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Carsten Niebuhr 
Biblioteket 
Carsten Niebuhr Biblioteket er  
en bogserie om islam og islamisk 
kultur og historie. Nogle af  
bindene i serien oversættes til 
dansk, andre bliver skrevet direkte. 
De henvender sig alle til den ik-
kespecialiserede læser og tilrette-
lægges efter de bedste traditioner 
for dansk bogarbejde, omsat til det 
21. århundrede.
 Carsten Niebuhr Biblioteket 
udgives i fællesskab af C.L.Davids 
Fond og Samling og Carsten 
Niebuhr Afdelingen på Køben- 
havns Universitet. Titlerne i serien 
udvælges af en redaktion beståen-
de af redaktør Pernille Bramming, 
arkitekt og professor Hans Munk 
Hansen og professor, dr.phil.  
Jakob Skovgaard-Petersen.

Med hver udgivelse i serien følger 
et præsentationsblad. Bøger og 
blade kan bestilles på kuponen.

Carsten Niebuhr Biblioteket ud-
sendes på Forlaget Vandkunsten.

Anne Haslund Hansen: Niebuhrs 
Museum. Souvenirs og sjældenheder 
indsamlet under Den Arabiske Rejse 
1761-1767. 1. udgave. 1. oplag. 254 
sider. Halvbind, illustreret med fotos 
af Torben Eskerod. Tilrettelagt af Carl-
H.K. Zakrisson med omslag af Aase Eg 
Jørgensen. 349,95 kr. / abonnenter: 
250 kr. ISBN 978-87-7695-320-1.

 niebuhrs  
 museum
Frederik den 5.s videnskabelige ekspedition til Arabien 1761-1767 
resulterede i betydelige samlinger af planter, dyr og manuskrip-
ter, som blev sendt hjem til København.

Mindre kendt, men ikke mindre interessant, er den samling 
af oldsager og etnografiske genstande, som ekspeditionen også 
hjemførte. Samlingen, som i dag er enestående, beskrives her 
for første gang.

Ekspeditionen skulle skaffe ny viden om det bibelske Mel-
lemøsten. Genstandene føjer sig til den videnskabelige doku-
mentation fra ekspeditionen, og de vidner om de rejsendes nys-
gerrighed og deres interesse for både det almindelige og det 
særprægede.

Niebuhrs Museum. Souvenirs og sjældenheder fra Den Arabiske 
Rejse 1761-1767 er en fortælling om genstande og deres betydning. 
Anne Haslund Hansen er gået i kilderne, og har opsporet hvad 
der endnu findes bevaret. Hver ting har sin egen fortælling, som 
tager læseren med ud på ekspeditionens rejserute og ind i 
1700-tallets måder at se, forstå og ordne verden på.

Ph.d. Anne Haslund Hansen, født 1971, har en baggrund i ægyptologi. Hun arbejder blandt 
andet med museumshistorie og indsamling. Sammen med Stig T. Rasmussen har hun 
udgivet Min Sundheds Forliis. Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske 
Rejse 1760-1763. 
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En skotte blev hans  
skæbne – om Niebuhrs 
oversættelser 

Af Anne Haslund Hansen

I 2003 blev de danske læsere begavet med en fornem bogudgivelse 
på næsten 1200 sider – en komplet nyoversættelse af Carsten  
Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien. Mange var så begejstrede for 
Niebuhrs tekst, at de helt glemte, at bøgerne oprindeligt var skrevet 
på tysk. Sådan er en god oversættelse! 

Niebuhrs Rejsebeskrivelse er blevet oversat før. Originaludgaven, 
udgivet i København i henholdsvis 1774 og 1778 blev hurtigt kendt. 
Rejseberetninger var også dengang populært læsestof og i 1776 og 
1780 udkom en oversættelse til både fransk og hollandsk. Disse ud-
givelser fulgte Niebuhrs tekst nøje og også de mange illustrationer 
kom med. Niebuhrs første bog, Beskrivelse af Arabien fra 1772, forelå 
på dette tidspunkt også i oversættelse til fransk og hollandsk.  

Men så skete der noget, som kom til at få afgørende betydning 
for kendskabet til Carsten Niebuhr og hans værk. Vi begynder i Bern 
i året 1780. Her udkom endnu en fransk udgave af Niebuhrs rejse-
beskrivelse.  Udgiveren var Société Typographique de Berne. Ser 
man på indholdet af det schweiziske tobindsværk, så fremgår det 
imidlertid tydelig, at det på ingen måde drejer sig om blot »endnu«  
en fransk version. Der er nemlig tale om en sammenskrivning af 
dele af første bind af rejsebeskrivelsen (som går fra København  
til Surat i Indien) samt dele af Beskrivelse af Arabien. Originalernes 
plancher er reduceret til en lille håndfuld ubehjælpsomme kopier, 

som ikke tjener hverken Niebuhr eller kunstneren Baurenfeind til 
megen ære. 

Det var ulykkeligvis denne mudrede udgave af Niebuhr, som 
kom til at ligge til grund for den første engelske over sættelse fra 1792, 
lavet af den skotske forfatter og forlægger Robert Heron. Dengang 
havde værket sin egen berettigelse, men i dag, 224 år senere, ser bil-
ledet unægtelig anderledes ud. Herons udgave er nemlig aldrig  
blevet erstattet, og i dag er den måske endog den mest brugte ud-
gave af alle.  I den nyere forskning har Robert Heron flere gange fået 
dårlig presse for sit (mak)værk. Imidlertid kan det altså nu afklares, 
at Heron faktisk slet ikke var forbryderen. Den ære til falder rettelig 
den anonyme redaktør bag udgaven fra Bern. 

Men hvem var Heron og hvorfor gav netop denne mand sig til 
at oversætte Niebuhr? Det giver Robert Hillenbrand her et bud på.     

5
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Robert Heron. Niebuhrs 
oversætter

Af Robert Hillenbrand

I annalerne fra den danske ekspedition til Det lykkelige Arabien, der 
i 1761 blev sendt af sted under stor opmærksomhed, og som fra start 
til slut var forfulgt af ulykke og død, endte Carsten Niebuhr som det 
eneste friske æble i en tønde af dårlige. Carsten Niebuhr havde et 
stort talent for beskedenhed, men han kendte også helt ind til benet 
værdien af tålmodig, omhyggelig iagttagelse og uophørlig flid.  
I sidste ende blev han ikke bare den eneste overlevende fra ekspe-
ditionen, men også den, der kom til at skrive om den og den, der 
sørgede for at de øvrige medlemmers opdagelser blev publiceret. 
Her har vi altså et usædvanligt eksempel på en tilsyneladende almin-
delig mand, som opnåede at udrette, hvad man i historiens lange 
perspektiv kun kan anerkende som virkelig usædvanligt. Videnska-
ben trækker endnu den dag i dag på mange sider af hans arbejde.

 Men denne lille artikel skal ikke handle om Carsten Niebuhr. 
Den er tilegnet en helt anden slags skikkelse, en Robert Heron (1764-
1807), der var en sand indfødt i Londons Grub Street – deltidspræ-
dikant og deltidslærer, klassisk lærd på deltid og deltidsjournalist 

Robert Hillenbrand er professor 
emeritus i islamisk kunsthistorie på 
universitetet i Edinburgh. Han har rejst 
overalt i den islamiske verden og har 
bl.a. skrevet bøgerne Imperial Images in 
Persian Painting, Islamic Architecture in 
North Africa (medforfatter), Islamic Art 
and Architecture , The Architecture of 
Ottoman Jerusalem . An Introduction, 
Studies in Medieval Islamic Art and 

Architecture og den prisbelønnede 
Islamic Architecture. Form, Function and 
Meaning, der blev oversat til persisk. Et 
udvalg af hans mange videnskabelige 
artikler kan findes i de to bind Studies in 
Islamic Architecture. Volume I, London, 
2001, og Studies in Iranian Architecture. 
Volume II, London, 2006. I Carsten 
Niebuhr Biblioteket udkom Islamisk 
kunst og arkitektur (2008).

– som fristede en mager, usikker tilværelse som all-round skribent 
og lønnet oversætter på det voldsomt konkurrerende bogmarked i 
oplysningstidens Edinburgh. 

Hans løbebane krydsede et kort øjeblik Niebuhrs da han påtog 
sig den opgave at oversætte en fransk version af Reisebeskrivelse til 
Arabien til engelsk. Dette arbejde udkom i 1792.

Herons biografi skitseres af T.F. Henderson på en tospaltet side 
i det bindstærke værk, Dictionary of National Biography. Robert var 
et af de mange børn, som fødtes væveren John Heron fra New Gal-
loway i Kirkcudbrightshire i det skotske lavland. Til han var ni blev 
han undervist af sin mor, og drengen var tilstrækkelig opvakt til at 
få overladt undervisning af andre børn i den lokale skole fra han 
var elleve og da han var fjorten blev han udpeget til førstelærer ved 
sogneskolen i Kelton. To år senere, i 1780, kunne han gå videre på 
universitetet i Edinburgh, takket være sin egen opsparing og med 
hjælp fra sine forældre. På det tidspunkt ville han læse til præst. Men 
behovet for at tjene til livets ophold førte ham ikke blot til at under-
vise og prædike, men også til at arbejde for adskillige lokale bog-
handlere, og som det skulle vise sig, så blev det hans karriere.

