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KOSMETIK OG PAITFI-]ME,
I DE.T GAMLE, ÆGYPTEN

Allerede for 3500 år siden kunne de ægfptiske laeger i deres håndbibliotek finde

instruktioner i, hvordan kosmetik kunne hj:elpe deres Patienter. En papVrus-

mlle, der nu baerer narrnet Papvrus Ebers efter den person, der købte den i 1873,

rummer blandt et væld af recepter også "et middel til at gøre et (ar efter et)

brandsår mørkere". Det består af rød okker stødt i saft fra sykomoreligentræet'

Udover en eventuel meclicinsk virkning har midlet også haft en indlysende kos-

metisk eff'ekt. Der er faktisk ikke langt til den nutidige slægtning, der er baseret

på okket og som markerlsføres som rouge i en lerkrukke med tydelige associa-

tioncr til artlikLen.

Både m:encl og kvinder i det gamle Ægypten har som alle andre steder brugt

ticl på deres udseende, men netop her er materialet så righoldigt, at vi kan få

et usiedvanliet cletaleret indblik i, hvordan de rent faktisk giorde det. Ikke blot

har vi relieffeq malerier og statuer af maend og kvinder i deres lineste puds med

omh,vggeligt opsatte frisnrer, make-up og smykker, men vi har også deres udstyr:

sminkekrukkeq parfumebeholdere, spejle, kamme, pincetter og rageknive- Den

n,veste teknologi muliggør endda analyser af rester af indholdet af deres knrkker

og flakoner. Det billede, r.i her igennem bliver Præsenteret fbq antyder et liv i

luksus og en veludviklet aestetisk sans. Det er dog ikke blot de Ør'erste cirkler i

samfundet, det drejer sie om, for manse zewPtere har haft muliehed fbr at tage

bare en hånclfulcl perler og lidt øjensminke med på deres rejse til det hinsides.

Selv om alle disse senstande og afbildninger afspejler dagliglivet langs Niien, er

clet r.igtigt at holde sig for øje, at gmnden til, at vi er så velinformerede om det,

netop er, at cle brugte så mange ressourcer på at forberede sig på en tiivaerelse

efter dØden. Det drejer sig i vid udstrækning om gravudsryr og udsmykning af

eravkapelier. Det er den ideelle situation, vi praesenteres for - den redigerede

virkelighed.

Ægypterne har anvendt både rouge og lzebestift. Findes der noget mere sen-

suelt encl dronnins Nefertitis røde læber, som de møder os med deres stadig

gådefirlde smil i museet i Berlin og i talriee bøger? En krukke med en sådan

laebepomade bestående af fecitstof og okker er fundet i en udgravnine, og Vi har

enclda et billede af en kr..incle, der er i færd med af lægge den på l:eberne med

en spatel. Nefertiti anvendte også som sine nutidige mellemøstlige søstre øjen-

sminke i form af kohl. På hendes tid blev den diskret lagt omkring øjenranden,

men linien kr.rnne også traekkes helt ud på siden af ansigtet. Den sorte farve i



sin enkleste fbrm kulne bestå af sod. Indholcl af kohl-beholdere alilØret zrt

clet ofte drejer sig om blvgilans, sotn vi rm 1,sfl g1 clødsensfarlig ved regelrn:essig

brug, eller af irnclre mineralske {brbindelser. De nveste kerniske anal,vser (1998)

aI inclholdet al nogle beholdere i l.ouvre afslørcde, at de gamle 2lg./Ptele også

kendte til cn nere kornpliceret fi'emstillingsniåde, der invoh'erede vådkemi.

Cir6n øjensnrinke bestocl af pulveriseret nralakit. Det fir-rdes som gr:rvgaver helt

tilbage i {brhistorisk tid, rnen de t ses sj:eldent zrnvcndt i afbildninger af personer

mecl make-up.

