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I 1811 tog Peter Oluf Brøndsted det første spadestik til ud
gravningen af en antik by på den græske ø Kea. Det var ikke  
blot den første danske udgravning i Grækenland, men sand
synligvis også den første systematiske undersøgelse af en  
af regionens byer fra oldtiden. Brøndsted afdækkede blandt 
andet en Apollonhelligdom og prægtige marmorskulpturer,  
og han genfandt byens oprindelige navn, Karthaia. 100 år  
senere deltog Brøndsteds fagfælle Karl Frederik Kinch i  
de danske udgravninger på Rhodos. Han var med til at kaste  
nyt lys over byen Lindos’ Athenatempel og undersøgte også  
byen Vroulia, som anses for at være det tidligst kendte  
eksempel på byplanlægning i oldtidens Grækenland.

Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer støver 
Brøndsted, Kinch og andre af fagets danske repræsentanter  
af og viser, hvordan de har præget og udviklet studiet af såvel 
årtusindgamle beboelser som de mennesker, der byggede,  
brugte og ødelagde dem. Bogen graver sig ligeledes ned i,  
hvordan danske arkæologer har været med til at forme  
arkæologi som fag og dermed påvirket forståelsen af for 
tidens bysamfund langt ud over Danmarks grænser. 

Desuden giver bogens bidrag indblik i overvejelserne bag 
udgravninger af alt fra Ribes bykerne til oasebyen Palmyra  
i den syriske ørken, ligesom læseren får indblik i, hvordan  
arkæologerne under deres feltarbejde måtte håndtere og  
omgå både sørøvere, krige og lokalpolitik. Historien om store 
danske arkæologer føres helt op til vore dage, hvor deres  
kollegaer i nutiden fortsat er på jagt efter fortidens byer.
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Harald Ingholt
– og Palmyra, oasen i den syriske ørken
rubina raja

Kai Harald Ingholt og Palmyra  
– udforskningen af ørkenens knudepunkt

22. december 1929 bragte Berlingske Tidende en arti-
kel, der omhandlede Skønheden fra Palmyra – en  
fantastisk portrætbuste af en palmyrensk kvinde,  
der var blevet fundet i ørkenbyen under Kai Harald 
Ingholts (1896-1985, fig. 1) udgravningskampagne i 
november 1928. Da man ikke bare kunne udføre objek-
ter fra egne udgravninger gratis, blev portrætbusten 
købt med midler fra Rask-Ørsted Fondet til Ny Carls-
berg Glyptoteks allerede store Palmyrasamling og 
bragt med skib til København, hvor den blev indlem-
met i samlingen og afsløret for offentligheden på  
museet den 22. december (fig. 2). I Berlingske Tidende 
var artiklen prydet med en til dels farvelagt tegning 
udfærdiget af arkitekten Charles Christensen (1886-
1959), der havde været med Ingholt i Palmyra flere 
gange og blandt andet udfærdigede akvareller af væg-
malerier i gravene samt skitser af nogle af Palmyras 
monumentale bygningsværker (fig. 3).

Den helt unikke kvindebuste (fig. 4) blev hurtigt 
Palmyrasamlingens emblem og kom til at stå som  
udtryk for den utrolige kunstneriske kunnen, som 
palmyrenske billedhuggere besad i de første tre år-
hundreder e.Kr., hvor byen blomstrede og var et af den 
antikke verdens knudepunkter for handelen mellem 
øst og vest. Byen var så at sige sidste stop på Silkevejen 
– stedet, hvor kamelkaravanerne blev omlæsset på  
pakæsler, der bedre kunne begå sig i terrænet vest  
for Palmyra. 

Vi ved en hel del om den handel, der kom igennem 
Palmyra. Det skyldes ikke mindst den detaljerede skat-
telov, der blev opsat i byen, efter byrådets beslutning, 
for at regulere handelen i 100-tallet e.Kr. og for at  
få ned på skrift, hvad forskellige varer kostede, og  
hvor meget skat der skulle betales til byen for dem.  
Der havde tidligere været store problemer med fejder 

fig. 1. Harald Ingholt på arbejde i Palmyra.
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over priser blandt Palmyras handelsmænd. Skatte
loven blev indhugget på en række monumentale sten
plader og opsat på både palmyrensk aramæisk – den 
lokale dialekt – og på græsk, som ligeledes blev brugt 
som officielt sprog i Palmyra. Skatteloven blev opdaget 
af den russiske prins Semen S. AbamelekLazarev 
(18571916), som rejste i regionen i 1880’erne og i 1881 
var i Palmyra, hvor han og hans entourage fandt mo
numentet (fig. 5). Han udgav skatteloven i en russisk 
publikation i 1884. I dag befinder monumentet sig  
på museet Eremitagen i Skt. Petersborg.

Skønheden fra Palmyra, hvis navn vi ikke kender, da 
indskriften på busten ikke er bevaret, reflekterede den 
rigdom og viden om verden uden for Palmyra, som det 
palmyrenske samfund, og især dets elite, besad. Kvin
dens smykker og tøj og hendes udseende tyder på, at 
palmyrenernes globale udblik blev omsat i kunstneri
ske udtryk i Palmyra helt op til Palmyras fald i 272/273 
e.Kr., da den romerske kejser Aurelian (regerede 270
275 e.Kr.) gjorde indtog i byen og udraderede og plynd

rede den som straf for dronning Zenobias (regerede 
267272 e.Kr.) forsøg på at frigøre byen fra den romer
ske overmagt. 

Skønheden fra Palmyra, som kan dateres til 200tal
let e.Kr., bærer overdådige smykker og en klædedragt, 
der er gengivet i utrolig detaljerigdom. Hun afspejler 
den ypperste kvalitet inden for gravkunsten. Dertil er 
hun udført i en stil, som bevidner, at palmyrenske 
kunstnere vidste, hvad der rørte sig i andre dele af  
verden. På den ene side viser stilen indflydelse fra den 
romerske verden i nogle af smykkerne og dele af klæ
dedragten, men hendes ansigt med meget fine træk, 
smukke små læber, en lige fin næse og høje kindben 
lader tankerne falde på den kunst, der kendes fra 
Gandhara – en region, der blev erobret af Alexander 
den Store (konge af Makedonien 336323 f.Kr.) under 
hans felttog, og som i dag er beliggende i det moderne 
Afghanistan. Dertil vidner smykkerne og andre af  
klædedragtens dele ligeledes om indflydelse fra den 
parthiske kultursfære. Ingholt skrev senere i sin karri

fig. 2. Uddrag fra artiklen “Palmyra Skøn

heden i Glyptoteket” bragt i Berlingske  

Tidende.

fig. 3. Arkitekt Charles Christensens  

tegning af Skønheden fra Palmyra.

fig. 4. Skønheden fra Palmyra på  

Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. 2795.
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ere, mens han var ansat ved Yale University, en bog om 
kunsten fra Gandhara og har helt sikkert været bevidst 
om vigtigheden af det fund, han gjorde på den sol
beskinnede efterårsmorgen i 1928 i Palmyra. 

Zenobia var en af de få kvindelige ledere, vi kender 
fra den antikke verden, og hun formåede på kort tid  
at udvide det palmyrenske rige i hidtil uset omfang. 
Dette betød, at palmyrenerne i et kort stykke tid sad på 
magten over alle handelsruter fra øst til vest, hvilket 
gav dem en utrolig magt over regionen. Zenobia, som 
kom til magten ved et tilfælde, da hendes mand døde, 
og hendes søn endnu ikke var gammel nok til at regere, 
spejlede blandt andet sig selv i den tidligere herskerin
de over Ægypten, den berømte Kleopatra (regerede 
5131 f.Kr.), som var både Cæsars og Marcus Antonius’ 
elsker, og som begik selvmord efter slaget ved Actium 
i 31 f.Kr., hvor Octavian, den senere kejser Augustus 
(kejser 27 f.Kr.14 e.Kr.), vandt magten over Østen til
bage. Måske skal vi forestille os, at Zenobia, hvis ud
seende vi kun kender fra møntportrætter på mønter 

slået i Alexandria i Ægypten og Antiochia i Tyrkiet, så 
ud som Skønheden fra Palmyra, når hun var hjemme i 
Palmyra i den residens, som vi ligeledes ikke ved, hvor 
lå. Faktum er, at vi ved meget lidt rent konkret om 
Zenobia, og at det netop har ført til en meget stor fasci
nation af hendes skikkelse, der fik indflydelse på den 
europæiske litteratur, kunst og musik. 