Man kan stille skarpt på Herons karakter og levevis, og det sam-
fund han bevægede sig i, ved at gå til et upubliceret dokument, der 
opbevares i The Special Collections i Edinburghs universitetsbib-
liotek, med titlen »Journal of my conduct begun August 14th, 1789. 
Each page to contain a day – Or at least each leaf (2 yrs«. Tonen i 
dagbogen, der af og til minder om nytårsforsæt – nemt aflagt og 
lige så let opgivet igen – slås an allerede på de første par sider, som 
siger meget om forfatteren, som på dette tidspunkt havde levet af 
at skrive i Edinburgh i næsten et årti. Hans dage udmærker sig ved 
ikke at følge noget mønster. Han starter én dag med at bede – selv 
om han noterer at han gør det uden rigtig overbevisning – og læser 
»et kapitel eller to« af Mathæusevangeliet, efterfulgt af en vis mørk 
selvreflektion over sin egen dårlige opførsel over for sin familie. 
Næste morgen læser han i tre timer i Richardsons Sir Charles Gran-
dison, en af det attende århundredes mest berømte engelske roma-
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ner. Om eftermiddagen læser han videre. Richardsons roman var 
upåklageligt selvforbedrende i tonen, men han fik ikke skaffet brød 
på bordet ved at læse den. Og det er kun én dag siden han begynd-
te på sin dagbog i den faste hensigt at forbedre sin opførsel. Hans 
arbejdsliv er tydeligvis i uorden. I løbet af den første dag opregner 
han fire løgne eller brudte løfter med et femte på vej. Alligevel skæl-
der han sin frisør ud for at komme for sent og han betaler ikke sin 
urmagerregning, som han i stedet lover at betale ved en senere lej-
lighed. Man fornemmer, at hans arbejdsgivere er kronisk misfor-
nøjede med ham, hvad der naturligvis kun kan øge hans bekymring. 
Men han reagerer ved simpelthen at love ting, som han ved at han 
ikke vil holde. Alene i løbet af disse to dage svigter han Mr. Mac-
farquhar, Mr Willison og Mr E(lliot) (som ejer en butik) og afleverer 
nogle papirer til en Mr M. Det er åbenlyst at han spiller fedtspil med 
sine forpligtelser, men uden det store held. Han ud fører faktisk 
arbejde, men slet ikke i det omfang, han lover, og er derfor nødt til 
at aflægge afværgebesøg hos sine arbejdsgivere. Hans gentagne for-
sikringer om at han vil aflevere manuskriptet til aften antyder at 
boghandlerne (hvoraf mange var forlæggere) boede tæt ved og at 
også de sled i det uden for almindelig arbejdstid. Andre interesser 
og fornøjelser kommer i vejen – over morgenmaden læser Heron 
for eksempel i et andet selvforbedrende værk, Les Moers, som han 
reflekterer over; og mens han får ordnet håret sammenligner han 
teksten til et digt af Virgil med Drydens oversættelse. Han besøger 
venner og bekendte og kigger ind på lejebiblioteket. Og vævet ind 
i hele hans dag er hans konstante, utålmodige og triste iagttagelse 
af hans egen moral, som leder ham til at dømme sig selv for det ene 
etiske fald efter det andet.

Dagbogens fortælling om hans liv gennem disse to dage er kun 
et glimt af et kompliceret og hektisk liv.

24, juli 1792: »... det er længe siden jeg har ført dagbog. Jeg har 
besluttet at genoptage den. Jeg er beskæftiget med politiske skrive-
rier ...«

fredag den 23. november »Stod op cirka klokken otte. – Bad, 
uden at knæle. – Skrev før morgenmad og bagefter, til klokken et ... 
På biblioteket udsøgte jeg mig et bind af Percys Ballader, der inde-
holder en sang, der skal citeres i min dagbog ... Bad – Gik i seng ... 
Ahh!«

onsdag den 13. juni. »- Lad mig prøve at fortsætte min dagbog. 
Mit liv er ondt. Mine forhold er ubehagelige. Jeg har intet andet 
gjort i formiddag end at læse i Rousseaus Bekendelser.«

Og den 16. juni: »I sengen til næsten klokken ti. Ingen bøn. Denne 
dag tilbragte jeg som vanligt. Om aftenen blev jeg ført til fængslet 
for en gæld, jeg havde til Mr Crinie i Leith. Der måtte jeg blive til 
tirsdag aften og blev så løsladt.«

onsdag den 20. juni. »Stod op trist. Bad, spiste morgenmad. 
Læste nogle stykker hos Catul. Skrev tre ark på mit essay om Thom-
son. Læste to eller tre essays af Hume. Spadserede ud i aftenen med 
Holes Arthur i hånden; og læste en bog deraf. Bad. Gik hjem igen. 
Gik sorgfuld i seng og læste videre i Warburtons Divine Legation.«

Historien fortætter i korte indførsler i juni og juli:

» ... Modtog en halv crown fra Mr Kirkwood. Bad ude på  
markerne« ... »Fortsatte mit sædvanlige arbejde uden at gå  
ud og uden at være mere ond eller dyr« ..- »Læste, med be-
undring, nogle kapitler af Esaias« ... »Jeg har fortsat mine  
arbejder. Har været liderlig. Har skrevet mindre. Har levet  
sobert og sparsommeligt. Har forsømt religionen noget.  
Har modtaget et venligt brev fra min far.«

Han vender konstant tilbage til sine mangler hvad angår religiøs 
praksis og tro:
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»18. september. Jeg forstår ikke Det nye Testamente. – 20. sep-
tember begav mig til Corstorphine; hvor jeg var blevet hyret  
til at prædike. Nåede frem til præstegården mellem elleve  
og tolv. Gik snart efter hen i kirken. Foredrog og prædikede 
med ligegyldighed, eller endnu værre end med ligegyldighed. 
Bad og læste rimeligt godt fra Salmernes Bog. Spiste i præste-
gården ...«

Disse citater opbygger gradvist billedet af en ung mand (han var 
endnu ikke tredive), der drives rundt fra den ene forpligtelse til den 
anden, som han ikke kan opfylde. Det er ikke så mærkeligt at han 
nogle gange ligger uvirksom i sengen, og til andre tider tvinger sig 
til vanvittig aktivitet; og hele tiden forsøger han at danne sig selv. 
Så fanget mellem dovenskab og selvforbedring, som han er, og med 
nødvendigheden af at tjene en smule penge konstant hængende 
over hovedet, er det ikke så sært at han var ude af stand til at blive 
ved en enkelt ting ret længe. Og så var han drevet af sin presbyteri-
anske samvittighed. I realiteten levede han derfor på flugt. 

Og så, efter fem og et halvt års tavshed, skriver Heron i oktober 1798: 

»Et antal år er svundet uden at jeg rigtig har videreført min  
dagbog. Jeg har mistet min mor og alle mine overlevende  
søstre. Jeg har næsten bragt min History of Scotland til fuld-
førelse, har betalt min gæld og står over for at rejse til London 
med udsigt til stor litterær succes. Min moralske habitus er  
en del forbedret, og mine drifter stilnet en del. Jeg har lidt  
meget. Min yngste søster Marys død har været mere (...) end 
nogen anden skade,  jeg før har tålt.«

Og så kommer vi frem til den allersidste side (f. 45a):

»Lørdag, den 21. december 1798. Jeg har næsten fuldbragt  
min History of Scotland. Jeg har arbejdet samvittighedsfuldt.  
Jeg har præsteret, men ikke til fuldkommenhed, at bekæmpe 
min tendens til ladhed, liderlighed, unødig ophidselse, selv-

hævdende praleri og upålidelighed. Jeg mindes stadig min 
kære, kære søster. Jeg har ikke skrevet til min far. Jeg har intet 
læst – undtagen for morskabs skyld eller for umiddelbart  
at anvende det – intet, der kan forøge min viden eller styrke 
mit sind. Jeg håber, jeg kan rejse til London om otte dage.  
Jeg må læse religiøse bøger, bede ofte, arbejde hårdere og  
med ædlere formål, passe bedre på mine penge, vænne mig  
til at arbejde med en vis konstanthed og flid. Jeg må sørge  
for at være til nytte for min  nevø og niece. Jeg må være om-
hyggelig med at holde mig fri for gæld. Jeg må være retfærdig, 
så jeg bagefter kan gøre godt. Gud trøste og hjælpe mig!«  
(Disse sidste ord er skrevet med enorme pennestrøg).

Og i denne stemning af dyb sorg og panik slutter Robert Herons 
dagbog.

Richard B. Sher har, i sin vidunderligt gennemarbejdede og bredt-
favnende bog om den verden, som Robert Heron levede og arbej-
dede i, dokumenteret den bredere sammenhæng for det løsagtige 
og alligevel bemærkelsesværdigt produktive liv, der kommer til syne 
via disse smerteligt ærlige og plagede sider (The Enlightenment & the 
Book. Scottish Authors & Their Publishers in Eighteenth-Century Britain, 
Ireland & America. Chicago og London 2006). Uanset hans person-
lige mangler, så var hans produktion forbløffende stor, og indbefat-
tede et dusin eller mere oversættelser fra fransk. I den sammenhæng 
var 1792 et særligt godt år for ham. Her udkom Travels through Arabia, 
and other countries in the East. By M. Niebuhr. Translated into English 
by Robert Heron. With notes and plates. 2 vols. (Edinburgh 1792) og også 
en anden bog om den islamiske verden: Arabian nights entertain-
ments. Translated from the original Arabic into French, and from the 
French into English. In 8 vols. the last four of which (being continuation) 
were translated into English by Robert Heron. (London og Edinburgh 
1792). Det islamiske tema dukkede op igen fem år senere i An Account 
of the life of Muley Liezit, late emperor of Morocco. Written by a Spanish 
agent at the Moorish court, who witnessed the events of Liezit’s reign, and 
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who, by his intrigues, accomplished that emperor’s fall. Translated by  
Robert Heron. (London 1797).

Den Heron, der står frem fra dagbogens sider, var ikke en mand 
af den slags, der slår sig ned med et fast job og en stabil indkomst. 
En pæn del af hans arbejde blev udført i fængsel, og i historisk 
perspektiv var hans ulykkelige skæbne nærmest forudbestemt. På 
grund af gæld blev han smidt i Newgate, Londons mest berygtede 
fængsel, og herfra flyttet til St. Patrick’s Hospital, hvor han døde i 
en alder af toogfyrre.