Nef'ertitis hår' er semt bag hendes krone. Vi har doe andre billedcr af hende,

hvor hun ses båcle med kort <>g langt hår. I bcgge tilf.tlde dre-jer det sig uden tvir'l

orn en parvk. Helt tilbzrge fra omkring 2700 f.Kr. anvendte både rnæncl os kvin-

cler par,vk i officielle billeder'. \ri kan se det På statuerne, hvor det naturlige hår

titter fiern bag parykkens kant (som det også ofte er tilf:eldet i vole dage): relief-

fer oe malerie l r,'iser en så overdådig hårpragt, at naturen har rnåttet hjælpes lidt
på vej; vi ser enclda, hvorclan løse hårlokker fastgØres i prinsessers eget, korte

hår. Der er fgndet parvkker, fremstillet :rf rnenncskeh:ir, som gravudstyt og vt

har enclda rester af et helt parVkv:erksted. I hvor vid udstræknine aegrptet-ne

rcnr {aktisk anvendte par-vkker i de t daglige, står hen i det uvisse, men med sigte

på et evigt liv var dcnne kropsprvd s:crdeles vigtig. Stort hår sisnalerer seksuel

forrnåen, og de t var e n af de grundl:ceger-rde mekanisrner, der var nødvendig for
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den mirakulØse forvandling efter døden. Udsq'ret med disse vitale kræfter ville
:egypterne blive i stand til at eenskabe sig selv, ikke nødvendigrds i deres tidligere,
jordiske form, men som et fungerende væsen i en e1ler anden skikkelse. Det er
her vi skal sØge grunden til, at det personlige toilette spiller så stor en rolle i

dødetroen.

Øjensminken, laebepomaden og de fine krøller i håret kan ses, men der var end-

videre et usynligt redskab, der var med til at holde det underliggende erotiske

spil kørende både i livet påjorden og tilvaerelsen i underverdenen "hvorfi'a in-
gen er kommet tilbage": duft. Bedre end ord og billeder kan parfume skildre en

situation, en stemning, en hensigt. Den romerske naturhistoriker og forfatter
Plinius, der betalte prisen for sin nysgerrighed under Vesuvs udbmd i 79 e.Kr.,

siger, at Ægypten er det bedste land til fremstilling af parfume, da klimaet egner
sie exceptionelt godt til dyrkelse af parfumeplanter. Æglptisk parfume sålecles

som det beskrives i oldtidens tekster bestod dels af egentlig "parfume" ("per

fumum" - gennem røg, dvs. røgelse), dels af duftsubstanser fikseret i fedt eller
oiie. Der er ikke i de ægyptiske kilder fundet tegn på, at de kendte til udvind-
ing af alkohol. Nyere udgravninger på Cypern viser imidlertid, at befolkningen
der kendte til destillering allerede omkring 2000 f.Kr., og det er usandsynligt, at

ægypterne, som de handlede med, ikke skulle have fået nvs om dette. Teksterne

giver derimod ganske deta!erede instruktioner i, hvordan duftsubstanserne skal

tilberedes. Det gælder dels spredte henvisninger i den føromtalte papyrr.rsmlle,

dels samlinger af opskrifter hugget ind i tempelvægge, iszer i de sidste par år-

hundreder f.Kr. Yderligere er der mange oplysninger at hente hos de klassiske

forfattere såsom botanikeren Theophrast (4. årh. f.Ik), Plinius (1. årh. e.Kr.),

lægen Galen og herbalisten Dioskur (2. årh. e.Kr.). De har alle noget at sige om

parfumefremstilling i Ægypten, blandt andet fordi de har til hensigt at anvende

remedierne i deres eget land.