Ingholts udgravningsdagbøger

Harald Ingholt efterlod sig seks udgravningsdagbøger, 
i hvilke han beskriver sine kampagner i Palmyra  
og mange af de fund og grave, han udgravede. Dag
bøgerne, der følger kampagnernes årstal, indeholder 
en fundgrube af viden om Palmyra – en viden, der i dag 
er guld værd, ikke mindst den nuværende situation i 
Syrien taget i betragtning, hvor Palmyra i høj grad er 
blevet ødelagt som resultat af borgerkrigens hærgen, 
og meget af lokalitetens kulturarv er gået tabt. Dag
bøgerne var fra Ingholts side ikke tiltænkt eftertiden, 

fig. 5. Billede fra  

Abamelek-Lazarevs 

1884-publikation 

 Pal’mira: archeologičeskoe 

izslědovanie. Stenmonumen-

tet med skatteloven stikker 

her op af ørkensandet, 

inden det blev endeligt 

udgravet i 1901, savet  

i fire stykker og fragtet  

til Skt. Petersborg.
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men var skrevet, så han kunne forberede sine følgende 
publikationer. Derfor indeholder de mange vigtige op-
lysninger og skitser af grave og fundkontekster, men 
Ingholt beskriver ligeledes ofte vejret, maden, arbejds-
holdets tilstand, glæder og sorger under udgravningen 
og helt generelle overvejelser omkring valg af udgrav-
ningssteder og samarbejder med hans internationale 
partnere samt forberedelsen af publikationerne i køl-
vandet på udgravningerne. Som det var normalen i 
datiden, kunne Ingholt mange sprog flydende. Dette 
sætter sig ligeledes igennem i hans dagbøger, hvor han 
til dels skrev på dansk, engelsk, fransk og tysk. Han var 
ikke begrænset på den front.

Skønheden fra Palmyra (fig. 3-4) blev fundet en dag 
under Ingholts efterårskampagne i 1928 i Palmyra ved 
graven Qasr Abjad, arabisk for det hvide slot eller hus 
(fig. 6). Det var en familiegrav for en af Palmyras  
rige familier. Ingholt beskriver fundet som “værende 

den smukkeste kvindebuste jeg nogensinde har set” 
(udgravningsdagbog 1928, Ny Carlsberg Glyptotek) 
(fig. 7). Han var tydeligvis imponeret over kvaliteten  
af kvindeportrættet og sørgede straks for at erhverve 
det til Ny Carlsberg Glyptoteks samling.

fig. 6. Det indvendige af graven Qasr Abjad.

fig. 7. En side fra en af Ingholts udgravningsdagbøger, hvor  

Skønheden fra Palmyra beskrives. Dagbøgerne befinder sig på  

Ny Carlsberg Glyptotek og er blevet digitaliseret af Palmyra  

Portræt Projektet.

Harald Ingholt – og Palmyra, oasen i den syriske ørken 109108 rubina raja

110650_store danske arkeologer_cc19_.indd   108 11/06/2019   08.58



Graven Qasr Abjad var en gravtype, der var for
beholdt den ypperste elite i Palmyra. Det var en grav i 
højst sandsynligt to etager, men den var ikke så monu
mental som de tårngrave og underjordiske grave, der 
ellers prægede landskabet omkring Palmyras bycen
trum (fig. 8). Graven indeholdt andre fund, såsom frag
menter af helskulpturer og stukarbejder i høj kvalitet 
(fig. 9), som understregede, at denne grav måtte have 
tilhørt en meget velstående palmyrensk familie. 

Helskulpturer bliver sjældent fundet i gravkontek
ster i Palmyra, og noget tyder på, at sådanne skulpturer 
var forbeholdt den offentlige og religiøse sfære, hvor 
de optrådte i høje tal og var udstillet på offentlige plad
ser, i helligdommene og langs byens hovedgader  
på konsoller halvvejs oppe på de mange søjler, der flan
kerede gaderne. Disse skulpturer afbildede, som grav
skulpturerne også gjorde, Palmyras elite. I det offent
lige rum var de ofte opsat som æresstatuer, som by

rådet eller foreninger og sammenslutninger bekostede 
for at ære et medlem af eliten, der havde gjort noget 
specielt godt for byen. Når helskulpturerne findes i 
grav sfæren, betyder det sandsynligvis, at graven var 
specielt rig og vigtig. Som oftest var gravportrætterne 
busterelieffer hugget ud af en rektangulær kalkstens
blok, som blev opsat foran begravelsesnichen i graven 
og fungerede som gravsten. Helskulpturer havde ikke 
samme funktion, men ville have været opsat i tillæg  
til selve portrættet og ville derfor have været en ekstra
udgift, og en dyr én, for den, der bestilte sådanne 
skulpturer. Palmyra var en by, der var fyldt med por
trætter og statuer af palmyrenere og deres guder. Som 
palmyrener – høj såvel som lav – og som besøgende  
kan man ikke have været i tvivl om, at man var i en by, 
som var vigtig og blomstrende, og som gjorde sit for  
at vise sin rigdom og berømmelse.

fig. 8. Tårngrave i Palmyra.
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Skønheden fra Palmyras oprindelige fundsted, Qasr 
Abjad, gik med tiden i glemmebogen, og det blev di
skuteret i den internationale forskning, hvor den kunne 
være blevet fundet i Palmyra. Men i 2015 publicerede 
Rubina Raja og Annette Højen Sørensen Ingholts dag
bogsside, hvor han nævner fundet, og de oprindelige 
danske tekster fra aviserne, der fortæller, hvor Ingholt 
og hans udgravningshold havde fundet busten. Det 
blev nu genopdaget internationalt, hvor busten helt 
præcis blev fundet i 1928, og skulpturen og andre upub
licerede fragmenter fra graven kunne nu genkon
tekstualiseres og diskuteres i forskningen i en mere 
holistisk sammenhæng. 

Ingholts kampagne i 1928 blev hans sidste i Palmyra 
i et stykke tid. Han vendte først tilbage i 1937, kort før 
anden verdenskrig, hvor han gennemførte sin sidste 
arkæologiske kampagne i oasebyen. Men fra sine  
forudgående kampagner i 1924 og 1925 samt sin 
1928kampagne havde han samlet så meget materiale, 
at han havde nok til at beskæftige sig forskningsmæs
sigt med Palmyra i de kommende årtier. Palmyra var 
sat på forskningens verdenskort igennem Ingholt og 
hans kollegers indsats.

Palmyra – ørkenens perle

Palmyra, der hed Tadmor i antikken, oplevede sin 
blomstringstid i de tre første århundreder e.Kr., hvor 
byen spillede en afgørende rolle i karavanehandelen 
fra øst til vest. Palmyrenske rigmænd – for det var mæn
dene, der bedrev handelen – var ikke kun aktive, når 
det gjaldt kamelkaravanerne, som udgik fra og endte i 
Palmyra. De var ligeledes aktive som organisatorer af 
søfartshandel over lange distancer og ejere af skibe, 
som sejlede på Eufratfloden, i Golfen og potentielt så 
langt væk som Indien på ruten over Det Indiske Ocean. 
Palmyra var helt central, for at Romerriget kunne op
retholde sin adgang til luksusvarer fra Østen i disse 
århundreder, og Romerriget beskattede palmyrenerne 
af de varer, som blev handlet i byen. Det var blandt  
andet de skatter, som byens borgere og handelsfolk 
skulle afgive til Rom og kejseren, som førte til den eska
lering af konflikten, der endte med Zenobias oprør. På 
dette tidspunkt mente palmyrenerne åbenbart, at de 
var stærke nok til at udfordre det romerske imperium 
med alle dets legioner og dets civile, overordentligt 
organiserede samfundssystem. 

Byen udviklede sig til at blive en stor by med utallige 
offentlige monumenter, der bevidnede byens rigdom 
og ønske om at placere sig i den globale verden, som 
byen var en del af (fig. 1011). Den centrale monumen
tale hovedhelligdom, Belhelligdommen (fig. 12), er  
blot et eksempel på den uovertrufne arkitektur, som 

fig. 9. To skulpturtorsoer fra Qasr Abjad. Mandsskikkelsen til 

højre er klædt i østligt inspireret klædedragt. Torsoen til venstre 

er iklædt en kappe, der er fæstnet med en af de typiske store 

palmyrenske brocher ved skulderen.
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fig. 10. Kort over Palmyra. Palmyra havde ingen bymur i romersk tid. Den er opført efter Palmyras fald sent i 200-tallet e.Kr.
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Palmyra blev så kendt for. Belhelligdommens mure 
spændte over et areal på ca. 200 × 200 m med et tempel, 
der var placeret centralt i den såkaldte temenos, den 
hellige indhegning. Templets indgang var placeret på 
en af langsiderne, den, der vendte ud mod hovedind-
gangen til helligdommen. Dette var en, for den romer-
ske tradition, noget anderledes måde at placere en 
central tempelindgang på, og det bevidner, at Palmyras 
religiøse liv adskilte sig fra det, vi kender fra Romerri-
get. Det palmyrenske panteon var præget af mange 
guder, som kendes i forskellige former fra den østlige 
region. De tre hovedguder i Palmyra var guderne Bel, 
Yarhibol og Aglibol, som alle tre blev æret i Belhellig-
dommen. Men byen havde mange andre guder også, 
hvilket var normalt i det polyteistiske univers, som an-
tikken var. Gudinden Allat var ligeledes en vigtig gud-