I sin bog afdækker Richard B. Sher en verden af morderisk  
konkurrence, der skabte indviklede netværk af forbindelser mellem 
forfattere, redaktører, journalister, kopister, anmeldere, oversættere, 
forlæggere, trykkere, boghandlere og den læsende offentlighed, de 
henvendte sig til. Heron var typisk for sin tid ved med øjebliks varsel 
at kunne give sig i kast med praktisk taget hvad som helst litterært. 
Men han var også sin egen værste fjende, sådan som det alt for tyde-
ligt afsløres af hans dagbog. Sir Walter Scott mente, at han var »en 
simpel drukmås og stratenrøver« som »døde af sult« (Sher, side 127).

Men Heron bør frem for alt huskes for sin ufattelige alsidighed, 
for i løbet af en periode på to tiår producerede han en uafbrudt flod 
af værker – en kritisk udgave af Thomsons digt, Seasons; en komedie 
med titlen St.Kilda; en History of Scotland; et tobindsværk om krigen 
mod Frankrig; Elements of Chemistry; en General View of the Natural 
Circumstances of the Hebrides; Observations made in a journey through 
the western counties of Scotland, in the autumn of 1792; A new system  
of universal geography; containing a full survey of the natural and civil 
state of the terraqueous globe; with a philisophical view of universal  
history. Han grundlagde også en avis i London, The Fame, hvis kon-
kurs sendte ham i gældsfængsel, hvor han, for at citere ham selv, 
blev reduceret til »den mest ekstreme pekuniære og korporlige sorg«. Lad 
hans arbejder snarere end hans skæbne tale for ham.
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Niebuhrs billedrulle

Af Ulrich Marzolph

Under sin rejse i Mellemøsten i 1765 anskaffede Carsten Niebuhr, 
tysk opdagelsesrejsende i den danske konges tjeneste, ved Husayns 
gravsted i Karbala en billedrulle med billeder af shiitiske helligste-
der. Rullen måler 192 cm. I dag er papiret klæbet op på pap og skåret 
i tre stykker af forskellig længde. Niebuhr anså ikke rullen for noget 
særligt. I hans øjne var den »dårligt udført«, og han lod derfor kun 
et par mindre detaljer gengive i bind II af sin Reisebeschreibung nach 
Arabien und anderen umliegenden Ländern, 1778. I dag er Niebuhrs 
billedrulle det ældst kendte eksempel på en særlig type illustreret 
pilgrimsdokument. Niebuhrs rulle er formodentlig lavet omkring 
1765, men som type afspejler den en lang tradition. 

Niebuhrs billedrulle er en souvenir der beviser, at dens ejer 
havde såvel besøgt Mekka og Medina, de hellige shiitiske gravsteder 
i Irak og imamen Ridas grav i den iranske by Mashhad. 

Billedrullens første felter viser Mekka og Medina og handler om 
den hajj eller pilgrimsfærd, som er obligatorisk for alle muslimer. 
Man kender til mange sådanne »pilgrimscertifikater«, men langt 
den største del af dem stammer fra den sunnitiske retning af islam. 
Niebuhrs billedrulle er et tidligt dokument, som vidner om den 

Ulrich Marzolph, født 1953, er professor 
ved Georg-August Universität Göttin-
gen, hvor han beskæftiger sig med islam. 
Han skrev afhandling om persiske folke-
eventyr og beskæftiger sig i dag hoved-
sagelig med den islamiske verdens 
fortælletraditioner. Blandt hans mange 
udgivelser er The Arabian Nights Enyclo-
pedia,  som han udgav sammen med 

Richard van Leeuwen og Hassan Was-
souf (2004). Initiativet til Den Arabiske 
Rejse 1761-1767 kom fra Johann David 
Michaelis, som i årene 1745-1791 var 
professor ved den selvsamme institu-
tion, det dengang nyoprettede univer-
sitet i Göttingen. Hans forskningsom-
råde var særligt de orientalske sprog, 
dvs. hebraisk og arabisk.

i foråret 1765 besøgte Niebuhr de shiitiske helligdomme ved Kar-
bala i nutidens Irak. I en lille bod ved den vigtige Husayn-moske 
købte Niebuhr, med hjælp fra sin muslimske rejsekammerat, nogle 
souvenirs. Det blev til flere bedesten, nogle bønnekæder og en lang 
papirrulle med malede pilgrimsmotiver. Ifølge Niebuhr blev stedet 
årligt besøgt af 5000 pilgrimme. I dag besøges Karbala af mange 
millioner pilgrimme. 

Hvis man, helt hypotetisk, forestiller sig, at hver femte af de 
pilgrimme, der besøgte Karbala gjorde som Niebuhr, så kunne man 
for hele 1700-tallet opstille et formodet salg på 100.000 billedruller, 
200.000 bønnekæder og 500.000 bedesten. I dag må vi, ikke over-
raskende, lede forgæves efter langt de fleste af disse indkøb, for de 
er gået til i tidens løb. Men det var måske alligevel ikke helt til at 
forudse, at netop den rulle, Niebuhr købte, nu er den ældste af sin 
slags.  Den har af samme grund flere gange været udlånt fra Natio-
nalmuseet i København til internationale udstillinger om islam. 

Den tyske forsker Ulrich Marzolph har i en privatsamling på  
Hawaii fundet en litografisk trykt rulle, som på mange punkter lig-
ner Niebuhrs. Denne rulle er formodentlig fra slutningen af 1800- 
tallet eller det tidlige 1900-tal. De to ruller beviser, at der fandtes en 
særlig tradition, der som minimum har eksisteret i omkring 150 år, 
men som formodentlig er væsentligt ældre. 

Genstandene fra Den Arabiske Rejse er en vigtig kilde til hvad 
der kunne erhverves lokalt, undervejs på ekspeditionens rejserute.  
Men i tilfældet med billedrullen bliver genstandene på sin vis også 
til et tankevækkende billede på alt det, der er gået tabt.

I sin artikel giver Ulrich Marzolph en indføring i den shiitiske 
pilgrimstradition, som den kommer til udtryk i de fortællende  
motiver, som er gengivet på Niebuhrs rulle. 

Anne Haslund Hansen
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Til venstre: Niebuhrs billedrulle
Ovenfor: Den trykte rulle fra ca. 1900.
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shiitiske pilgrimsrejse. Splittelsen mellem de sunnitiske og shiitiske 
retninger af islam handler om arvefølgen efter profeten Muham-
med. Shia-islam holdt på, at profeten Muhammeds familie var hans 
rette efterfølgere. Derfor dyrker shiiter Muhammeds svigersøn, Ali, 
dennes sønner Hassan og Husayn, der blev født af Muhammeds 
datter Fatima, og disses efterkommere, som de rette ledere (imamer) 
af det muslimske samfund.

Rullen består af et langt billedfelt i midten, omkranset af en bort 
med skrift i vers. Teksten er en særlig slags poesi, der kendes under 
navnet chāvushi-khvāni; det vil sige de vers, der fremsiges af en sær-
lig pilgrimshjælper kaldet chavush eller chavosh.  Versene udgør en 
fortælling om pilgrimmens besøg på forskellige steder, oplevelser 
undervejs og de gaver, han bragte med hjem – alt sammen skrevet 
på rim. 

Det store billedfelt er en visuel rejse, som tager beskueren fra 
Mekka til Mashhad. Undervejs besøges steder, der har særlig betyd-
ning for shiitiske pilgrimme. Rejsen begynder i Mekka (nederste 
højre hjørne). Hvert felt er betegnet med overskrifter på persisk, 
skrevet inden i billedfeltet. Den første sektion, som er delt i tre, 
viser rituelle steder i omegnen af Mekka. Øverst Mina og Arafat-
bjerget. Midt i: landskabet mellem Marwa og Safa, og nederst er 
Zamzam-brønden, der ligger inden i helligdommen, haram, i Mek-
ka.  Haram’en er vist i den næste sektion. Ka’baen ses midt i, dækket 
af en sort drapering kaldet kiswa. Herefter kommer først profetens 
moske i Medina og Husayns mausolæum i Karbala. Ved at placere 
Husayns grav lige ved siden af moskeen i Mekka angives gravens 
enorme vigtighed for det shiitiske samfund. Tilbage i Medina igen 
(de næste to sektioner), viser rullen lokale shiitiske mindesteder ved 
Baqi’ og Fadak. Gravpladsen ved Baqi’, hvis helligdom blev ødelagt 
af wahabitiske billedstormere tidligt i det tyvende århundrede, 
rummer grave for Muhammeds koner og hans datter Fatima, såvel 
som for flere af de tidlige shiitiske imamer. Oasen Fadak, historisk 
berømt for sine frugtbare dadelpalmer, tilhørte oprindelig Muham-
med. Ifølge det shiitiske samfund fratog kaliffen Abu Bakr profetens 

datter Fatima hendes retmæssige arv, og startede dermed under-
trykkelsen af shiiterne. Hermed slutter rullens gengivelse af steder 
med relation til hajj i snæver forstand. 