E.KSOTISKE INGRED IENSE,R
Her står vi så foran et af de største Problemer med disse recepter: at identificere
ingredienserne! En del ægyptiske betegnelser kan nu oversættes, andre er ud
over deres kategori (dyr,zplante/mineral) usikre. Hvor vi har en oversættelse f.

eks. til græsk, kan det hjælpe. Men der er situationer, hvor en græsk parfume-
mager enten ikke har kendt det ægyptiske ord, eller ingrediensen ikke har v:eret

for hånden og er blevet erstattet af en anden - et dilemma, som enhver kok ken-

der til. De klassiske forfattere omtaler mest ingredienseq der er holdbare og kan

transporteres over lzengere afstande uden at miste deres duftegenskaber: krydde-

rier og harpiks, hvorimod ægyptiske blomster ikke har \ræret helt så relevante r

praksis. Jo mere sj:eldent og eksotisk et produkt er, sagde Plinius allerede den-

gang, desto mere efterspurgt er det. To af de vigtigste ingredienser mØdte disse

kriterier: røge1se (fra Boswellia spp.) og myrrha (fra Commiphora spp.).Disse

trzeer vokser den dag i dag ved kysten af Eritrea os Somalia, og det var netop her,



æs-ypterne hentede deres fbrsyninser i det land, sorn de kaldte Punt. Fra Nilcn
krydsede de med skibe som byggesæt gennem den østlige ørken, til de nåede et

punkt syd for det nuv:erende Safaga ved Rødehavet. Her blev skibene sarnlet,

og så gik det svclpå til Punt, hvor ekspeditionen til gengæld for gr,rld sk:rfl'ede sig

røp;else, myrrha og andre afiikanske produkter. Måske var det også her, de fik
fat i krydderier som kanel, cassia, rnuskat og kardemomme, som korn fra endnu

{ernere egne. Et sådant projekt var finansieret af Farao, som ved ekspedi[onens
hjemkomst ville skænke hele ladningen til den r,igtigste guds tempel.

Ternplet synes at have v:eret hovedprodr.rktionsstedet for fremstilling af parfume.
I :egyptiske templer fra græsk-romersk tid, der ud over herskernes navne og visse

stilistiske træk ikke adskiller sig meget fia de templer, der blev bygget og udsmyk-

ket i løbet al de1500 år, der lå forinden, findes der inde i selve bygningen et

rum, der i vore dages faglitteratur gerne kaldes et "laboratorium". Det er her, r'i

kan stå og læse opskrifterne på væegene. Men det er tvivlsomt, om de duftende
sal'r.er rent faktisk blev fremstillet her, for der er kun et lille hul i loftet til al'træk,

og mange af dem skr-rlle koge rigtigt længe. Der er snarere tale om magasrner

til opbevaring af de færdige produkteq således s()m man også finder dem i de

tidligere tempelbygninger. Røgelse og salve fandt anvendelse i den daglige kult i
templet, hvor gudens statue blev renset af den br:andende røgelse, salvet, klædt
på, smykket og fik serveret tre daglige måltider. En vis del cr blevet solst ud
af huset til brug i ægypternes dødekult, os kongen havde brug for det, når en

højtstående embedsmand skulle belØnncs for vel udført arbejde . Ved en sådan

lejlighed ville kongen skænke hzrm wldne halskæder, og den bcaerede modtag;er

blev salvet over hele kroppen.

ØKONOMI OG PRE,STIGE
Det er uden tvivl også fra disse depoter, at salverne til ægvpternes lr-rksusfbrbrug

er komme t. Det var en vigtig handelsvare, og det har r,ejet tungt på det nationale
budget. På den ene side stod udgifterne ved at skafl'e råtarerne, på den anden

de indtzrgter, der var ved salg og eksport, for slet ikkc at tale om den prestiee.

der var involveret. Også den gans var præsentation og ernballage vigltig, og der er
fundet ægyptiske glasflakoner mange steder i Nliddelhavsornrådet. Theophrast
forteller onl en parfume kendt som "Der-r ægyptiske", der havde stået på en

gr:rsk Ibrhandlers hylde i B år og kun var blevet bedre afdet. Trafikken gik også

den anden vej. Fremmede dufte kom til Ægptens land, når hele karavaner af
prinsesse r med deres fØlge arriverede fra Mitanni (det nuværende Irak), os kruk-
ker med salver med eksotiske navne blev sendt som gaver fra fyrster i Levanten til
suden Amons tempel i Karnak, tusind kilcimeter oppe ad Nilen.