dom og havde også en central omend meget mindre 
helligdom i byen, hvor en berømt marmorstatue blev 
fundet. Det er en kopi af kultstatuen fra Parthenon på 
Athens Akropolis, Athena Parthenos, som man mener 
har været brugt som kultstatue i Allattemplet og derfor 
viser, hvorledes billeder af andre guder kunne assimi-
leres med de palmyrenske, til trods for at de ikke helt 
overlappede i deres egenskaber. Byen havde også et fint 
Baalshamintempel, som til trods for sin lille størrelse 
var et vigtigt kultsted for byen. Offentlige anlæg såsom 
et teater, en stor markedsplads, triumfbuer og søjlega-
der kendes også fra Palmyra. Dertil ved vi, at byens 
præster ofte arrangerede religiøse banketter, festmål-
tider, der fandt sted i byens forskellige helligdomme, 
men oftest i Belhelligdommen. Dette ved vi, da der  
i bankethallen i Belhelligdommen er blevet fundet  

fig. 11. Del af central søjlegade i Palmyra.
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fig. 12. Belhelligdommen i 1920’erne.
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tusindvis af indgangsbilletter, såkaldte tesserae (bog-
staveligt talt firkanter, da man ikke ved, hvad de hed  
i antikken), primært lavet af ler, men også af glas og 
metal, der bar repræsentationer af præsterne og ind-
skrifter, der fortæller os om banketterne, samt de  
guder, som måltidet var dedikeret til. Festmåltidet i 
den religiøse kontekst var et vidt udbredt fænomen i 
antikken overalt i den mediterrane verden, og Palmyra 
var ingen undtagelse. Men de palmyrenske tesserae  
er unikke beviser på, at denne praksis fandt sted  
i Palmyra over lang tid og var en vigtig del af byens re-
ligiøse liv. 

Fokus for udgravninger i Palmyra har ofte været de 
offentlige monumenter og gravene i form af tårngrave 
og de senere underjordiske grave, der var placeret om-
kring byen. Det, vi ved mindst om, er byens privatarki-
tektur, og kun meget få huse er blevet arkæologisk un-
dersøgt. Ingholt udgravede et privathus og medbragte 
ligeledes nogle flotte stukobjekter fra denne udgrav-
ning til Danmark. Disse blev også en del af Ny Carls-
berg Glyptoteks samling. Stukobjekterne fra huset 
afbilder teatermasker med dramatiske ansigtstræk. 
Sådanne masker blev brugt som dekorative elementer 
i antikken. De kunne i privatkontekster fungere som 
samtaleemner og lede folks opmærksomhed hen på 
litteratur, musik og teateropførelser, der alt sammen 
var en del af elitens verden. Der findes ligeledes et 
stukobjekt, der er en efterligning af en stor æske, som 
vi ofte i gravskulpturen ser fremstillet i forbindelse 
med banketscener, hvor en kvinde ses som hovedper-
sonen. Sådanne æsker kunne have indeholdt kvindens 
smykker eller andre værdigenstande. Et syrisk-østrigsk 
team har ligeledes udgravet nogle romerske privathu-
se, som har givet information om, hvorledes elitehuse 
i Palmyra var udsmykkede med vægmalerier, stukka-
tur og gulvmosaikker. Men det forbliver en gråzone, 
hvorledes helt almindelige folk boede, da arkæologien 
indtil videre ikke har fokuseret på dette aspekt. I årene 
op til konfliktens udbrud i Syrien, der tog fart i slutnin-
gen af 2011, har et norsk team med base ved univer-

sitetet i Bergen foretaget flere landskabskortlægninger 
omkring Palmyra, som blandt andet har vist, hvorledes 
regionen havde mange hidtil ukendte landsbyer og  
lokaliteter, som blev brugt på bestemte tidspunkter af 
året. Dertil har det vist sig, at vandinstallationer og 
kontrollen med vandforsyningerne var meget mere 
udbyggede, end man hidtil har troet. Palmyras sam-
fund synes at have haft en udstrakt kontrol over sin 
omkringliggende region og at have udnyttet landska-
bet til både årstidsbetinget landbrug og dyrehold. 

Palmyra er blevet alment kendt inden for de sidste 
år efter udbruddet af borgerkrigen i Syrien. I 2011 be-
gyndte optøjerne i landet, og siden da har det været 
nærmest umuligt at besøge landet på sikker vis. I maj 
2015 fik byen endnu mere international opmærksom-
hed, da oprørsgrupper forbundet med ISIS begyndte at 

fig. 13. Triumfbuen i Palmyra, som den tog sig ud på Ingholts tid. 

Her gengivet på Ingholts bogejermærke.
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sprænge den antikke bys monumenter systematisk i 
luften. Den berømte triumfbue (fig. 13), Baalshamin-
templet og Beltemplet (fig. 12) var blandt monumen-
terne, der sammen med helgenskrin fra den tidlige 
islamiske periode måtte lade livet i samme åndedrag 
som lokalitetens pensionerede antikvitetsdirektør 
Khaled el-Asaad (1932-2015), der havde nægtet at over-
give museet og dets genstande til oprørerne, og som 
derfor blev halshugget på offentlig gade og hængt til 
skue på en af de antikke søjler på byens hovedgade. 
Byen blev et symbol på borgerkrigen og på fronternes 
optrukne linjer, og byen står i dag, som den gjorde i 
antikken, som et strategisk knudepunkt midt i den  
syriske steppeørken.

Genopdagelsen af Palmyra

Oasebyen midt i den syriske steppeørken, beliggende 
imellem Eufratfloden og Middelhavet, men ved Efqa-
kilden (fig. 14-15), som stadigvæk den dag i dag løber i 
byen, har været berømt i århundreder – også før britiske 
handlende, der var baseret i Aleppo, genopdagede ru-
inerne i 1500-tallet. De nåede dog aldrig at udforske 
lokaliteten, da de blev taget til fange af fjendtlige bedui-
ner. Allerede i 1100-tallet besøgte den spanske rabbiner 
Benjamin fra Tudela (levede omkring 1150) byen. Han 
var dog mest interesseret i byens potentielle jødiske  
befolkning, da han studerede jødedommen og dens 
udbredelse i regionen. 

fig. 14. Ruinlandskabet i Palmyra i 1920’erne. Gravpladsen kaldet både Vestnekropolen og Gravenes Dal ses øverst i billedet.
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Palmyra blev dog allermest kendt for intermezzoet 
i slutningen af 200-tallet, hvor Zenobia blev byens  
første og sidste kvindelige leder, idet hun regerede på 
vegne af sin mindreårige søn, Vallabat, efter sin mand 
Odainats død. Onde tunger i kilderne mener, at Zeno-
bia havde noget at gøre med hans død, men det er ikke 
sikkert. Zenobia gjorde oprør mod romerne og udvide-
de det palmyrenske rige, så det kom til at inkludere 
Ægypten, der fungerede som romernes kornkammer, 
samt store dele af Lilleasien, hvilket afskar romerne  
fra handelsruterne østover – ikke noget, der huede den 
romerske kejser Aurelian, der satte hårdt ind mod op-
røret og angreb Palmyra to gange. Den sidste blev alt-
afgørende for Palmyras skæbne. Byen faldt til romerne, 
blev destrueret og plyndret og rejste sig aldrig igen til 
den storhed og rigdom, som byen havde oplevet i de tre 
første århundreder e.Kr. Zenobia blev taget til fange og 
blev enten dræbt i Palmyra eller taget med til Rom som 
fange, hvor hun endte sine dage. Det er under alle  
omstændigheder de to versioner, vi får fortalt i vores 

kilde Historia Augusta. Historia Augusta er en samling 
af kejserbiografier skrevet omkring 400 e.Kr., som til 
dels anses for at være upålidelige og inkludere mange 
opspundne historier. 