Sunni-muslimer ville på dette sted antagelig fortsætte med at 
besøge Jerusalem, hvorfra legenden fortæller, at Muhammed satte 
ud på sin natlige rejse mod Himlen. Shia-rejsende vil derimod dra-
ge videre for at besøge de shiitiske imamers grave i Irak. Rullens 
visuelle rejse fortsætter derfor mod Najaf, Kufa og Karbala, fulgt af 
Kazimayn, Samarra og Nishapur. I Najaf ligger Alis grav (død 661). 
Han var Muhammeds fjerde efterfølger og den første shiitiske 
imam. I moskeen i Kufa, hvorfra syndfloden ifølge muslimsk folke-
tradition startede, ses et billede af Noahs ark i forgrunden. I det 
følgende billede af helligdommen for Karbalas martyrer er der en 
særlig omtale af Ali-Asghar, Huseyns yngste søn. Under slaget ved 
Karbala i 680 efter vestlig tidsregning, hvor Husayn og hans fæller 
kæmpede mod kaliffens styrker for at generobre hans retmæssige 
plads, blev spædbarnet Ali-Asghar gennemboret af fjendens pile. 

Den næste sektion viser helligdommen (med en grøn minaret) 
for Abu l’Fadl ’Abbas, Husayns halvbroder, som blev grusomt tilredt 
af fjendens styrker i Karbala, da han forsøgte at hente vand fra  
floden til sine tørstige ledsagere. Den næste helligdom tilhører 
Husayns trofaste følgesvend Muslim ibn ’Aqils to unge sønner, som 
blev myrdet af kaliffens agenter i Kufa. Helligdommen i Kazimayn 
(med to blomsterdekorerede kupler) indeholder gravene for den 
syvende imam Musa al-Kazim (død 799) og for den niende imam 
Muhammed al-Taqi (død 835); helligdommen i Samarra indeholder 
den tiende imams grav (Ali al-Naqi, død 868) og den ellevte imam 
Hasan al-Askaris grav (død 873/74). Den følgende sektion viser det 
hellige vandbassin i Samarra, som ifølge folkelig shia-tradition for-
bindes med den tolvte imam, Muhammed al-Mahdi’s forsvinding 
(og senere genkomst). Inden man når til den endelige destination, 
som er imamen Ridas grav i Mashhad, er der et felt med Ridas fod-
aftryk, der findes i en helligdom i Nishapur; retfærdighedens vægt-
skåle, som vil veje hvert enkelt menneskes gode og onde gerninger; 
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øverst en stor hånd, hvis fingre symboliserer de fem medlemmer af 
profetens familie, dvs. Muhammed, hans datter Fatima, dennes æg-
tefælle Ali og deres sønner Hassan og Husayn. Det sidste felt viser 
gravmælet over den ottende imam, al-Rida (død 818), det eneste 
gravmæle for en shia-imam på persisk jord. Dets kuppel er dækket 
af guld, ligesom Alis grav i Najaf.

De fleste af gravmælerne er gengivet på samme måde. Grave 
med kupler fremstilles normalt med den øverste del set udefra, 
mens i den nedre del kan beskueren se direkte ind i kammerets 
indre, som indeholder graven, omgivet af en skærm. Mange af over-
skrifterne på rullen er blevet oversat til tysk i Carsten Niebuhrs 
håndskrift, men blækket, disse kommentarer er skrevet med, er  
noget blegnet. Billedrullen slutter med en gruppe figurer med for-
bindelse til enten Muhammed eller Ali. Fra højre mod venstre, er 
der Buraq’en, dvs. den fabeldyrs-hingst, som bar Muhammed på 
hans natlige rejse fra Jerusalem; en kamel, der bærer kiswa, det sto-
re tekstilforhæng, der dækker Ka’baen og som udskiftes hvert år;  
en løve, der symboliserer Ali; profeten Muhammeds segl, dvs. et 
modermærke, der ses som bekræftelse på hans ret til betegnelsen 
profet; Alis hest Duldul; hans berømte sværd Dhu ’l-fiqar; og hans 
slave Ghanbar (eller Qanbar).

Modsat andre lignende ruller eller dokumenter, er billederne på 
Niebuhrs rulle arrangeret vandret. Alle ældre ruller, uanset om de 
er af sunnitisk eller shiitisk type, er orienteret lodret, sådan at deres 
billeder læses oppefra og ned. Hvis man tænker på, at pilgrimsruller 
var beregnet på at vises frem (offentligt eller privat), så antyder den 
nye måde at opstille billederne på en slags kommercialisering af 
disse genstande, fordi den vandrette udformning gør det muligt at 
fremvise dokumentet i et privat hjems mere beskedne omgivelser.

Niebuhr-rullen er et typisk turistobjekt fra det attende århund-
rede, beregnet til at blive købt af pilgrimme som bevis på at de 
havde været ved graven. Som det tidligst kendte eksempel på denne 
type har rullen en interessant efterfølger i form af et litograferet 

eksemplar fra Qajar-perioden (1785-1925), som for nylig er blevet 
publiceret (se litteratur nedenfor). Endnu i det tyvende århundrede 
blev lignende dokumenter trykt som plakater.

Niebuhrs billedrulle er del af en særlig shiitisk billedtradition, 
som historisk i hvert fald går tilbage til safavideperiodens (1501-1722) 
sidste år. Bortset fra dens værdi som historisk dokument er Nie-
buhr-rullen først og fremmest vigtig fordi den føjer en shiitisk  
dimension til studiet af pilgrimscertifikater. 

Det særligt shiitiske er først og fremmest understregningen af 
at være til stede på mange helligsteder. Visuelt kommer denne vægt-
ning frem, gennem de steder, der besøges i Saudi Arabien, som 
f.eks. gravpladsen i Baqi’ og Fadak-oasen. Ingen af disse steder spil-
ler nogen særlig rolle for sunnitiske pilgrimme. Det shiitiske sær-
kende træder fuldt frem når det kommer til de steder, der be søges 
i Irak, hvoraf de fleste knytter sig til den traumatiske (gen)oplevelse 
af slaget ved Karbala. Når de endelig når Iran, ankommer pilgrim-
mene til deres slutmål ved imamen Ridas grav i Mashhad. 

Fælles for både det shiitiske og det almindelige sunnitiske pil-
grimscertifikat, er at en hajj til Mekka er opfyldelsen af alle musli-
mers vigtigste religiøse pligt. Men på Niebuhr-billedrullen antager 
hajj karakter af kun at være et udgangspunkt, nærmest et alibi for 
pilgrimmens efterfølgende rejse. Rejsen er meget mere end en ku-
riøs tilføjelse til den egentlige hajj. Den er snarere en tilbagevenden 
til pilgrimmens eget hjemsted, idet rullens visuelle rejse reelt ender 
med at erstatte Mekka. For den shiitiske pilgrim er hans eller hendes 
videre, og ligeså vigtige, mål, et besøg ved de hellige steder i Iran 
og Irak. Husayns grav i Karbala er, og har altid været, det vigtigste 
helligsted for shiitter. Men slutmålet er imamen Ridas helligdom  
i Mashhad. Ved at kombinere nogle grundlæggende elementer  
af pilgrimsrejsen og dens visuelle tradition med et særligt iransk 
element, chāvushi-khāni-traditionen, lykkes det for rullen at gøre 
pilgrimsrejsen iransk og at indlejre det hellige iranske territorium 
i et shiitisk verdensbillede. 
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Hidtil udkommet

Min Sundheds Forliis 
Deltagerne i Frederik Vs ekspedition til Arabien 1761-1767 
havde pålæg om hver især at føre en rejsejournal. Min 
Sundheds Forliis er en sådan logbog fra rejsen, skrevet af 
ekspeditionens filolog, Frederik Christian von Haven. 
Jour nalen begynder i København og læseren følger ham 
ned gennem Europa til Istanbul og Kairo og videre til 
Mekka, hvor han nedfældede de sidste ord blot få timer 
før sin død.

»… i princippet den helt rette mand at skikke til 
Ara-bien. Hvis det altså ikke lige havde været for 
hans menneskelige egenskaber. Det er ganske vist 
akkurat disse egen skaber, der gør hans dagbog til 
så fantastisk læsning, et jammers minde uden lige, 
en uendelig mængde af højst fornøjeligt >Kagleri og 
Misforstaaelser< … En velskrivende skurk.« Bjørn 
Bredal, Politiken.

Min Sundheds Forliis. Frederik Christian von Havens rejse-
journal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763, udgivet af  
Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Tilrettelagt  
af Carl-H.K. Zakrisson. 18,5 × 30 cm, 404 sider, illustreret,  
indbundet i millimeterbind af lærred og ølpapir.  
Pris 350 kr. (abonnementspris 250 kr.). ISBN 87-91393-10-8

Rejsebeskrivelse fra Arabien 
og andre omkringliggende lande, bind 1 og 2

Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse, bind 1 udkom i 2003  
og fik årets flotteste og største boganmeldelser.
Politikens Bjørn Bredal skrev i sin anmeldelse bl.a.:  
»… dansk verdenslitteratur. Hvilken fest, at rejsebe-
skrivelsen nu omsider udsendes i en kom plet over-
sættelse, pragtfuld i udstyret og alligevel økonomisk 
tilgængelig for enhver ...«

Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre om-
kringliggende lande. Oversat fra tysk af Hans Christian Fink og 
med indledning af dr.phil. Michael Harbsmeier. Tilrettelagt af 
Anne Rohweder. Bind 1: 528 sider, med gengivelser af 73 kob-
berstik. Bind 2: 680 sider, 53 kobberstik. 23 × 30 cm, 1. udgave 
indbundet i lys sejldug; 2. udgave i halvbind af protokollærred 
og sulfitkardus. Pris 399 kr. pr. bind (abonnementspris: 300 kr.).  
ISBN 87-91393-07-8 (bind 1) og ISBN 87-91393-08-6 (bind 2)

Således repræsenterer Niebuhr-billedrullen en udvidelse af de 
»almindelige« hajj-certifikater, der er domineret af et sunni-per-
spektiv. Hvad enten dette og lignende pilgrimsdokumenter blev 
brugt til at træde i stedet for pilgrimsrejsen, eller om de blev købt 
og båret af pilgrimmene selv som personlige minder eller som  
noget, der kunne fastholde oplevelsen derhjemme, så er det indly-
sende, at de havde en vigtig funktion. De viser hvordan bestemte 
geografiske steder er blevet omformet til hellige rum, gestaltet på 
en særlig visuel måde, og hvordan en jordisk geografi forvandles til 
religiøs topografi, hvorved de understøtter de religiøse skikke og 
dogmer. Disse mekanismer styres af en særlig fortolkning af histo-
rien, som på den ene side historicerer shiismen, og på den anden 
side fremstiller de historiske begivenheder i et særligt iransk shia-
perspektiv.

videre læsning

James W. Allan, The Art and Architecture of Twelver Shi<ism: Iraq, Iran 
and the Indian Subcontinent. London 2012.