Da kong Tutankhamon afgik ved døden i ung aldeq fik han omkring 350 liter
sal'l.er og olie r med i graven. Det meste var emballeret i kar af alabast, udskåret

som et hieroglirfisk emblem Ibr "foreningen af Øvre- og Nedreægypten" eller



som gazellcr eller løver, hvor selve kroppen var beholderen. Disse beholderc
har utvivlsornt haft en fr.rnktion i paladset og er blevet genanvendt ved begra-

velsen. Som det skete med alle andre kongegrave, blev den pl,vndret kort efter,

at kongen var stedt til ll,ile. De første rØvere tog bærbart guld. Det andet hold
havde 1ædcrsaekke med, for de gik målrcttet efter de ro,vale salver. De brækkcdc

halsen af de fbrseglede alabastkar og hældte olien ud i deres sække. Saive af fast

konsistens blev skovlet op med fingrene - vi kan den dag i dag se de Iingeraftryk,
røverne efterlod på indersiden. De blev irnidlerticl aflrrudt i deres forehavencle,

smed s:ekkene og stak af. Graven blev atter lukket til, og som bekendt lykkedes

det at hernmeligholcle, eller simpelthen glcmme, dens beiigeenhed, indtil den

blev genopdaset i 1922.

Der er kun {oretaset en enkelt analvse af en zrf salvernc fra Tr-rtankhamons grar,,

og det var, da den blev opdaget. Der er sket meget indenfor videnskaben siden

da, og det er fiustrerende , at indholdet af Tutankhamons salvekrr.rkker er luk-
ket land. For B0 år siden kunne kemikeren blot berette. at han havde filndet
87,7% (aninalsk?) f'ecltstof. Resten, ansl<-rg han, var en slags harpiks. Til sammen-

ligning blev der i 1976 på fire små prøver på hver omkring en kubikcentimeter
taget fra fvldet i Rarnses IIs mumie, da den blev udstillet i Paris, fur-rdet pol-
1en i store rn:cngder fia en skærmplante (matricaria-familien), og denne plante
havde groet på en mark sammcn med omkring 24 andre, iderrtificerbare planteq
l'rvoraf der også blev firndet pollenrester. Konklusioncn var, at kongens balsa-

rnerede legeme sands,vnligrris var blevet salvet med kamilleolie. Der ligger mange

andre sp:r:ndende resultater og venter pzl et laboratorirtrn og endnu bedre elek-

troniske mikroskoper...

ITVAD OPSKRIFTERNE, AFSLØRER
Til gcngaeld er der - trods leksikografiske vanskeligheder - oplysninger at hente
i opskrifterne. Hos de klassiskc forfattere er det de tungere , langt.idsl'roldbare in-
gredienser, der ofte næ\rnes: rØgelse, m,vrrhzr, kanel,/cassia og evt. karclem()mme,

og det afspejler sig også i en vis gracl i de 2e€ryptiske tekstcq som man f<rr eksem-

pel kan læse i ternplet i Edfu. Det er forholdet mellern ingrcdiensernes kvantum,

dcn raekkefølge, de tils:ettes i, og den beh:rndling, de i øvrigt udsættes for, der
gØr dem forskellige. Planteessenserne kunne udtr:tkkes uden Lrrug af varrne ved

udblødning i olie eller i vand mcd efterfølgende presning, r'ed udvinding i en

opvarme t. base, eller Ved kogning. De æg,vptiske tekster gør meget ud af at aDgiYe

præcise kvantum og reg;istrere, hvor meget grydens indhold svindcr, når det ud-

sacttcs for varrne. Efter et vist tidsrum vil man på basis af en lang raekke closerede

ingredienser stå tilbag^e med przrcis I hin (l/2liter) sali'e - således er det typisk

fbrmuleret.