Zenobias skikkelse og hendes skæbne havde alle rede 
fascineret europæiske forfattere, kunstnere og musike-
re, inden byen blev genopdaget, men efter genopdagel-
sen tog interessen virkelig fat, og operaer, bøger og 
malerier, der hensatte tilhøreren, læseren og beskueren 
til romertidens Palmyra, blev produceret i store mæng-
der (fig. 16). Blandt andet komponerede den italienske 
operakomponist Gioachino Rossini (1792-1868) en ope-
ra om Zenobia, Aureliano in Palmira, der fik premiere 
på La Scala-operaen i Milano i 1813 (fig. 17). Operaen 
var baseret på Pasquale Anfossis (1727-1797) tidligere 
opera Zenobia in Palmira, der var skrevet allerede i 1789, 
og som omhandlede et opspundet kærlighedsdrama, 
hvor Aurelian og den persiske konge Arsace rivalise-
rede for Zenobias kærlighed. En historie, som der  
ikke rent kildemæssigt er belæg for overhovedet.

fig. 15. Efqakilden.
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Det var med briterne James Dawkins (1722-1757) og 
Robert Wood (1716-1771), der i 1751 besøgte Palmyra 
og lavede optegnelser af byen og mange af dens monu-
menter, at byen virkelig genindfandt sig i den europæ-
iske bevidsthed (fig. 18). De udgav i 1753 en beretning 
om deres opdagelser, The Ruins of Palmyra, otherwise 
Tedmor, in the Desart. Woods tegninger af monumenter 
i byen blev en stor inspiration for klassicismen i Europa 
og står i dag stadigvæk som et af de tidligste standard-
værker over romertidens monumenter i områder uden 
for Rom selv. Det var ligeledes på dette tidspunkt og 

over de næste hundrede år, at mange europæere  
begyndte at rejse i regionen. Denne rejseaktivitet gav 
rum for et kunstmarked, der på dette tidspunkt – i mod-
sætning til i dag – var legalt. Det førte til, at mange 
palmyrenske objekter, især de berømte gravskulpturer, 
fandt vej til europæiske samlinger og museer, hvor 
hundredvis til stadighed befinder sig og kan ses, her-
under på Ny Carlsberg Glyptotek i København, Musée 
du Louvre i Paris og British Museum i London samt  
på nationalmuseet i Istanbul.

fig. 16. Maleri af Zenobia udført af Herbert Gustave Schmalz (1856-

1935) i 1888. I dag findes det på Art Gallery of South Australia.

fig. 17. Kulisse fra første akt af Aureliano in Palmira. Kulisserne  

på La Scala blev designet af Paolo Landriani (1757-1839).

fig. 18. Dawkins og Wood genopdager Palmyra – de er begge  

iført romerske togaer. Radering med indgravering fra 1773 af  

John Hall (1739-1797) af et oliemaleri udført af Gavin Hamilton 

(1723-1798) i 1758.
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Palmyra og den danske forbindelse

Grundlæggeren af Ny Carlsberg Glyptotek, Carl Jacob-
sen (1842-1914, fig. 19), indkøbte det, der i dag udgør 
verdens største samling af palmyrenske gravskulptu-
rer, der befinder sig uden for Syrien. Han påbegyndte 
sine indkøb i 1880’erne og gjorde dette igennem Julius 
Løytved (1836-1911), der var dansk konsul i Beirut  
(fig. 20). Deres korrespondance bevidner Carl Jacob-
sens store interesse i den østlige kunst og den påvirk-
ning, der måtte have været fra romernes side på udvik-
lingen af denne kunst.

Jacobsens interesse i de palmyrenske skulpturer ud-
sprang af hans interesse for den antikke kunst generelt. 
Han anså gravportrætterne fra Palmyra for at være det 
bedste komparative materiale til romerske portrætter, 
som han ligeledes havde en stor samling af. I 1889 ud-
kom det første katalog over Carl Jacobsens samling. 

fig. 19. Carl Jacobsen 

med sine to sønner  

Vagn (senere direktør for 

Carlsberg Bryggerierne) 

(1884-1931) og Helge 

(senere direktør på  

Ny Carlsberg Glyptotek) 

(1882-1946) i 1888.

fig. 20. Palmyrensk relief 

med en portrætbuste af 

en præst med præstehat. 

Relieffet blev indkøbt af 

Løytved til Carl Jacobsen, 

Ny Carlsberg Glyptotek, 

inv.nr. 1033.
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Dette var forfattet af rabbineren David Simonsen  
(1853-1932) og fokuserede først og fremmest på de ind-
skrifter, der ofte fulgte med portrætterne, og som op-
lyser om navne og familierelationer på de afdøde 
palmyrenere. Simonsen var især interesseret i, om ind-
skrifterne gav evidens for potentielle jødiske forbin-
delser, da regionen i antikken havde haft store jødiske 
samfund. Han fik dog ikke meget ud af sin navneforsk-
ning, da den ikke gav nogen håndfaste beviser for  
jødiske navne i gravindskrifterne. Dette betyder dog 
ikke, at Palmyra ikke havde et jødisk samfund, men 
peger nok nærmere i retning af, at de enten var be-
gravet andre steder, eller at deres navne simpelthen var 
palmyrenske og ikke adskilte sig fra andre religiøse 
gruppers navne.

Jacobsens interesse for de palmyrenske portrætter 
var i tråd med de interesser, der generelt var blandt 
europæiske samlere og museer på hans tid. De tidligste 

palmyrenske objekter i Louvres samling ser også ud til 
at være tilført samlingen i 1800-tallet – måske omkring 
samme tidspunkt, som Jacobsen indkøbte sin samling. 
Den franske kunstner Auguste Rodin (1840-1917) ind-
købte ligeledes flere palmyrenske portrætter til sin 
studiesamling. Paris var på dette tidspunkt et af om-
drejningspunkterne for det europæiske kunstmarked. 
Nogle af Rodins palmyrenske portrætter kan ses på 
Musée Rodin i Paris i dag, hvor de hænger side om side 
med hans store antikke portrætsamling. 

I 1890’erne rejste den danske forsker Johannes Elith 
Østrup (1867-1938, se også introduktionskapitlet) på 
hesteryg fra Ægypten til Danmark. Han gjorde holdt  
i den syriske ørken, hvor han blandt andet brugte  
måneder på at kortlægge dele af ørkenen (fig. 21), hvil-
ket også førte ham til Palmyra. Han blev således også 
en af de tidligste forskere, som besøgte og beskrev dele 
af regionen i detaljer.

fig. 21. Østrups kort over den syriske ørken.
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Østrup beskrev i en af sine publikationer, som han 
udgav efter sin hjemkomst i Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskabs skriftrække, hvorledes 
Palmyra allerede i 1890’erne blev vandaliseret, og 
hvorledes antikviteterne blev solgt og eksporteret til 
Europa. Tilstandene var sådan set ret sammenligne lige 
med den plyndring, der foregår i dag – blot på en anden 
skala, men motivationen var den samme: Det indbrag-
te penge at hugge hovederne af figurerne på de monu-
mentale sarkofager med banketscener og at handle 
med antikkerne, fordi man i de europæiske samlinger 
gerne ville have portrætterne. Til trods for sin harme 
over ødelæggelserne holdt Østrup sig ikke for god til 
selv at indkøbe flere objekter fra Palmyra til Ny Carls-
berg Glyptoteks samling, hvilket dengang var lovligt  
at gøre. 

Den danske palmyrainteresse blev altså grundlagt 
af bryggeren Carl Jacobsen og videreført af Østrup, in-
den Ingholt kom på banen. Allerede før Ingholt havde 
de palmyrenske skulpturer dog også fundet akademisk 
interesse hos en ansat på Ny Carlsberg Glyptotek, nem-

lig museets klassiske arkæolog Frederik Poulsen (1876-
1950), der var ansat på museet allerede fra 1910  
og fungerede som direktør fra 1926 til 1943 – et andet 
kapitel her i bogen ser nærmere på Poulsen. Poulsen 
udgav i 1921 den udmærkede artikel “De Palmyrenske 
Skulpturer” i det svenske Tidskrift för Konstvetenskap, 
hvor han blandt andet arbejdede med portrætternes 
kronologiske placering. 

Den samling og den forskning, som Ingholt forefandt 
på Ny Carlsberg Glyptotek og udførte inden for ram-
merne af museets virke, var således allerede brillant 
internationalt set og var en solid basis, hvorpå Ingholt 
baserede sin tidlige forskning og hele grundlaget for sin 
doktordisputats, som udkom på dansk i 1928 og inklu-
derede 529 palmyrenske gravportrætter (fig. 22). Sam-
lingen på museet indeholdt i modsætning til mange 
andre samlinger nemlig et vidt spand af objekter både 
kronologisk set og kvalitetsmæssigt. Altså kan den siges 
at være ret repræsentativ for palmyrensk skulptur gen-
nem tiden i forhold til mange andre samlinger, hvor 
vægten ofte var lagt på det rent æstetiske udtryk.

fig. 22. Tegning af Ingholts 

disputatsforsvar gengivet i 

Politiken. Ingholt ses længst 

til venstre. De to opponenter 

var professor i arkæologi 

Knud Friis Johansen (1887-

1971) og professor i semitisk 

filologi Johannes Pedersen 

(1883-1977). Ex auditorio  

opponerede professor i kemi 

John Sebelien (1858-1932) fra 

Norges landbrugshøjskole. 