Ulrich Marzolph, »From Mecca to Mashhad: The Narrative of an 
Illustrated Shi<i Pilgrimage Scroll from the Qajar Period.« I: Muqar-
nas 31, 2014, 207-242.
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Den globaliserede islam
Hvordan har det påvirket islam at 
brede sig ud over verden de sidste 
30 år? En bog om islam på internet-
tet og i de vestlige storbyer, skrevet 
af en af Frankrigs fremmeste ken-
dere af moderne islam. Olivier Roy 
er forskningsleder ved cnrs i Paris. 
Den globaliserede islam udkom på 
fransk i 2002.
 »Det er hans tese, at alle de nye 

islamiske bevægelser, hvad enten de er liberale, autori-
tære, spiritualistiske eller militante, pga. globaliserin-
gen og forbindelsen til konkret politik, bærer sekulari-
seringen i sig« Præsteforeningens blad

Olivier Roy: Den globaliserede islam. Oversat af Preben 
Neistgaard Hansen, Kamma Skov og Manni Crone.  
Tilrettelagt og illustreret med fotoserie af Åse Eg Jørgensen.  
13 × 18,5 cm, 240 sider, indbundet.  
Pris 198 kr. (abonnementspris 168 kr.). ISBN 87-91393-01-9

Alhambra
Alhambra i Andalusien er 
klodens bedst bevarede ara-
biske palads fra islams klas-
siske storhedstid, besunget 
og efterlignet for sin poetiske 
arkitektur. Alligevel kender vi 
kun lidt til livet på Alhambra. 
Oleg Grabar tolker bygningen 
med afsæt i, hvad vi ved fra 
litteratur, havekunst, teologi 
og arkitektur andre steder i 
den islamiske verden.

 Oleg Grabar (d. 2011) var professor i islamisk kunst 
og arkitektur på Harvard Universitet.
 »Nyoversat klassiker« Politiken

Oleg Grabar: Alhambra. Oversat til dansk af Merete Ahnfeldt-
Mollerup og med 82 nye fotografier optaget til denne udgave af 
professor Hans Munk Hansen. Tilrettelagt af Anne Rohweder.  
17 × 23 cm, 221 sider, hæftet, 118 illustrationer i farver.  
Pris 200 kr. (abonnementspris 160 kr.) Udkommet i 2. udgave. 
ISBN 87-7695-243-3

Jihad i klassisk og moderne islam 
Begrebet jihad (hellig krig) er  
meget levende i den islamiske  
verden og spiller en vigtig politisk 
rolle. I Vesten forbindes begrebet 
med vold og fanatisme. Muslimer, 
derimod, lægger vægt på, at  
begrebets egentlige betydning  
er »bestræbelse imod opnåelse af  
et religiøst begrundet mål«, og at 
det kan be teg ne både forsvarskrig 

og også fredelige aktiviteter. Peters’ bog om jihad  
præsenterer et kildemateriale, der belyser tolkninger 
af jihad-begrebet fra profeten til i dag. 
 Rudolph Peters er professor på universitetet 
i Amster-dam. Han har bl.a. skrevet Islam and 
Colonialism. 
 »...læseren får et både godt, nøgternt og nuan-
ceret indblik i begrebets betydning, omfang og 
fortolkningsmulig heder« Kristeligt Dagblad

Rudolph Peters: Jihad i klassisk og moderne islam. Oversat af 
Sune Haugbølle og tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.  
15 × 24,5 cm, 215 sider, indbundet.  
Pris 198 kr. (abonnementspris 158 kr.). ISBN 87-91393-33-7

De fremmedes bog 
I det 10. århundrede indsamlede 
en iraker digte, som rejsende 
havde skrevet på murene i de 
byer, de var draget igennem. 
Resultatet blev en lille bog  
om længsel, der i verseform 
beskri-ver de rejsende, elskende, 
ofte utilpassede mennesker,  
der skrev graffiti. Bogen giver 
et sjældent indblik i dannede  
menneskers private tanker  
i den muslimske middelalder. 

Patricia Crone arbejder på 
Institute for Advanced Study, 
Princeton.

»En perle af poetisk graffiti, af fantastiske 
fortællinger om sorg og kærlighed og bør læses af 
alle med interesse for islam, historie eller graffiti« 
Information

Patricia Crone og Shmuel Moreh: De fremmedes bog. Arabisk 
nostalgisk graffiti fra middelalderen. Oversat af Sune Haugbølle 
og tilrettelagt af H.C.Ericson. 12 × 24 cm, 220 sider, illustreret.  
Pris 198 kr. (abonnementspris 158 kr.). ISBN 87-91393-09-4

Hidtil udkommet

Koranen. 
En meget kort introduktion

Michael Cooks kortfattede introduk-
tion til Koranens opbygning, dens 
tilblivelseshistorie og dens indhold 
har vundet stor udbredelse, især efter 
den 11. september 2001. Koranen har 
udgjort en bemærkelsesværdigt stabil 
kerne i en religiøs tradition, der nu 
er i sit femtende århundrede. Michael 
Cook behandler både Koranens betyd-

ning i den moderne verden og i den traditionelle islam 
og viser dens sammenhæng med andre hellige bøger 
og klassiske værker i Europas og Asiens gamle kulturer. 
 Michael Cook er professor i mellemøststudier på 
Princeton. Hans bog om Koranen udkom på engelsk  
i 2000.
 »En spændende, sober og oplysende bog« Kristeligt 
Dagblad

Michael Cook: Koranen. En meget kort introduktion. Oversat til 
dansk af Morten Hecquet. Tilrettelagt af Viktoria Senderovitz.  
12,5 × 19,5 cm, 174 sider, indbundet, illustreret.  
Pris 148 kr. (abonnementspris 128 kr.). ISBN 87-91393-03-5

Profetens kappe 
Profetens kappe er den sande histo-
rie om en ung mullahs liv i den 
hellige by Qom og om, hvordan 
han oplevede den dramatiske 
revolution i Iran i 1979. Bogen 
bygger på førstehåndsberetninger 
og giver et fængende billede af 
nutidens Iran, fortalt med landets 
shiamuslimske og persiske kultur 
som baggrund.
 Roy Mottahedehs bog er en 
moderne klassiker – måske den 

bedste fortælling om præstestyrets Iran overhovedet.
 Roy Mottahedeh er professor i islamisk historie på 
Harvard.

Roy Mottahedeh: Profetens kappe. Lærdom og magt i Iran. 
Oversat af Claus Bech og tilrettelagt af Allan Daastrup,  
Åse Eg Jørgensen og Carl-H.K. Zakrisson.  
14 × 24 cm, 404 sider, indbundet, illustreret med fotografier af 
Bikem Ekberzade o.a. Pris 269 kr. (abonnementspris 200 kr.). 
ISBN 87-91393-56-6

1001 nat. En indføring 
En veloplagt lystrejse gennem 
en af verdenslitteraturens mest 
eksotiske egne og en introduk-
tion til både middelalderens 
Mellemøsten og til vores forhold 
til araberne.
 Robert Irwin er romanforfat-
ter, historiker og journalist med 
arabisk kultur som speciale.
 »Irwins genistreg er tilmed 
smukt fordansket, og så even-
tyrligt flot trykt og indbundet 

af Forlaget Vandkunsten, at man hører englene over 
Bagdad og Cairo synge, når man vender det første blad 
i bogen og ser at det mørkerøde papir er gennemhullet 
og mønstret som et arabisk vindue mod verden – og os«
 »Et lysende eksempel på, at videnskab da ikke er 
uforenelig med kunsten at fortælle« Berlingske Tidende

Robert Irwin: 1001 nat. En indføring. Oversat af Ole Lindegaard 
Henriksen og tilrettelagt af Allan Daastrup, Åse Eg Jørgensen  
og Carl-H.K. Zakrisson. 13 × 22 cm, 358 sider, indbundet.  
Pris 228 kr. (abonnementspris 180 kr.). ISBN 87-91393-63-9

Ret og magt i den islamiske verden 
Islamisk lov (sharia) er en central 
faktor i islamisk politik og kultur. 
Med nutiden som udgangspunkt 
undersøger Sami Zubaida i denne 
bog den islamiske juras oprin-
delse og udvikling og præsenterer 
dens tekster, begreber og prak sis. 
Zubaida ser på, hvordan sharia hi-
storisk er blevet udformet i sam- og 
modspil mellem lærde og sultaner, 
og med Ægypten og Iran som ek-
sempler analyserer han, hvor dan 

sharia er blevet tilpasset den moderne verdens krav.
 Sami Zubaida er sociolog, professor emeritus på 
Birkbeck College, University  of London. Han er kendt 
som en skarp skribent og en fremragende kok.

Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden. Oversat af Ole 
Lindegård Henriksen og tilrettelagt af Carl- H.K. Zakrisson og Åse 
Eg Jørgensen. 16 × 24,5 cm, 304 sider, indbundet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 87-91393-96-5
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Hidtil udkommet

Kvinder i Koranen 
Helligtekst, tradition og fortolkning

Koranens forskellige kvinde-
skikkelser tjener i den islamiske 
tradition som eksempler til efter-
følgelse. Det gælder både de kvin-
der, der omgiver de præislamiske 
profeter, og Muhammads hustru-
er. Kvindeskikkelserne er imid-
lertid sammensatte, og billedet af 
dem har ændret sig gennem tiden. 
I denne bog viser Barbara Freyer 
Stowasser, hvilke aspekter af 

kvindeskikkelserne muslimske lærde op gennem tiden 
har vægtet, og hvor dan de til stadighed præsenteres og 
opfattes som rolle modeller for muslimske kvinder.

Barbara Freyer Stowasser: Kvinder i Koranen. Helligtekst,  
tradition og fortolkning. Oversat af Dorthe Bramsen  
og tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson og Åse Eg Jørgensen.  
16 × 24 cm, 340 sider, indbundet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.).  
ISBN 978-87-91393- 83-9
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kvinder  
i koranen   Koranens forskellige kvindeskikkelser tjener 
i den islamiske tradition som eksempler til efterfølgelse. Det 
gælder både de kvinder, der omgiver de præislamiske profeter, 
såsom Eva, Zulayka og Jomfru Maria, og Muhammads hustruer, 
især Khadija og Aisha, som også er omtalt i hadith- og sira-
litteraturen. Kvindeskikkelserne er dog sammensatte, og billedet 
af dem har ændret sig gennem tiden. I denne bog viser Barabara 
Freyer Stowasser, hvilke aspekter af kvindeskikkelserne 
muslimske lærde op gennem tiden har vægtet, og hvordan de 
til stadighed præsenteres og opfattes som rollemodeller for 
muslimske kvinder. 

Barbara Freyer Stowasser er professor i arabiske og islamiske studier ved Center 

for Contemporary Arab Studies på Georgetown University. Hun har beskæftiget 

sig indgående med kvinders rolle i den islamiske tradition og underviser i arabisk 

kultur, kvinder i Koranen, koraneksegese og den islamiske by. 
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Historien om Hayy ibn Yaqzan  
og den østlige visdoms hemmeligheder

Et af den middelalderlige litteraturs 
mest forunderlige værker. Historien 
er skrevet af den arabiske filosof 
Ibn Tufayl (d. 1185) og handler kort 
fortalt om Hayy ibn Yaqzan, »den 
Levende, søn af den årvågne«, som 
vokser op på en øde ø med en ga-
zelle som plejemoder. Hayy lærer 
gradvist at klare sig selv, og som 
moden mand opnår han – baseret 
på fornuft og erfaring – fuld for-

ståelse af universet. Han møder nu et andet menneske, 
Absal, som er kommet til hans ø for at leve i gudhengi-
ven isolation. De to opdager snart, at de på hver deres 
måde har fundet frem til den samme sandhed.

Ibn Tufayl: Historien om Hayy ibn Yaqzan og den østlige visdoms 
hemmeligheder. Oversat, kommenteret og med efterskrift  
af Henrik Kaufmann Sørensen. Forord af Christian Høgel  
og Henrik Kaufmann Sørensen. Tilrettelagt af Allan Daastrup.  
12,5 × 20,5 cm, 272 sider, indbundet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 978-87-7695-110-8

Islamisk kunst og arkitektur
En engageret indføring 
i de islamiske civilisatio-
ners kunsthistorie. Robert 
Hillenbrand behandler 
tusind års historie og et 
område, der strækker sig fra 
Spanien og Marokko i vest 
til Indien og Kina i øst. Han 
følger udviklingen af en lang 
række kunstarter: arkitektur, 
kalligrafi, bogminiature, ma-
leri, keramik, glas, tekstiler, 

mønter og metal, og med det formål at afdække »men-
ingen« i islamisk kunst giver han læseren et indblik i 
genstandenes betydning.

Robert Hillenbrand: Islamisk kunst og arkitektur. Oversat af 
Cornelius Holck Colding og Mogens Bähncke og tilrettelagt af 
Allan Daastrup og Trine Rask. 15,2 × 21 cm, 288 sider, hæftet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 978-87-7695-092-7

RUMI før og nu, øst og vest.  
Jalal al-Din Rumis liv, lære og digtning

Jalal al-Din Rumi, født 1207 i vore 
dages Tadsjikistan, står overalt  
i verden som et ikon for islamisk 
mystik og for dialog mellem  
civilisationerne. 
 Franklin D. Lewis belyser den 
historiske Rumi og giver et billede 
af hans samtids intellektuelle, reli-
giøse og mystiske miljø, baseret på 
en kritisk gennemgang af de origi-
nale persiske kilder. Han gransker 
Rumis værker og lære, opregner 

Mevlevi-ordenens historie og eftersporer den indfly-
delse, Rumi har haft på såvel muslimsk som vestlig  
metafysisk tankegang. Bogen bringer et rigt udvalg  
af Rumis digte i dansk nyoversættelse fra persisk.

Franklin D. Lewis: RUMI før og nu, øst og vest. Jalal al-Din 
Rumis liv, lære og digtning. Oversat af Mogens Bähncke i  
samarbejde med Birgitte Rahbek. Digtene i kapitel 8 er oversat  
af Rasmus Christian Elling. Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen  
og Carl-H.K. Zakrisson. 15,5 × 30 cm, 610 sider, indbundet.  
Pris 349 kr. (abonnementspris 300 kr.). ISBN 978-87-7695-054-5

rumi 
 før og nu 
 øst og vest
 Jalal al-Din Rumis 
 liv, lære og digtning

en bog i carsten niebuhr biblioteket

franklin d. lewis

forlaget vandkunsten
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9 788776 950545

isbn 978-87-7695-054-5

Jalal al-Din Rumi står overalt i 

verden som et ikon for islamisk 

mystik og for dialog mellem 

civilisationerne. Det er dog de 

færreste, der kender ham som 

andet end en sagnagtig figur.

 RUMI før og nu, øst og vest 

handler om den historiske 

Rumi samt det intellektuelle, 

religiøse og mystiske miljø han 

var en del af, baseret på en kritisk 

gennemgang af de originale 

persiske kilder. Franklin D. Lewis 

indvier læseren i diskussionerne 

og striden om Rumis liv og 

præsenterer de vigtigste personer 

omkring ham: faderen Baha 

al-Din, mentoren Borhan al-

Din og frem for alt vennen 

Shams al-Din. Han gransker 

Rumis værker og lære, opregner 

Mevlevi-ordenens historie – det 

åndelige sufibroderskab der blev 

grundlagt i Konya af Rumis søn – 

og eftersporer Rumis indflydelse 

på såvel muslimsk som vestlig 

metafysisk tankegang. Bogen 

bringer et rigt udvalg af Rumis 

digte i dansk nyoversættelse fra 

persisk.

Franklin D. Lewis er lektor ved 

Department of Near Eastern 

Languages and Civilizations på 

University of Chicago og viceleder 

af Center for Middle Eastern 

Studies, University of Chicago. 

Hans forskningsområder er persisk 

sprog og litteratur, middelalderlig 

islamisk mystik, arabisk litteratur, 

sufisme, iransk religion og baha’i-

studier. Foruden RUMI før og nu, 

øst og vest har han skrevet bøgerne 

Rumi: Swallowing the Sun (2007) og 

In a Voice of Their Own: A Collection 

of Stories by Iranian Women written 

since the Revolution of 1979 (1996).

RUMI før og nu, øst og vest udsen-

des i Carsten Niebuhr Biblioteket, 

en bogserie om islamisk kunst, 

kultur og religion, forfattet af 

internationale islam  forskere. 

Serien udgives i et samarbejde 

mellem C.L. Davids Fond og 

Samling og Carsten Niebuhr 

Afdelingen på Københavns 

Universitet. Titlerne udvælges 

af en redaktion bestående af 

redaktør Pernille Bramming, 

arkitekt, professor Hans Munk 

Hansen og professor, dr. phil. 

Jakob Skovgaard-Petersen.

Den iranske mystiker Jalal al-Din Rumi (1207-1273) 

er i de seneste årtier blevet meget populær i Vesten, 

og i USA er han den mest læste digter overhovedet. 

Hans digte har inspireret forfattere og tænkere 

verden over, og de hvirvlende dervisher drejer rundt 

og rundt til recitation af ham i både øst og vest.

FVA_042_Rumi_smudsomsl_0712.indd   1 07/12/09   16:30:12

Al-Azhar 
Tre bøger i en: Arkitekt Hans 
Munk Hansen om bygningsvær-
kets historie og arkitektur; religi-
onshistoriker Jakob Skovgaard-
Petersen om al-Azhar universite-
tets centrale politiske og religiøse 
rolle i og uden for Ægypten i det 
20. århundrede. Og mellem disse 
to en gen udgivelse af professor 
Johannes Pedersens veloplagte 
klassiske bog om al-Azhar univer-

sitetet fra 1922.
 Indbundet i Kairo i harmonikabind af gul oaseged.

3 bøger i 1: Johannes Pedersen: Al-Azhar. 
Et muhammedansk universitet / Jacob 
Skovgaard-Petersen: Al-Azhar 1922-2006 
/ Hans Munk Hansen: Al-Azhar moskeens 
historiske bygningsanlæg. Tilrettelagt af 
Åse Eg Jørgensen og Carl-H.K. Zakrisson. 
13,5 × 21,3 cm, 328 sider, indbundet i gul 
oaseged, illustreret.  
Pris 399 kr. (abonnementspris 300 kr.).  
ISBN 978-87-7695-055-2
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Hans Munk Hansen

al-azhar moskeens historiske  

bygningsanlæg

I den islamiske arkitekturs historie indtager 

al-Azhar en fremtrædende plads. En lille, 

men kunstnerisk særligt værdifuld under-

visningsbygning, Madrasa al-Gawhariye, 

blev restaureret i 1980erne med dansk 

bistand. Hans Munk Hansen behandler i 

sin bog moskeen i sin helhed, og beskriver 

derefter Madrasa al-Gawhariye.