Blandt dc olieholclige planter, der kunne danne base for salveq drejcdc det sig i

Æg,vptcn om olie fra to iokale træer: balanos (Balanites aegrPtiaca 1,.) og nrolin-
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ga (Moringa oleifera), som var nzesren lugtfri i sig selv, hvilket var en fordel, når

det gjaldt om at fremhaeve de tilsatte ingredienser. Sesamolie og amerikansk olie

(fra Ricinus communis L.) har af samme årsag været mindre velegnede. I den

sidste halvdel af den faraoniske periode kunne olivenolie og mandelolie også

komme på tale. Begge planter synes at være blevet indført fra det ægaeiske om-

råde, og olivenolie omtales hyppigt af de klassiske forfattere i forbindelse med

ægyptiske opskrifter. Oksetzelle nzevnes også i tempelopskrifterne, og gåsefedt

har i princippet også været en mulighed (Plinius citerer en interessant opskrift

fra Anatolien (Tyrkiet), der består af gåsefedt og kanel, som anbringes i sneen i
en bronzekrukke for at bevare sin faste konsistens).

Blandt de ægypriske parfumeq der var særligt populzere i Graekenland, var to, der

benytter stort set de samme ingredienser, og da de forekommer på forskellige

tidspunkteq er det muligt, at det er samme sag under forskellige navne. Theo-

phrast skriver i det 4. årh. f.Kr. om "Den ægyptiske", at den rummede "adskillige

ingredienser, hvoriblandt kanel og myrrha". De var først blevet udblødt i sød vin,

da dette fik duften til at trzede stærkere frem. Den var specielt yndet af kvinder,

for den var dels meget karakterfuld, og så varede den længe på huden, og den

blev faktisk bedre af at modne i krukken. Tre hundrede år senere fortæller både

Plinius og Dioskur om "Den mendesiske". Mendes var nav1'ret på en by i det

ægyptiske delta, som på det tidspunkt ikke gjorde sig saerligt bemærket, men som

var den by, hvorfra en af de ægyptiske kongefamilier var udgået flere hundrede

I



år fbr-indcn, omtrent på det tidspur-rkt da Theophrast levede. Nu opretholdt par-

fgrnen byens r),, og clen blev betragtet som den allerfineste. Den var baseret på

balanos-olie. Dioskur giver flest cletaljer: "Mendesirrm fremstilles af balanos-olie

os myrrha og cassia og harpiks. Der er de, deq ef'fer at have tilsat zrlle ingredi-

enserne efter vacgt, også tilsætter noget kanel, men rtden fbrdel. For de ting, der

ikke blandcs goclt szrmmen, afgiver ikke deres fulde styrke." Det udspecifir:eres

ikke, hvilken harpiks, cler er tale om. Plinius siger, at harpiks og gummi anvendes

til at fiksere cluften af de anclre ingreclienser. Da opskriften til "De n mendesiske"

enclcla siecs at stamme fra "tidligere tid", er det derfor sandsynligt, at Prodrrkl.et
er clet sarnme, men simpelthen har skiftet navn.

FORTID E,NS ARON4,\TERAPI
l)en a:g1-ptiske dr-rftsubstans, der fik clen mest fascinerende mytologi spundet

omkring sig, er clen som gr:tkerne og ronterne kaldte kyphi. Den fandt ikke an-

venclclse i antikkens high socicti', men primært i tempelkulten' Kyphiens historie

kan spores helt titbag;e til pyramidetiden omkrins 2600 f.KI., hvor ordet simpelt-