Han udtrykte blandt andet 

ønske om, at kemien i frem-

tiden ville blive inddraget  

i det arkæologiske arbejde.
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Manden bag forskeren

Kai Harald Ingholt var søn af hotelkarl, senere hotel-
portier ved D’Angleterre i København, Hans Peter  
Ingholt (1871-1948) og Marie Mathilde Ingholt (født 
Hansen, 1865-1953). Harald Ingholt, som han blev 
kaldt af de fleste – navnet Kai forsvandt i omtaler af 
ham – blev født 11. marts 1896 og blev døbt i Holmens 
Kirke i København. Han var lillebror til Poul Bjørn  
Ingholt (1894-1965), der senere blev bankdirektør. 
Brødrene kom fra det, man må betegne som ganske 
almindelige kår hos en københavnerfamilie, men for-
måede begge at få en uddannelse og gøre international 
karriere i en tid, som indbefattede begge verdens-
krigene og flere økonomiske kriser. Harald Ingholt blev 
student fra Østre Borgerdyd i 1914 lige før første ver-
denskrigs udbrud. Vi ved ikke meget om hans gøren og 
laden under første verdenskrig, men han studerede 
ved Københavns Universitet i den periode. 

I 1918 skrev han guldmedaljeopgave ved Køben-
havns Universitet og fik tildelt medaljen i semitisk  
og østerlandsk filologi. Efterfølgende studerede han 
teologi ved samme universitet og blev tildelt cand. 
theol.-graden i 1922. Samme år blev han tildelt et  
ophold ved Princeton University i USA finansieret af 
The American-Scandinavian Foundation baseret i New 
York, som allerede i 1920 havde opfordret ham til at 
søge et stipendium. I 1923 opholdt Ingholt sig som  
stipendiat ved Sorbonne i Paris. I 1924 påbegyndte han 
udgravningerne i Palmyra, som blev finansieret af 
Rask-Ørsted Fondet. Disse gennemførte han i sam-
arbejde med den franske arkæolog Maurice Dunand 
(1898-1987, fig. 23), en af datidens store skikkelser  
inden for den nærorientalske arkæologi. Dette var i 
tiden lige efter Syriens grundlæggelse som fransk man-
dat. Syrerne havde i 1920 oprettet deres egen stat, som 
blev slået ned af de europæiske stater, og dette førte til 

fig. 23. Maurice 

Dunand (bag 

æslet, der har et 

alter på ryggen)  

i Palmyra.
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oprettelsen af de britiske og franske mandater. Altså 
påbegyndte Ingholt sit arbejde i Syrien under det fran-
ske mandat, og dette forklarer naturligvis det tætte 
samarbejde med franske arkæologer, for uden disse 
ville det ikke have været muligt at få tilladelse til at  
arbejde i regionen. Ingholt var blandt de tidligste euro-
pæere, der kom til at arbejde arkæologisk i regionen.

I perioden 1924-1925 opholdt Ingholt sig som stipen-
diat ved den amerikanske skole i Jerusalem, og i 1925 
gennemførte han sin anden udgravningskampagne i 
Palmyra. Denne gang i samarbejde med den franske 
arkitekt Albert Gabriel (1883-1972). Derefter vendte 
Ingholt tilbage til Danmark og blev underinspektør ved 
Ny Carlsberg Glyptotek i perioden 1925-1930. Fra 1927 
til 1930 var han ligeledes sekretær i Ny Carlsbergfon-
det. I denne periode giftede han sig med Janet Ward 
Woolverton (1897-1992), som han havde mødt på en 
båd på vej fra Japan til Kina, hvor hun var på rejse med 
sin mor. De blev viet i Hjørlunde (i dag stavet uden H) 
Kirke i Slangerup. I 1927 fik de datteren Mary Ebba, og 
i 1929 kom sønnen Harald til verden. Begge børn blev 
født i Danmark.

I 1928 forsvarede Ingholt sin doktordisputats, Studi-
er over Palmyrensk Skulptur, som indtil i dag står som et 
standardværk over palmyrensk skulptur, til trods for at 
værket kun eksisterer på dansk. Det faktum, at dispu-
tatsen er skrevet på dansk, viser også, at man på den 
tid forudsatte, at forskere i det mindste kunne læse 
flere sprog end de gængse europæiske sprog som en-
gelsk, fransk og tysk. Men naturligvis brugte Ingholt 
dansk i sin disputats, da den skulle være tilgængelig for 
et dansk publikum. Ingholts arbejde blev bredt citeret 
i den akademiske litteratur fra 1928 og fremefter. Ing-
holt gennemførte ligeledes i 1928 sin tredje udgrav-
ningskampagne i Palmyra, endnu en gang finansieret 
af Rask-Ørsted Fondet. Det blev som sagt hans sidste 
udgravningskampagne i Palmyra i et stykke tid. 

Ingholt og det arbejde, han udførte i Mellemøsten, 
var indimellem i de danske trykte medier. I maj 1929 
bragte ugebladet Ude og Hjemme blandt andet et inter-

fig. 24. Interview  

med Ingholts far efter 

besøg i Palmyra.
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view med ham “om de mærkelige danske Udgravnin-
ger i Palmyra i Lilleasien” (fig. 27, s. 124-125). Artiklen 
er fyldt med faktuelle fejl, som man ikke kan forestille 
sig, at Ingholt har begået, men som man må tro har 
sneget sig ind under redaktionen af artiklen. Palmyra 
ligger jo eksempelvis ikke i Lilleasien men i Syrien. Et 
interessant tidsbillede er ligeledes et interview, der 
blev bragt med Ingholts far i en dansk avis, efter at han 
havde besøgt sin søn under udgravningerne i Hama 
(fig. 24). Man havde fokus på Ingholts arbejde i Mellem-
østen og på arkæologien i det såkaldte Hellige Land.

I perioden 1930 til 1938 ledte Ingholt de danske ud-
gravninger i Hama, som var finansieret af Carlsberg-
fondet (se Eva Mortensens bidrag om disse udgravnin-
ger i denne bog). I denne periode var Ingholt ansat ved 
det amerikanske universitet i Beirut og var ligeledes 
universitetsmuseets kurator. Museet besidder en stor 
samling af palmyrenske portrætter, som Ingholt i no-
gen grad var med til at indkøbe til samlingen. Ingholt 
boede i Beirut med sin amerikanske hustru og deres to 
børn (fig. 25-26). De berejste regionen vidt og bredt  

fig. 25. Ingholt

familiens hus  

i Beirut gengivet  

i akvarel af Ejnar 

Fugmann (1896

1965), som Ingholt 

arbejdede sammen 

med under udgrav

ningerne i Hama.

fig. 26. Janet, Harald, Mary Ebba og Harald.
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fig. 27. Artikel bragt  

i Ude og Hjemme om  

de danske udgravninger  

i Palmyra.
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fig. 28. Udflugt til Qalaat Faqra i Libanon. Denne helligdom, der ligger i et bjergmassiv i det centrale Libanon,  

var vigtig i den romerske periode. På billedet ses til højre en græsk indskrift.
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og så mange af datidens fantastiske arkæologiske  
lokaliteter før de fleste andre europæere (fig. 28).

Ingholt grundlagde i 1934 i Beirut det stadigvæk vel-
renommerede internationale tidsskrift Berytus, hvori 
han også selv publicerede blandt andet om resultater-
ne fra sine udgravninger i Palmyra. I 1936/1937 foretog 
Ingholt igen udgravninger i Palmyra. Disse blev hans 
sidste udgravninger i ørkenbyen, som han elskede højt 
(fig. 29-30). 

Ingholt vendte ved anden verdenskrigs begyndelse 
i 1939 tilbage til Danmark, mens hans familie tog til 

Amerika. Han blev ansat ved Aarhus Universitet som 
docent i semitisk filologi. Det må have været under 
hans ansættelse ved universitetet der, at han skænkede 
Aarhus Museum en række arkæologiske genstande  
fra Syrien, som i dag befinder sig på Antikmuseet ved 
Aarhus Universitet (fig. 31). Så vidt vi ved, kommer  
ingen af dem dog fra Palmyra. 

Ingholt flygtede allerede i 1940 fra Danmark igen-
nem Sverige, under påskud af at skulle holde et fore-
drag der, videre til Finland og kom med en båd til New 
York, hvor hans familie befandt sig. I det samme år blev 

fig. 29. Ingholt og tre lokale arbejdere i den grav i Palmyra, som kaldes Malkugraven, og som blev udgravet under udgravningskampag-

nen i 1936/1937. Fra graven stammer blandt andet en indskrift, som blev indkøbt til Ny Carlsberg Glyptoteks samling.
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fig. 30. På arbejde i Palmyra i 1937. Her står Ingholt sammen med sin familie foran en af tårngravene.

fig. 31. Tre af de i alt otte genstande fra Syrien, som i dag befinder sig på Antikmuseet i Aarhus, inv.nr. O 470, O 474 og K 495. Disse  

terrakottaer, en mandsfigur, en fragmenteret terrakotta med to hoveder samt en rytter på en kamel, ved vi ikke præcis hvor kommer fra, 

men de er alle eksempler på kendte typer fra regionen. Menneske- og dyreskikkelser var meget brugte motiver i antikken.
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han ansat som lektor ved det prestigiøse Yale Univer-
sity i New Haven, hvor han i 1960 blev forfremmet til 
professor, og hvor han forblev, indtil han gik på pen - 
sion i 1964 (fig. 32). Et brev fra en af bibliotekarerne ved 
Yale University Library viser fint, hvilken position og 
hvilket ry Ingholt havde som ansat ved universitetet. 
Brevet er skrevet med megen humor og vidner om,  
at Ingholt var en afholdt kollega, der var aktiv helt ind-
til sin pensionering (fig. 33).