    Hans Munk Hansen er arkitekt, professor 

emeritus på Det kgl. Danske Kunstakademi. 

Jakob skovgaard-Petersen    

al-azhar · 1922-2006
Al-Azhar er i dag et moderne statsligt mas-

seuniversitet på godt og ondt. Men al-Azhar 

er samtidigt mere end et universitet. Det 

er også sæde for den religiøse autoritet i 

Egypten og måske det væsentligste islamiske 

lærdomscenter i verden. Denne bog er histo-

rien om al-Azhars udvikling fra madrasa til 

nationalt masseuniversitet, udenrigspolitisk 

redskab og omstridt kilde til islamisk politisk 

legitimitet i Egypten. Hermed bliver den også 

historien om islamisk social og politisk tæn-

kning i det 20. århundrede — og historien om 

moderniseringen af islamiske institutioner.

    Jakob Skovgaard-Petersen er direktør for 

det dansk-egyptiske dialoginstitut i Cairo, 

dr.phil. på en afhandling om al-Azhar og den 

egyptiske stat i det 19. århundrede.

ISBN 978–87–7695–055–2I S B N 978-87-7695-055-2
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Johannes Pedersen    

al-azhar et muhammedansk 

universitet

Den senere professor i semitisk filologi 

og præsident for Videnskabernes Selskab, 

Johannes Pedersen (1883-1977), studerede 

på al-Azhar i vinteren 1921, og udgav ved 

hjemkomsten i 1922 en lille bog om sine 

iagttagelser, som blev en klassiker blandt 

danske islam-studier. Bogen har ikke i de 

mellemliggende 80 år mistet noget i frisk-

hed, og den genudgives her som en ind-

føring i tradition og hverdag på en islamisk 

lærdomsinstitution anno 1921.

 Forlaget 
vandkunstenMønstret på bind og smidsomslag gengiver et gipsornament 

i al-Azhar moskeen.

FVA_006_smudsomsl_rent.indd   1 17/05/07   17:33:40

Abd el-Kader og Forholdene mellem 
Franskmænd og Arabere i det nordlige Afrika

Den danske officer A.W.Dinesen 
skrev en bog om den algeriske 
frihedshelt Abd el-Kader efter  
et ophold i Nordafrika i 1837. 
»(Jeg) har med stor interesse set, 
hvorledes de derværende folke-
slags nationalitet atter er opvåg-
net, efter en mange hundredårig 
slumren, og i den forbindelse  
har jeg følt en levende beundring 

for den mands personlighed, der har kunnet fremkal-
de en national følelse hos et folk, hvis tilbøjeligheder 
i årtusinder hang ved en aldeles ubunden forfatning, 
så at begreber som stat, fædreland og regering bleve 
fremmede for det…«

A.W.Dinesen: Abd el-Kader og Forholdene mellem Franskmænd 
og Arabere i det nordlige Afrika. Med introduktion og udvalgte 
billeder ved Rasmus Alenius Boserup og François Pouillon. 
Oversættelser ved Preben Neistgaard Hansen og Manni Crone. 
Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen og Carl-H.K. Zakrisson.  
17 × 23 cm, 196 sider, indbundet.  
Pris. 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 87-7695-030-1

Kvinder og køn i islam
Kvindens stilling i islam er til 
debat i både den vestlige og 
den muslimske verden. I denne 
bog behandler Leila Ahmed is-
lams syn på kvinder og køn fra 
antikken til i dag og giver den 
moderne debat et historisk per-
spektiv. Hun sætter spørgsmål 
ved, om islam grundlæggende 
er kvindefjendsk og præsen-
terer i bogen de traditioner og 
kulturer, som ligger bag bl.a. 
tilsløringen af kvinder.

Leila Ahmed: Kvinder og køn i islam. Historiske rødder tilen mod-
erne debat. Oversat af Birgitte Rahbek og tilrettelagt af Carl-
H.K. Zakrisson og Åse Eg Jørgensen. 12 × 19,5 cm, 448 sider, 
indbundet. Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.).  
ISBN 978-87-7695-043-9

Små paradiser 
Blomster og haver i islam 

Den orientalske haves trylleri: 
Helhedens hemmelighed ligger i 
skønheden i hvert lille blad. Rose 
og nat tergal, livstræ og vinranke. 
I denne samling af de smukkeste 
litterære og filosofiske tekster 
om haver og blomster fra den 
islamiske verden viser Annemarie 
Schimmel havens betydning i 
religion, litteratur og billedkunst 
og leder os igennem kærlig-
hedens og erkendel sens haver, 

gennem himmelhaver og denne verdens haver.  
En bog fuld af duft og inspiration.
 Illustreret med delvis nyindkøbte og hidtil ukendte 
miniaturer fra C.L. Davids Samling.

Annemarie Schimmel: Små paradiser. Blomster og haver i islam. 
Illustreret med islamiske miniaturer fra Davids Samling.  
Oversat af Henning Goldbæk. Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen 
og Carl-H.K. Zakrisson. 15,8 × 24 cm, 192 sider, indbundet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 978-87-7695-010-1
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Beskrivelse af Arabien ud  
fra egne iagttagelser  
og i landet selv samlede efter retninger affattet af 
Carsten Niebuhr

Niebuhrs officielle rapport om den videnskabelige 
ekspedition til Det lykkelige Arabien 1761-1767, som han 
som den eneste overlevende kom hjem fra. Her forsø-
ger han at besvare de 100 spørgsmål om arabisk kultur, 
sprog og natur, som ekspeditionen fik med på rejsen. 
Hans svar handler om alt mellem himmel og jord; f.eks. 
hvorvidt Bibelens tobenede bjergmus faktisk eksisterer 
og hvorvidt det er muligt at finde stedet, hvor israelit-
terne krydsede Rødehavet. 

Beskrivelse af Arabien ud fra egne iagttagelser og i landet selv 
samlede efterretninger affattet af Carsten Niebuhr. Oversat 
af Hans Christian Fink og med forord af Niels Peter Lemche. 
Tilrettelagt af Anne Rohweder og sat af Carl-H.K. Zakrisson. 
23 × 30 cm, 422 sider, indbundet, med gengivelse af 24 kobberstik. 
Pris 449 kr. (abonnementspris 350 kr.). ISBN 978-87-7695-040-9

Den sande tro. Kristne og muslimer mellem 
konfrontation og sameksistens

Forholdet mellem kristne og 
muslimer er præget af en lang kol-
lektiv hukommelse, og fortidens 
konflikter, fra de tidlige muslimske 
erobringer til korstogene og den 
europæiske imperialisme, spøger 
stadig. 
 Den sande tro udforsker histo-
rien om forholdet mellem de to 
trossamfund. I kronologisk orden 
belyser den, hvordan kristne og 
muslimer gennem tiderne har op-

fattet hinanden, og hvilke poli-tiske dagsordener det har 
ført med sig. Bogen giver et nyttigt overblik over den 
komplekse udvikling og bringer et historisk perspektiv 
ind i debatten om det fortsatte konfliktfyldte møde. 

Hugh Goddard: Den sande tro. Kristne og muslimer mellem 
konfrontation og sameksistens. Oversat af Birgitte Rahbek. 
Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen og Carl-H.K. Zakrisson.  
12 × 21 cm, 368 sider, indbundet.  
Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). ISBN 978-87-7695-198-6
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Kristne og muslimer udgør verdens to 
største religiøse samfund, og selvom de i dag 
lever i nogenlunde fredelig sameksistens, 
forfalder de undertiden til voldelige konfron-
tationer. 
 Den sande tro udforsker historien om 
forholdet mellem kristne og muslimer 
gennem århundrederne – fra deres første 
sammenstød i middelalderen, hvor musli-
merne var dominerende, til nyere tid, hvor 
magtstrukturen er en anden. Hukommelsen 
i forholdet mellem de to samfund er lang, 
men ikke altid præget af historisk indsigt, og 
blandt andet myter om korstogene spiller 
stadig en stor rolle. Forfatterens håb er, at en 
mere nuanceret og detaljeret viden om 
fortiden kan medvirke til en øget grad af 
forståelse mellem de to trossamfund.

Hugh Goddard er professor i kristen-mus-
limske forhold og direktør for Prins alwaleed 
Bin talal Centret for Islamiske studier i den 
Moderne Verden i edinburgh.   

carsten niebuhr biblioteket

Carsten niebuhr Biblioteket er en 

skrift række om aspekter af islamisk 

kunst, kultur og religion, forfattet 

af internationale islamforskere. 

skriftrækken udgives i et samarbejde 

mellem C.L.Davids Fond og samling 

og Carsten niebuhr af delingen ved 

Københavns Universitet.

Carsten niebuhr Biblioteket 

redigeres af en redaktion bestående 

af redaktør Pernille Bramming, 

arkitekt, professor Hans Munk 

Hansen og professor, dr.phil. Jakob 

skov gaard-Petersen.9 788776 951986

isbn 978-87-7695-198-6

Islam på tv i den arabiske verden 
Islam på tv i den arabiske verden 
gennemgår en række af de genrer, 
personligheder, kanaler og ritualer, 
der i dag serveres for det arabiske 
publikum over satellit-tv, hvor  
end i verden de befinder sig.
 Bogen bygger på seks radio-
foredrag, som professor Jakob 
Skovgaard-Petersen holdt i Davids 
Samling i efteråret 2012 som 
kvittering for tildelingen af  
DRs Rosenkjær-pris.