I'ren be tød "parfume" (aeg,vptisk kapet = noget, der gzir op i røg) og blev anvendt

i f<rrbinclelsc mecl kulten af cle n aldøde kor-rge. 1000 år senere finder vi ingredi-

enserne til kapet uclspecificeret i Papyrus Ebers, hvor det brændes som rØgelse

i almincleligc folks hr.rse. Efter endnu et årtusind er vi kommet til det tidspunkt,

l'n,or grækerne ()s romeIlte b,vggede deres aegl-ptiske templer, og flere opskrifter

på kapet,rk-vphi står at læse på v2esgene. Nu er der således tale om et specifikt

proclukt. Plutarch forteller i begtnclelsen af det 2. årh. e'Kr. om den spirituelle

i,irkning af kvphi: "ingreclienserne afgiver søde og velgørende uddr.rnstnineer''

son ænclrer alt, iclet kroppen vecl at bliYe pår.irket af rØgen bliver lø{tet over i

søvne1s verden, hvot'efter k1'phie n løsner dagligclagens kaede af bekymringer oe

stress. Duften lenser og polerer som et speil evnen ti] at fantasere og dr6mme,

ligcsorn tonerne fra clen lyre , som pvthagoræerne spilledc, inclen de faldt i søvn

fcrr at lbrtlylle og hele clen følsomrne og irrationelle del af sjælen. Dtrft genop-

b,vgger ncmlie opfattclsesevnen, når den svigter, fbr uddr,rnstningerne trænger

helt incl i kroppen på grund af deres sarte blidhecl." Så vidt Plutarch - en nu-

anceret beskrivelse afvirkningen af aromatiske substanser - som i øvrigt har det

til fælles med musikken, at de ikke kan ses, men skal opleves gennem de andre

sanser Be gge dele har teraper'rtisk virkning.

Græske og rornerske lægeq soni gerne havde str.rderet i Alexandria, noterede,

at k,vphi kunnc bruses i behandling af slangebid, og På den konto bliver den

kopieret i Galcns os Dioskurs skrifter. Kyphi overlever til Middelalderen, hvor

det står på en alexanclrinsk salvemagers repertoire. Da de klassiske tekster biiver

bekendt på moclernc sprog, blomstrer interessen op ieen, og kyphi genopda-

ges og markedsfØres. Interessen har holclt sig, og cksperimenterne med kvphi

fortsaetter. Der cr ikke blot en enkelt opskrift, men adskillige versioner, og pro-

blemet er altid, hvad man skal stille op med de uoverszettelige orci'
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Med kvphi clrejer det sig ottl ell sammensat duftstrbstans' der skal antzr:udcs'

altså røgelse. Basen fbr cle aromatiske stoff'el' kan svnes noget uesnet, fcrr clet er

- rosiner. Derudover ilcleholcler clen harpiks afforskellig art (røgelsc, nrvrrhl.

mastiks mm. ), rrrter som ftlr ekscmpel enebret safrall, trzrrclus, dr.rfierrde gr?esse 1,

pinjekeriler og kr,vclclerier- (enten kat'rel, cassia, kaldemomnte eller mr'tskattrlom-

mc). Honninq os r,in inclgår også på forskellige stadie| af fabrikationen. De sI
eecntlige opskrifteq cler fincles, stenlmer ikke overe ns i clctalje rnc mht valg- af

ingreclienser og kvantuni. Det overorclnccle illcltrvk, s()lll eI blevet Lrekr:eftct vecl

1:rborat<irieforsøg, og sorn kan efierprør'cs i ct alrnindeligt køkken, e r-, at dt--t' dfe-

jer srg orn en astrlngefencle cluft, Pr2es€rt. af l]arpiksinerediensct'ne' mcd rrndc--r-

toner af krydderie r og ur.ter. En af cle mocle|ne t'ersiorter, cler Lrmger clet g:rnle

na\l], nlerl sorn har tilføjet "fi'emrnecle" inerecliense t- sotn fcir ckscrnpcl ofllnge

og galangarod, minclcr- laktisk ganske Ineget onr drrften :rf err Yarm clhristmas

pudding, som.jo netop rumDrer rosiner, kt-vdderier og alkohol'

