sivene mcd deres rosenagtige duft
skulle hentes i Libycn eller Arabienl kal-
nlus, soln sav ekstra sødme til parfume,
kom lisesom kardemomme helt fra In-
dien. Balsamum groede efter sigende i
en dal iJudæa. Parfumen kunne således
have været produceret mange stedeq og
den endte ligesom Den Mendesiske i
Levanten.

Liljeparfume
Ægypten producerede lilj eparfume, for-
ueller Dioskorides. Derom behøver vi
ikke at wivle, for relieffer fia omkring
500 f. Kr. viser kvinder, der samler lilie-



llgncllde Dlolltstcf og Pl'essel (lc1ll, l()I-
modcntlig cficr at cie havclc trukket i ert

basisolie. I)cn llrndtcs osså i ert krydlel
versiort, der if'ølge Dioskoricles udover
lileblomster os balanosolie ltestod af
krrlrrrrrs. tnrt tJt:t. karllctllr)lnntc i :lut'
m:tnede, kanel og safran, samt hon-
ning, del blev smurt på hænderni: og på
inclersidcn af knrkkerne undcr frernstil-
lingcn. Theofiast kendte også liljeparfir-
n'ien. Han oplyser, at cla dct var en let
parfirme var den specielt velesnet til
m:encl.

Kongelige parfumer
Plir-rius n:cvner, at hos partherne fancltes
cler eu parfime salnmensat af rnangfirl-
rlirlr' cksotiskt ingr etlit nset. s.m sittt-
pelthen kaldtes Den Kon.gel,igc. lit lignert-
clc navn på cn cluft cr e ndnu ikke funclet
i æg.vptiske kilder. NIcn duftende sub-

stansel' e r cler rigeligt af i kongelis sam-

menhæng. Når dc æyptiskc konscr i
Nye Rige mellem 1400 og 1200 I'. Kr.
rnocltog prinsesser til deres hol fra mi-
tanniske eller hittitiskc lyrster, tar cler

tale om et stØl're følge og en righolclie
medeift af guld, :rclelst.cn, hestc tis kar
mecl clulten cle substarl ser, blicle f:rrclige
parl'umcr og råmaterialcr sotn firr ek-

sempel rnvrrha, liquidambitr, opobal-
sarluln, oe lbrskclliee planter. Dcn duf-
tencle last har vzrret anlenclt til eliet
brug af palirdscts beboere og til beløn-
ning og salvnins aI højtstriende cmbeds-
m:encl. Noget har nråske futrclet vej til
det hinsicles i forrn af grar,udstvr. Dcn
enestc intakte konge{rav fra clet girmlc
Ægypten er Tutartkhamons. Den unse
konse havdc otnkrins 350 liter par'fir-
r-ncret olie med i graven. En del al dert
stocl i alabastkar med slanke halse og
mzu)ge >2lrlre<, udlbrrnet så karret krrn-
ne aflæses soln cn hieroglyl fbreninscn
al Øt,re- og Nedreæg.YPten. De mere

En a/ rle rnanger.rt'nrerie ala.bastttrtser fra 'l)t'tt-

a,n,hhamon^s {'rau.

Ltqlllilu n.t)u.t (t
h.arlix.fra trntt,
Liclui clzrrnbar'
olicntalis, der

uokser i kalk-

lie,./ug;tigc
skototnråd.er i.

A.\rc'n.

tyktflyclcnde srtbstnnser var last i o'lin-
clriske eller koniskc kar. Inclholclet var
uniådeligt værdsat, fcrr kort efter bc-
sravelsen fiistecle dct røvere til at bryde
incl i graven. Et hold rØvere gik efter
guld og sm1'kker, men clt--t næste med-
bragte læclcrsa:kke til :rt hælclc parfu-
men i. Incle i sraven slos cle halscn af
k:rrrene cller tvans låget op, og rned de
bare nævcr- skor4cde cle inclholclet ud.
T;n'e nes fir-rgcraftr,vk sidcler er-rclnu på in-
dersiden af nosle af vaserne. Da cle blev
forstyrret i dcr-es arbcicle, smcd de læ-

dersækkene fra sig og surk af.
l)a gr:nen blcv opclasct i 1920'erne,

blev der taset prøver af ct par af clissc

duftende sah'er. Men claticlens videnska-
belige n'retocier tillocl ikkc en clctaljerct
anal1,sc. Det opl,vses l)lot, at dcr i et
tilfældc Iandtcs 87.7o/o fecltstcrf, lbrrno-
dentlig af anirn:rlsk oprirtdelse sarlt >erl

eller anclen slags harpiks". Det villc
unægtelig v:crc intercssant at. underka-
ste dcm en moderne pollenarutlysc i lig-
hed med dcn, der for' 20 år siclen blev
uclt'ørt på diminutive prøver af Ramscs

IIs murnie. Men at f:i adgang til Tutan-
kharnons montrcr er at sanlmenliene
rnerl at kornrne ind i Fort Kl_"*.:..

Lt.\? l\lan nlt lu'
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