Under sin tid på Yale University arbejdede Ingholt 
blandt andet også med kunsten fra Gandhara i det nu-
værende Afghanistan. Han udgav en bog om kunsten 
fra regionen, Gandhāran Art in Pakistan (1957), og  
denne er et bevis på Ingholts fortsatte interesse for den 
østlige kunst og dens relationer til andre dele af den 

romerske verden. I 1957 arbejdede Ingholt sammen 
med Jørgen Læssøe (1924-1993), der var assyriolog ved 
Københavns Universitet, i Shimsara i Irak og fortsatte 
der sit arkæologiske virke. I 1983 skænkede han sit sto-
re palmyra-arkiv, der bestod af optegnelser over om-
kring 800 palmyrenske skulpturer, til Ny Carlsberg 
Glyptotek, hvor han mente, at det hørte til. Harald  
Ingholt døde i 1985. Senere i 1980’erne blev hans arkiv 
brugt som grundlag for det bestandskatalog, der i 1993 
blev publiceret af Finn Ove Hvidberg-Hansen (f. 1935) 
og Gunhild Ploug (1937-2005). I 2012 blev arkivet digi-
taliseret inden for rammerne af det da nystartede pro-
jekt Palmyra Portræt Projektet baseret ved Aarhus 
Universitet og under ledelse af forfatteren til dette  
bidrag.

fig. 32. Bordplanen fra den middag, som blev afholdt i forbindelse med Ingholts pensionering. Her deltog blandt andet  

C.H. Kraeling (1897-1966), der ledte Yale Universitys udgravninger i dekapolisbyen Gerasa. 
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Ingholt og det palmyrenske eventyr

Ingholt lagde et utroligt arkæologisk engagement for 
dagen i løbet af sit lange virke. Men det var og blev hans 
år i Palmyra og det arkæologiske arbejde, som han  
udførte der, der kom til at præge ham som forsker, og 
som gjorde ham internationalt kendt og fik udenland
ske forskere til at læse udgivelser på dansk. Ingholt 

lagde en fantastisk indsats for dagen og udgravede  
i løbet af sine fire kampagner i Palmyra mere end  
30 palmyrenske grave, hvoraf han kun publicerede et 
fåtal. Han gjorde nogle exceptionelle fund og skrev om 
disse i internationale tidsskrifter. Ud over Skønheden 
fra Palmyra udgravede Ingholt også flere gravanlæg, 
som kunne dateres igennem deres grundlæggelsesind
skrifter. Fem af disse publicerede han i 1935 i 2. bind  
af tidsskriftet Berytus. Igennem denne publikation  
blev det ligeledes klart, at Ingholt var en af verdens  
førende forskere på palmyraområdet, og han opnåede 
stor anerkendelse for det arbejde, han publicerede.  
I denne artikel har der kun været plads til at nævne 
nogle af de absolutte højdepunkter i hans arkæologiske 
løbebane, som talte utallige publikationer og arkæ
ologiske engagementer i Mellemøsten.

Tak

Jeg takker Carlsbergfondet for den generøse finansie
ring af Palmyra Portræt Projektet siden 2012 og den 
løbende interesse i projektet. Uden denne støtte ville 
det ikke have været muligt at opbygge det største kor
pus af gravportrætter i verden stammende fra den  
romerske periode. Derudover går der en stor tak til 
Danmarks Grundforskningsfond, bevilling DNRF119 
– Centre of Excellence for Urban Network Evolutions 
(UrbNet), som ligeledes har støttet initiativer, der  
har med Palmyras urbane udvikling at gøre. Jeg takker 
desuden alle Palmyra Portræt Projektets medarbejde
re, specielt de videnskabelige assistenter Olympia  
Bobou, Nathalia Breintoft Kristensen, Jesper Vester
vang Jensen og Rikke Randeris Thomsen. Dertil går en 
meget stor tak til videnskabelig assistent Eva Morten
sen. Uden hendes kompetente og vedholdende indsats 
ville denne bog ikke eksistere.

fig. 33. Brev til Ingholt fra J. Gordon Kenefick, bibliotekar ved  

Yale University Library, som også deltog i middagen (fig. 32).
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Efter Christiansen, J. (2000). I lyset  
fra Akropolis. Danmark og Grækenland  
i 1800tallet. København: Ny Carlsberg 
Glyptotek, 79-80.

9. Efter Wünsche, R. (2011). Kampf um 
Troja. 2000 Jahre Ägineten in München. 
Lindenberg im Allgäu: Fink, 75 fig. 75.

10. Efter Wünsche, R. (2011). Kampf um 
Troja. 2000 Jahre Ägineten in München. 
Lindenberg im Allgäu: Fink, 54 fig. 51.

11. Foto: John Lund.
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12. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Reisen 
und Untersuchungen in Griechenland, 
nebst Darstellung und Erklärung vieler 
Neuentdeckten Denkmäler Griechischen 
Styls, und einer kritischen Übersicht  
aller Unternehmungen dieser Art,  
von Pausanias bis auf unsere Zeiten, 1. 
Paris: Didot, pl. 7.

13. Foto: John Lund.
14. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Reisen 

und Untersuchungen in Griechenland, 
nebst Darstellung und Erklärung vieler 
Neuentdeckten Denkmäler Griechischen 
Styls, und einer kritischen Übersicht  
aller Unternehmungen dieser Art,  
von Pausanias bis auf unsere Zeiten, 1. 
Paris: Didot, pl. 6.

15. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Reisen 
und Untersuchungen in Griechenland, 
nebst Darstellung und Erklärung vieler 
Neuentdeckten Denkmäler Griechischen 
Styls, und einer kritischen Übersicht  
aller Unternehmungen dieser Art,  
von Pausanias bis auf unsere Zeiten, 1. 
Paris: Didot, pl. 8.

16. Foto: John Lund.
17. Foto: John Lund.
18. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Reisen 

und Untersuchungen in Griechenland, 
nebst Darstellung und Erklärung vieler 
Neuentdeckten Denkmäler Griechischen 
Styls, und einer kritischen Übersicht  
aller Unternehmungen dieser Art,  
von Pausanias bis auf unsere Zeiten, 1. 
Paris: Didot, vi, pl. 2.

19. Nationalmuseet, Antiksamlingens 
arkiv.

20. Foto: John Lee.
21. Foto: John Lund.
22. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Reisen 

und Untersuchungen in Griechenland, 
nebst Darstellung und Erklärung vieler 
Neuentdeckten Denkmäler Griechischen 
Styls, und einer kritischen Übersicht  
aller Unternehmungen dieser Art,  
von Pausanias bis auf unsere Zeiten, 1. 
Paris: Didot, pl. 12.

23. Nationalmuseet, Antiksamlingens 
arkiv.

24. Foto: John Lund.
25. Kunsthistorisches Museum,  

Wien – KHM-Museumsverband.
26. Foto: John Lee.
27. Gengivet med tilladelse af British 

Museum.
28. Foto: Jesper Weng.
29. Foto: John Lee.
30. Afbildet med tilladelse fra Biblio

théque Nationale Universitaire  
i Strasbourg.

31. Efter Bröndsted, P.O. (1826). Voyages 
dans la Grèce accompagnés de recherches 
archéologiques, et suivis d’un aperçu sur 
toutes les entreprises scientifiques qui  
ont eu lieu en Grèce depuis Pausanias 
jusqu’a nos jours, 1. Paris: Didot.

32. Efter Brøndsted, P.O. (1844). P.O. 
Brøndsted’s Reise i Grækenland i  
Aarene 1810-1813, udgivet af N.V. 
Dorph. Kjøbenhavn: Samfundet  
til den danske Literaturs Stemme,  
frontispicen.

K.F. Kinch
Schierup

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 8.  
Det Kongelige Biblioteks Håndskrift
samling, arkivnr. 3265.

1.  Det Kongelige Biblioteks portræt
samling.

2.  Korttegning: Per Baasch Jørgensen.
3.  Efter Kinch, K.F. (1890). L’Arc de 

triomphe de Salonique publié sous les 
auspices de la fondation Carlsberg.  
Paris: Librairie Nilsson, pl. I.