Dcn cluftcndc tradition fia c1e t gamle Æ$'pten ler,e| videre i vore dage. Ægyptcn

er e' af 
'erdcns 

størsre prodlrcentcf af planter til dette firnnåi. Kl'pl]i havde

i clen kl:rssiske oldtic-l en sl:egtning, tirt'ac, cler også var et sanlmcrlsat nlcdika-

ment. Den er velclokr.rmenterct gcnncn hele Ntlicldelzrlcle ren, og clcn karl stadig

biandes hos herbalister-ne i clairo. At spo|e dens opt'inclelsc kan llcsk|iYes sorrt

en øvelse i "clufiarkzeoloei", oe clenne clisciplin er r ccl rtt r tkke itl lcr t ssc hos vo|c

clases kerniker.e, dcr-har udstvret til at fi:t1pc sproglbrskerne rned at aflokke cle

gamle æg-r"ptere nogle af deres hcmmelieheder'

llt-iiLtlrt|i,,". r,,.,.,,,1 I.uxurics. Flrsrarrcc, r\rr[rellrcrapr & fiosurerics irr Anci.rlr ]i3lpt. L()r1(lorl 11)l)i) 
.

Cl. Letrlertc
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FORORD
I en verden, hvor ilde lugte i vores fælles omgivelser er mere påtrængende end

duftene, er det dejligt, at der findes en dyrkelse af vellugtens historie' Det er

egentlig forbløffende, at man tilmed kan definere de flygtige dufte gennem

flere tusinde år - fra oldtidens Ægypten til vor egen tid' På det gamle museum i

Søilerød er vi glade for at lægge rum til en udstilling, der forener dyrkelsen af

vellugt med frembruddet af forårets dufte samtidig med, at udstillingen tiener

et humanitaert formåI.

I museets dejlige have vil man i løbet af sommeren kunne opleve en ny attrak-

don, en smuk, rød velduftende slotsrose. Den helt nye rose vil i forbindelse med

udstillingen blive navngivet, når den står i fuldt flor i det nyanlagte bed i museets

have.

Udstillingen er blever ril i er samarbejde mellem Rudersdal Museer og den inter-

nationale humanitære forening Look Good...Feel Better. Foreningens formål

er at stØtte kvinder i ambulant kræftbehandling ved at tilbyde hudpleje- og make-

upkurser. Foreningen begyndte sit virke i USA i 1 989' Look Good' "Feel Better

i Danmark blev stiftet i september 1997. Igennem årene har foreningen alholdt

kurser for flere end 7.500 kvinder på en raekke hospitaler over hele landet'

Samarbejdet mellem en kulturinstitution og en humanitær forening er i sig

selv et nyt initiativ, som åbner mulighed for at indarbejde en støttemulighed

for foreningens arbejde, idet der i tilknytning til udstillingen vil blive afholdt en

række forskellige arrangementer. overskuddet fra disse arrangementer og fra

salgetafnærværendekataloggårubeskårettilLookGood..'FeelBetter,Sompå
denne måde får mulighed for at styrke sine aktiviteter til fordel for kræftramte

kvinder.

Envarmtaktilaile,somharbidragettiludstillingenmedudlånafsmukkeog
interessante genstande og til alle, som med engagement' ekspertise og forståelse

vederlagsfrit har bidraget til dette katalogs tilblivelse:

Acqua di Parma v/Manini & Co. A/S, Baccarat, Kaj Julian Berg'Jesper Blæsild' Niels Busch' Karin Bæk'

MarianneCharles,DetdanskeKunstindustrimuseum,ElizabethArden'Est6eLauderCosmeticsA/S'
Helle Fomrn, l,ise Fussing, Givenchy v/Unicare A,/S, Guerlain v/E Sæther A/S' Naja Halvorsen' Eilee n

Hastrup,HanneHoff,UllaHou\ær,SonjaHøfler,KristianJakobsen'steenJensen'HanneKloster-
gaarrl, Lalique,.lutta Larsen, Sascha Oda Larsen, L'Or6al Luxury Products' L'Or6al Danmark A'IS'

Emm;, Madsen, Lise Manliche, Niels Meldgaard, Tine Froberg Mortensen' Randi Nielsen' Nybroe ApS'

cristina cyrill olsen, Parfums christian Dior A/s, Mogens olesen, Poulsen Roser A/S, Schiller-Huset'