Jakob Jakob Skovgaard-Petersen: Islam på tv i den arabiske verden. 
Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson og Åse Eg Jørgensen. 12 × 18 cm, 
184 sider, hæftet. Pris 199 kr. (abonnementspris 150 kr.). 
ISBN 978-87-7695-301-2

Hidtil udkommet

Tusind og én Nat 
Oversættelsen af Tusind og én Nat er 
som at læse livet selv i en ucensureret 
version. Her er alt med: erotik, sex, vold;  
religion, poesi og skildringer af folkeliv,  
politik og forretning. Ensomhed og godhed, 
skønhed og grimhed, natur og trolddom. 
Rige og fattige, kendte og anonyme. Ellen 
Wulffs oversættelse følger sine arabiske forlæg, 
hvor andre tidligere har været genfortællinger 
eller ligefrem oversættelser fra franske gen-
fortællinger, som desuden alle har været  
præget af det nittende århundredes smag for  
undertrykt erotik og forestillinger om livet  
i Mellemøsten.

Ellen Wulff (overs.), Kim Witthoff (overs.): Tusind  
og én Nat. Med forord af litteraturprofessor Peter  
Madsen. Illustreret af den unge afghanske kunstner, 
Khadim Ali. De ti oprindeligt franske fortællinger  
i bind 6 er oversat af Kim Witthoff. 16 × 24,5, 4.560 sider 
fordelt på seks bind, indbundet i halvbind med fransk  
silkeryg. Tilrettelagt af Carl H.K.-Zakrisson og Åse Eg 
Jørgensen. Pris 1499 kr. (abonnementspris 1200 kr.).  
ISBN  978-87-7695-158-0

Et dansk orientalsk mesterværk.
Politiken

En bogbegivenhed.
Weekendavisen
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Ordinær pris / pris for abonnementer

Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre  
omkringliggende lande, i 2 bind,  399/300 kr. pr. bind 

 Bind 1    Bind 2

 Oleg Grabar: Alhambra.  200/160 kr. 

  Min Sundheds Forliis. Frederik von Havens rejsejournal  
fra Den Arabiske Rejse 1760-1763.  350/250 kr.

 Crone og Shmoleh: De fremmedes bog.  198/158 kr. 

 Olivier Roy: Den globaliserede islam.  198/168 kr. 

 Michael Cook: Koranen. En meget kort introduktion.  148/128 kr. 

  Rudolph Peters: Jihad i klassisk og moderne islam.  198/158 kr. 

 Robert Irwin: 1001 nat. En indføring.  228/180 kr.

 Roy P. Mottahedeh: Profetens Kappe.  269/200 kr. 

  A.W.Dinesen: Abd el-Kader og Forholdene mellem 
Franskmænd og Arabere i det nordlige Afrika.  249/200 kr.

 Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden.  249/200 kr.

 Annemarie Schimmel: Små paradiser.  249/200 kr.

  Jakob Skovgaard-Petersen · Johannes Pedersen ·  
Hans Munk Hansen: Al Azhar.  399/300 kr.

  Barbara Freyer Stowasser: Kvinder i Koranen. Helligtekst, 
tradition og fortolkning.  249/200 kr.

  Leila Ahmed: Kvinder og køn i islam. Historiske rødder til en moderne 
debat.  249/200 kr.

 Robert Hillenbrand: Islamisk kunst og arkitektur.  249/200 kr.

  Ibn Tufayl: Historien om Hayy ibn Yaqzan og den østlige visdoms 
hemmeligheder.  249/200 kr.

  Beskrivelse af Arabien ud fra egne iagttagelser og i landet selv  
samlede efterretninger affattet af Carsten Niebuhr.  449/350 kr.

  Franklin D. Lewis: RUMI før og nu, øst og vest. Jalal al-Din Rumis liv,  
lære og digtning.  349/300 kr.

  Ogier Ghislain de Busbecq: Tyrkiske breve. Med træsnit af Melchior 
Lorck.  349/300 kr.

  Hugh Goddard: Den sande tro. Kristne og muslimer mellem konfrontation 
og sameksistens.  249/200 kr.

  Jakob Skovgaard-Petersen: Islam på tv i den arabiske verden.  249/200 kr.

  Tusind og én nat.  1499/1200 kr.

  André Raymond: Arabiske storbyer i Det Osmanniske Rige.  249/200 kr.

  John Burton: Hadith. En introduktion.  249/200 kr.

 Patricia Crone: Guds styre.  350/250 kr

 Anne Haslund Hansen: Niebuhrs museum.  349,95/250kr

Navn

 
 
Adresse

 
 

Arabiske storbyer i Det 
Osmanniske Rige

André Raymond tegner i denne 
bog et levende billede af livet i 
Algier, Tunis, Kairo, Damaskus, 
Aleppo, Bagdad og Mosul under 
osmannerne. Han beskriver alt 
lige fra arkitekturen til hånd-
værksproduktionen, janitshar-
korpsets deroute, boligkvarterer-
nes bøllebander og forholdene for 
kristne og jøder. Samtidig giver 
han et overblik over den histo-
riske udvikling og de politiske 

forhold i de arabiske provinser. Ligeledes defineres det, 
hvad der er det særlige ved den arabiske by og den måde, 
den bliver forvaltet på, ligesom han gør op med ideen 
om »det islamiske hus«. Bogen er illustreret.

André Raymond: Arabiske storbyer i Det Osmanniske Rige. 
Oversat fra fransk af Pernille Bramming. Illustreret med fo-
tos af Hans Munk Hansen. Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen. 
Indbundet, 366 sider. Pris 249 kr. (abonnementspris  
200 kr.). ISBN 978-87-7695-237-2

En introduktion til Hadith
Hadith anses af muslimer for  
at indeholde traditioner om  
profeten Muhammad, hans ord 
og gerninger, overleveret af hans 
tilhængere og nedskrevet i det 
8. og 9. århundrede. Den udgør 
sammen med Koranen grund-
laget for islamisk tro og praksis. 
Denne bog undersøger og  
diskuterer oprindelsen af de  
synspunkter, der findes i Hadith, 
 sammenligner dem med 
Koranens lære, især hvad angår 

faste, bøn og ægteskab, og ser på, hvordan de bliver  
behandlet i den tidlige eksegetiske litteratur. Den  
introducerer på en ukompliceret måde læseren til  
en række centrale problemstillinger i islamisk  
tænkning og vestlig islamforskning.

John Burton: En introduktion til Hadith. Oversat af Jørgen 
Dragsdahl og Dorthe Bramsen. Tilrettelagt af Carl-H.K. 
Zakrisson og Åse Eg Jørgensen. 13,7 × 24 cm, 320 sider,  
indbundet. Pris 249 kr. (abonnementspris 200 kr.). 
978-87-7695-084-2

Tyrkiske breve. 
Med træsnit af Melchior Lorck

Ogier Ghislain de Busbecq  
(1521-1592) var tysk-romersk  
kejserlig udsending i Konstan- 
tinopel fra 1555 til 1562. Hans 
rejsebreve fortæller levende og 
dramatisk om livet ved Süleyman 
den Prægtiges hof og hører 
til klassikerne inden for både 
rejselitteraturen og den diplo-
matiske litteratur. Samtidig er  
de en vigtig kilde til forholdene  
i Osmannerriget på det tids-

punkt, hvor tyrkerne nåede et kunstnerisk og politisk 
højdepunkt. Bogen er illustreret med et rigt udvalg  
af træsnit af den danske tegner Melchior Lorck  
(ca. 1526/27-efter 1583). 

Ogier Ghislain de Busbecq: Tyrkiske breve. Med træsnit af 
Melchior Lorck. Oversat fra latin af Claus Asbjørn Andersen 
og med indledning af Claus-Peter Haase og Mikael Bøgh 
Rasmussen. Tilrettelagt af Sabine Golde.  
19,8 × 32 cm, 284 sider, indbundet, med gengivelse af 74 træsnit. 
Pris 349 kr. (abonnementspris 300 kr.). ISBN 978-87-7695-125-2

Guds styre
Islamisk stat? I bogen Guds  
styre forsøger den danske islam-
forsker Patricia Crone at rekon-
struere islamisk politisk tænkning 
fra islam op stod, til mongolerne 
invaderede i midten af 1200- tallet. 
Gennem en original og ofte over-
raskende læsning af kilder analy-
serer hun som den første histori-
ker, hvordan muslimer i middel-
alderen så på spørgsmål, som i 
dag er afgørende for, hvordan  
vi må forstå islam. Spørgsmål 

som: Hvad er forholdet mellem stat og Gud?  

Patricia Crone: Guds styre. Islamisk politisk tænkning i middel-
alderen gennem seks århundreder. Oversat af Birgitte Rahbek  
og Mogens Bæhncke. Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson  
og Åse Eg Jørgensen. 16,0 × 24 cm, 453 sider, indbundet.  
Pris 350 kr. (abonnementspris 250 kr.).  ISBN 978-87-7695-325-6

Hidtil udkommet
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Niebuhrs Museum
Niebuhrs Museum. Souvenirs og sjældenheder  
fra Den Arabiske Rejse 1761-1767 er en for- 
tælling om genstande og deres betydning.  
Anne Haslund Hansen er gået i kilderne,  
og har opsporet hvad der endnu findes  
be varet. Hver ting har sin egen historie,  
som tager læseren med ud på ekspedi- 
tionens rejserute og ind i 1700-tallets  
måder at se, forstå og ordne verden på.

Anne Haslund Hansen: Niebuhrs Museum.  
Souvenirs og sjældenheder indsamlet under  
Den Arabiske Rejse 1761-1767. 1. udgave. 1. oplag.  
24,0 × 27,4 cm, 254 sider. Halvbind, illustreret  
med fotos af Torben Eskerod. Tilrettelagt af  
Carl-H.K. Zakrisson med omslag af Aase Eg  
Jørgensen. 349,95 kr. / abonnenter: 250 kr.  
ISBN 978-87-7695-320-1.
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