4. Efter Kinch, K.F. (1890). L’Arc de 
triomphe de Salonique publié sous les 
auspices de la fondation Carlsberg.  
Paris: Librairie Nilsson, pl. III og VII.

5.  Det Kongelige Biblioteks Hånd
skriftsamling, arkivnr. 3265.

6. Det Kongelige Biblioteks Hånd
skriftsamling, arkivnr. 3265.

7.  Det Kongelige Biblioteks Hånd
skriftsamling, arkivnr. 3265.

8.  Det Kongelige Biblioteks Hånd
skriftsamling, arkivnr. 3265.

9. Det Kongelige Biblioteks Hånd
skriftsamling, arkivnr. 3265.

10. Korttegning: Per Baasch Jørgensen.
11. Foto: Stine Schierup.
12. Ekspeditionsfoto, Antiksamlingen, 

Nationalmuseet, Rhodosarkiv.
13. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
14. Ekspeditionsfoto, Antiksamlingen, 

Nationalmuseet, Rhodosarkiv.
15. Ekspeditionsfoto, Antiksamlingen, 

Nationalmuseet, Rhodosarkiv.
16. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
17. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
18. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
19. Foto: Antiksamlingen, National

museet.
20. Efter Blinkenberg, C.S. (1941).  

De Danske Udgravninger i Lindos. 
Arkæologiske og Kunsthistoriske Af-
handlinger Tilegnede Frederik Poulsen. 
København: Gyldendalske Boghandel, 
pl. 1 og Dyggve, E. (1960). Lindos: 
Fouilles d’Acropole 1902-1914 et 1952, III: 
Le Sanctuaire d’Athena Lindia et l’archi-
tecture lindienne. Berlin: Walter de 
Gruyter.

21. Foto: Antiksamlingen, National
museet.

22. Foto: Antiksamlingen, National
museet.

23. Foto: Stine Schierup.
24. Foto: Stine Schierup.
25. Foto: John Lee, Antiksamlingen,  

Nationalmuseet.
26. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
27. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
28. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
29. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
30. Antiksamlingen, Nationalmuseet, 

Rhodosarkiv.
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Harald Ingholt
Raja

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 20. © 
Palmyra Portræt Projektet, med  
tilladelse fra Ny Carlsberg Glyptotek.

1.  © Palmyra Portræt Projektet.
2.  Fra Berlingske Tidende, 22. december 

1929.
3.  Fra Berlingske Tidende, 22. december 

1929.
4. © Palmyra Portræt Projektet, med  

tilladelse fra Ny Carlsberg Glyptotek.
5.  Universitätsbibliothek Heidelberg, CC 

BY-SA 3.0, https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/; https:// 
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ 
abameleklazarev1884/0006/image.

6. © Palmyra Portræt Projektet.
7.  © Palmyra Portræt Projektet,  

udgravningsdagbog 1928, Ny Carlsberg 
Glyptotek.

8.  © Rubina Raja.
9. © Palmyra Portræt Projektet.
10. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 

Efter Schnädelbach, K. (2010).  
Topographia Palmyrena. Bonn: Habelt.

11. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

12. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

13. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

14. © Palmyra Portræt Projektet.
15. © Palmyra Portræt Projektet.
16. Heritage Image Partnership Ltd / 

Alamy Stock Photo.
17. The Picture Art Collection /  

Alamy Stock Photo.
18. © Victoria and Albert Museum,  

London.
19. © Carlsberg Arkiv.
20. © Palmyra Portræt Projektet, med 

tilladelse fra Ny Carlsberg Glyptotek.

21. Fra Østrup, J. (1895). Historisk- 
topografiske Bidrag til Kendskabet  
til den syriske Ørken. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 
6, Historisk og filosofisk afdeling, 4 (2), 
61-91 – Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab.

22. Fra Politiken 1928.
23. © Palmyra Portræt Projektet.
24. © Palmyra Portræt Projektet,  

venligst stillet til rådighed af Mary 
Ebba Underdown, skannet ved  
Foto/medie-afdelingen, Moesgård.

25. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

26. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

27. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed af Mary 
Ebba Underdown, skannet ved  
Foto/medie-afdelingen, Moesgård.

28. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

29. © Palmyra Portræt Projektet.
30. © Palmyra Portræt Projektet,  

venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

31. Antikmuseet, Aarhus Universitet. 
Foto: Rógvi N. Johansen.

32. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

33. © Palmyra Portræt Projektet,  
venligst stillet til rådighed  
af Mary Ebba Underdown.

Frederik Poulsen  
& Ejnar Dyggve
Handberg & Barfoed

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 11.  
Foto: Signe Barfoed.

1.  Foto: C. Giatrakos.

2.  Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 
Efter Ancient World Mapping Centers 
À-la-carte Application CC BY-NC 3.0, 
http://awmc.unc.edu/awmc/ 
applications/alacarte/; https:// 
creativecommons.org/licenses/ 
by-nc/3.0/.

3.  Udarbejdet af N. Michaelides.
4. Det Kgl. Biblioteks billedsamling, 

1930-809.
5.  Fra Hallager, E. (red.) (2016). Viden-

skab & Kunst. Athen: Det Danske  
Institut i Athen, 13.

6. Afdelingen for Historiske Arkiver  
for Antikviteter og Restaurering, Det 
græske kulturministerie (Kasse 675 Δ, 
kuvert Α 1925). Foto: Signe Barfoed.

7.  © Det græske kulturministerie.  
Foto: Søren Handberg.

8.  © Det græske kulturministerie.  
Foto: C. Giatrakos.

9. Fra Dyggve, E. & Poulsen, F. (1948). 
Das Laphrion: Der Tempelbezirk von 
Kalydon. Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab Arkaeolo-
gisk-kunsthistoriske Skrifter 1,2.  
København: Munksgaard, tavle XXXIV.

10. © Ny Carlsberg Glyptotek.
11. Foto: Signe Barfoed.
12. Fra Dyggve, E. & Poulsen, F. (1948). 

Das Laphrion: Der Tempelbezirk von 
Kalydon. Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab Arkaeo logisk-
kunsthistoriske Skrifter 1,2. Køben-
havn: Munksgaard, 70, fig. 77.

13. © Det græske kulturministerie.  
Foto: Søren Handberg.

14.  Peter Horree / Alamy Stock Photo. 
15. Fra Poulsen, F. & Rhomaios, K. 

(1927). Erster vorläufiger Bericht über  
die dänisch-griechischen Ausgrabungen 
von Kalydon. Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab Historisk- 
filologiske Meddelelser 14,3. Køben-
havn: A.F. Høst, tavle XXIX, fig. 39.

16. © Det græske kulturministerie/ 
Archaeological Receipts Fund.  
Foto: Giannis Patrikianos.
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17. Fra Dyggve, E. & Poulsen, F. (1948). 
Das Laphrion: Der Tempelbezirk von 
Kalydon. Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab Arkaeolo-
gisk-kunsthistoriske Skrifter 1,2.  
København: Munksgaard, 153, fig. 164.

18. Fra Dyggve, E. & Poulsen, F. (1948). 
Das Laphrion: Der Tempelbezirk von 
Kalydon. Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab Arkaeolo-
gisk-kunsthistoriske Skrifter 1,2.  
København: Munksgaard, tavle XXXV.

19. © Ny Carlsberg Glyptotek.
20. Fra Dyggve, E., Poulsen, F. &  

Rhomaios, K. (1934). Das Heroon von 
Kalydon. Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab Historisk- 
filosofiske Skrifter 7,4.4. København: 
Levin & Munksgaard, 42, fig. 27.

21. © Det græske kulturministerie.  
Foto: Søren Handberg.

22. Fra Dyggve, E., Poulsen, F. &  
Rhomaios, K. (1934). Das Heroon  
von Kalydon. Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab Historisk- 
filosofiske Skrifter 7,4.4. København: 
Levin & Munksgaard, 96, fig. 104.

23. © Det græske kulturministerie.  
Foto: Søren Handberg.

24. Fra Dyggve, E., Poulsen, F. &  
Rhomaios, K. (1934). Das Heroon  
von Kalydon. Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab Historisk- 
filosofiske Skrifter 7,4.4. København: 
Levin & Munksgaard, 12, fig. 6.

25. Foto: Søren Handberg.
26. © Ny Carlsberg Glyptotek.
27. © Det græske kulturministerie.  

Foto: Søren Handberg.
28. Foto: Søren Handberg.
29. Fra Dietz, S. & Stavropoulou-Gatsi,  

M. (2011). Kalydon in Aitolia Danish/
Greek Field Work 2001-2005. Mono-
graphs of the Danish Institute at  
Athens volume 12 (1). Athens:  
The Danish Institute at Athens, 53,  
fig. 19.