HelleSchaarupReirnann,Kirstensehested,SisleyApS,HanneBaySkilbreid,EllinorSæther,Tolkese_
kretariatet, Inger Wilkie, Xaren Sofie From \4rilkie'



COSN{ETICS AND PERFUI\TE IN AIIiCIEI\{T EGYPT
Br.Lise \,Iamiche

\\'e knorv. thauks to a u-ealth of sources. that Egrptian phvsrcians realisecl
as farbach as 3--s00 years ago that cosmetics could he$ lheir patients Since
prehistoric times cosmetics - rouge. lipstick ancl eve makeup - have plavecl
an importaut role in the lives olboth men ancl \\,ou1en. Just thmk of Qr.reen
Nefertiti's red lips that smile enigrnatrcalh at us. Another means of
secluction. although inr.isrble. is liagrance. Better than u,orcls and images
perfllrne can cLlll\'ev a nles!age, create atr atrnosphere or shol' intentions

Egvptian perftuue \1'as colnposecl partlv of genr.rine "perturne" (''per
ftrmrmr" - through smoke. i.e. rncense). partlr'of aronatic substirnces llseil
in fht or oil. Despite linsuistic diftjcnlties \ve can tincl a great cleal of
infirrrnaticln in tire recipes, tbr instance that ine-ense. m1'nh, cinnamon aucl

carclamorn u,ere main ingreclients. and tirat the relatir.e cFrantitr.' ot'
ingredients, tire orcler in t'hich thev t'ere added and the finishing trr'i1tn1ent

n,ere rvhat made each fragrance distinct.

Er,iderrce sht'ru-s that terlples hor-rsed the proclucticrn or storage of perfr.uncs.
In temple builclings u,e have lbrurcl roorns. n'hich todat u,olLlcl be callccl a

"lnborator\"' ri'ith recipes engrar.ecl in the u,alls. Llnclortblecllv thc Lralurs lbr
the lusurions habrts of the Egrptians catne liotn tirese stc'rres. Betng also au

important expori item. these t'ralms rveighed heavih' on the uattonal br.rdect

Other tiagrarlces cal11e io Egvpt when caravans of lbreign prittcesses u'ith
their escorls arrir ed rvith an abunclauce of pots full of balms.

Alreaclr- in irncient Esvpt presentation and lrackaging rl ere important
leatures and Egvptian -slass lfacons are forurcl tluoughout the Nilecliterranean
region. A perftlme knol'n as "The Egrptian" left on a Clreeli clealer's shelf
tbr eight vears \\'as fbturd to har,e improvecl. \\'-heu Tntankhamon died 35t)

litres of balms and oils fillecl in alabaster pots. so111e of theur shapecl as

-eazelles or lions rl-ith the troclv servino as containers. tollon ecl him into the
tomb.

One particular Egrplian aronlatic substance is surronuclecl bv thscinating

lx\.ths. iirphi. as thc Cireeks aucl Rornans callecl it. has a history that clates

back to around 2600 tr.C. The rvorcl sirnpll'lneallt "periintle" (Egvptian
litrltel solrething thai srnokes) (l;phr is a contpouncl that is set on lire ,

i.e. incense. The basis lerr the aromatic subsiance ts - raisinsl Other
ingreclients u,ere various liincls of resin, herbs ancl spices srlch as cimrailott.
cassia. cnrdamottt Lrr nulDleg as rvell as llo[e\r aucl $'iue. A moclem \:ersloll
using the aucieut uatne but n'ith "fbreign" ingreclients such a5 orattse atld

galan*eal root. arr,nkeni tlle nlenlorv of the liiigrance of a hot C'hrtstrnas

pr.rclcLirg. lhich is flavor.tre cl u'i:ir ririsius, spices aucl alcohol.

The ancient E'sl:piian traclition tbr the tlse of liagrances lives ou iu our clavs

since Egvpt is oue of the uri--rst itnpottant proclncers olplants tbr thts

plrq:lose.
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