30. © Det græske kulturministerie.  
Foto: Søren Handberg.

31.  Foto: Søren Handberg.

P.V. Glob
Laursen

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 25.  
© IMA/Ph. Maillard.

1. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 
Efter kort af Hélène David-Cuny.

2.  Stine Wiell.
3.  Else Roesdahl.
4. P.V. Glob.
5a. Harald Andersen.
5b. Leif Fritsdal.
6. Torkild Funder.
7.  Svend Aage Lorentz.
8a.  Moesgaard.
8b.  Thomas Fibiger.
9. Moesgaard.
10. Leif Fritsdal.
11. P.V. Glob.
12. Svend Aage Lorentz.
13. Adam Wiehe.
14. P.V. Glob.
15. Peder Mortensen.
16. Loredana Mantello.
17. Flemming Højlund.
18. Harald Andersen.
19. T.G. Bibby.
20. P.V. Glob.
21a. Efter Gadd, C.J. (1932). Seals  

of Ancient Indian style found at Ur. 
Proceedings of the British Academy, 18, 
191-210, Pl. I.

21b. Efter Kjærum, P. (1994) Stamp- 
seals, seal impressions and seal blanks. 
I: Højlund, F. & Andersen, H.H. (red.). 
Qala’at al-Bahrain: The Northern City 
Wall and the Islamic Fortress. Jutland 
Archaeological Society’s Publications, 
30. Aarhus: Jutland Archaeological 
Society, 319-340, fig. 1725.

22. Moesgaard.
23. P.V. Glob.

24. Efter Lombard, P. (2016). Qal’at al 
Bahrain – Ancient harbour and capital  
of Dilmun – The Site Museum. Kingdom 
of Bahrain: Arabian Impressions, 76.

25a. © IMA/Ph. Maillard.
25b. Efter Lombard, P. (2016). Qal’at al 

Bahrain – Ancient harbour and capital  
of Dilmun – The Site Museum. Kingdom 
of Bahrain: Arabian Impressions, 83.

P.J. Riis
Mortensen

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 8. © 
Palmyra Portræt Projektet, venligst 
stillet til rådighed af Mary Ebba  
Underdown.

1.  Antiksamlingen, Nationalmuseet.
2.  Antiksamlingen, Nationalmuseet.
3.  Nordisk Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.
4. Privat familiefoto, Oluf Møller.
5.  Nationalmuseet.
6. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
7.  Antiksamlingen, Nationalmuseet.
8.  © Palmyra Portræt Projektet,  

venligst stillet til rådighed af Mary 
Ebba Underdown.

9. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
10. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
11. Fra Riis, P.J. & Buhl, M.-L. (1990). 

Hama: Fouilles et recherches de la  
Fondation Carlsberg 1931-1938, II.2:  
Les objets de la période dite syro-hittite 
(âge du fer), Nationalmuseets Skrifter, 
København, fig. 2.

12. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
13. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
14. Marquand Library of Art and  

Archaeology, Princeton University.
15. © Palmyra Portræt Projektet,  

venligst stillet til rådighed af Mary 
Ebba Underdown.

16. Foto: Ross Burns,  
www.monumentsofsyria.com.

17. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
18. Nowico, Det Kgl. Bibliotek.
19. Lokalhistorisk samling.
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20. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 
Efter Riis, P.J. et al. (1970-2015). Sukas, 
I-XI. Publications of the Carlsberg  
Expedition to Phoenicia. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab  
Historisk-filosofiske Skrifter.  
København: Munksgaard.

21. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
22. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
23. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
24. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
25. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 

Efter Riis, P.J. et al. (1970-2015).  
Sukas, I-XI. Publications of the Carlsberg 
Expedition to Phoenicia. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab  
Historisk-filosofiske Skrifter.  
København: Munksgaard.

26. Antiksamlingen, Nationalmuseet.
27. Det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab.
28. Antikmuseet, Aarhus Universitet. 

Foto: Rógvi N. Johansen.

Kristian Jeppesen
Pedersen & Poulsen

Åbningsbillede. Fra udgravningen af 
Maussollæet; i forgrunden vesttrappen. 
Foto: Poul Pedersen.

1.  Foto: Sverre Edin.
2.  © Lotte Jeppesen.
3.  Foto: Kristian Jeppesen.
4. Foto: Niels Hannestad.
5.  Foto: Thomas & Poul Pedersen  

(fotografer).
6. Foto: Halikarnassosprojektet.
7.  Foto: Niels Hannestad.
8.  Foto: Poul Pedersen.
9. Illustration: Niels Bargfeldt.
10. Illustration: Poul Pedersen; oversæt-

telse af citater efter Isager, J. (red.) 
(2016). VITRUV. Om Arkitektur.  
Odense: Syddansk Universitetsforlag.

11. Foto: Poul Pedersen.
12. Foto: Poul Pedersen.
13. Newton 1862.
14. Foto: Halikarnassosprojektet.

15. Foto: Halikarnassosprojektet.
16. Foto: Poul Pedersen.
17. Foto: Poul Pedersen.
18. Foto: Poul Pedersen.
19. Foto: Poul Pedersen.
20. Foto: Bodrum Museum.
21. Foto: Poul Pedersen.
22. Foto: Poul Pedersen.
23. Foto: Arn O. Gyldenholm.
24. Foto: Poul Pedersen.
25. © The Trustees of the British 

Museum.
26. Illustration: Birte Poulsen &  

Poul Pedersen.
27. Fra Özet, A.M. (2009). Halikar-

nassos’tan bir anıt. Salmakis  
Cesmesi. Sanat Dergesi, 3, 10-11.

28. Illustration: Inger Bjerg Poulsen.
29. Foto: Jacob Isager.
30. Foto: Jacob Isager.
31. Foto: Troels Munk-Olsen.
32. Foto: Birte Poulsen.
33. Foto: Birte Poulsen.

Stiftsfysikus Kiær
Søvsø

Åbningsbillede. Udsnit af Fig. 8.  
Efter pressefoto i Den antikvariske 
Samlings scrapbog.

1. Det Kgl. Bibliotek. Ribe var afbildet 
under Helsingør, som er klippet ud her. 
Kortet sidder i Civitates orbis terrarum / 
Georgius Braun et Franciscus Hohen-
bergius. – Coloniae Agrippinae: Petrum 
à Brachel, 1612-1618. – Bd. 5, Tvl. 33.

2.  Efter original i Sydvestjyske Museers 
bibliotek.

3.  Efter foto i ASR’s topografiske  
billedarkiv.

4. Efter foto i sagen ASR 52/64.
5.  Efter original i Geodatastyrelsen  

med tilføjelser af Morten Søvsø.
6. Efter Skalk 1962:3.
7.  Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 

Efter ortofoto 2011 fra Geodatastyrel-
sen med tilføjelser af Morten Søvsø.

8.  Efter pressefoto i Den antikvariske 
Samlings scrapbog.

9. Efter Bencard, M. et al. (red.)  
(1981-2010). Ribe Excavations 1970-76, 
1-6. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 
bind 1, s. 7.

10. Foto og tegning: Sydvestjyske  
Museer.

11. Efter Bencard, M. et al. (red.)  
(1981-2010). Ribe Excavations 1970-76, 
1-6. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 
bind 4, s. 88.

12. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 
Efter Jensen, S., Madsen, P.K. & Schiør-
ring, O. (1982). Udgravninger i Ribe 
1979-81. Mark og Montre, 1982, 50-65.

13. Foto i sagen ASR 440 og ASR440x528.
14. Efter foto i ASR’s arkiv.
15. Efter original i Geodatastyrelsen  

med tilføjelser af Morten Søvsø.
16. Foto i sagen ASR 1843.
17. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 

Efter ortofoto 2011 fra Geodatastyrel-
sen med tilføjelser af Morten Søvsø.

18. Illustration: Flemming Bau.
19. Foto i sagen ASR 990.
20. Illustration: Morten Søvsø.
21. Illustration: Morten Søvsø.
22. Foto i sagen ASR 9.
23. Korttegning: Per Baasch Jørgensen. 

Efter ortofoto 2011 fra Geodatastyrel-
sen med tilføjelser af Morten Søvsø.

24. Efter foto i sagen ASR 1200.
25. Efter foto i sagen ASR 11.
26. Efter foto i sagen ASR 13.
27. Foto i sagen ASR 13.
28. Foto i sagen ASR 13.
Tabel 1.  Morten Søvsø.
Tabel 2.  Efter Feveile, C. (red.) (2006). 

Ribe Studier. Det ældste Ribe, 1.2.  
Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab  
og Aarhus Universitetsforlag, s. 18.

Tabel 3.  Efter Feveile, C. (red.) (2006). 
Ribe Studier. Det ældste Ribe, 1.1. & 1.2. 
Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab  
og Aarhus Universitetsforlag.

Tabel 4.  Morten Søvsø.
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