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Mellemøstens karavaner har altid mødtes i Damaskus. Kamelerne er kommet sejlende gennem de store
ørkener med krydderier, parfumer, silkestoffer, ædle metaller, tæpper, olier, elfenben og alt, hvad halvmånens
verden kan byde p af fødevarer og rigdomme. De kom med guld, røgelse og myrraskær, de kom med sand,
støv og ørkenvind, og de kommer den dag i dag.Det danske Institut for Videnskab og Kultur bor i et lille
østerlandsk palads: Aqqad-huset - på arabisk: Bayt al-Aqqad. Navnet skyldes den sidste store familie, som
boede her.
Aqqad-familien var uldhandlere og tekstilfabrikanter med domicil i suq’en indtil midt i 1900-tallet, da de gav
op og forfaldet satte ind. Huset er rejst af ruiner og står i al sin glans med 2.000 års historie gemt i
murene.Sådan et østerlandsk palads findes kun, når man er i det, ellers er det omtrent ikkeeksisterende. Man
kan ikke gå rundt om det, husets ejer kan ikke stå på afstand af det og som en anden herremand omfatte sin
rigdom med tilfredshed og stolthed over, at det syner. For det gør det ikke. Man har heller ikke huset for øje,
mens man nærmer sig: Bayt al-Aqqad bliver ikke som vesterlandske huse større og større i takt med, at
afstanden til det mindskes. Nej, mens man arbejder sig gennem suq’ens labyrint, er det der slet ikke, men så
pludselig, med et slag, så står det der som en gave fra den himmel, der åbner sig over husets gårde,
springvand, marmor og skyggefulde træer.I oktober 1997 overtog instituttet nøglen til ruinen. Udlændinge kan
ikke eje fast ejendom i det gamle Damaskus, så konstruktionen er juridisk kompliceret: først har den syriske

regering eksproprieret huset, dernæst har den givet instituttet kontrakt på det i et halvt århundrede til gengæld
for istandsættelsen.Der har været en lang række eksperter, håndværkere, arkitekter, konservatorer, arkæologer
involveret i det lille østerlandske palads’ genfødsel. Det er altsammen gjort med respekt for det gamle hus,
dets form og historie.Den gamle bydel i Damaskus med Bayt al-Aqqad er i dag sat på UNESCOs World
Heritage liste. Det Danske Institut i Damaskus har hjemme i et af verdens smukkeste huse.Bogen er rigt
illustreret med farvebilleder af arkitekturfotografen Jens Lindhe. Redaktør på dagbladet Politiken, Bjørn
Bredal, og restaureringsarkitekt Bente Lange, der har stået for husets restaurering, har hver skrevet et essay om
huset og dets historie.
Historie. Damask - Vævet stof, lærred, bomuld eller silke m.
Dubai ligger ved Persiabukta, og ble etablert i middelalderen først i bydelen Jumeirah, deretter som
Shindagah – et sted for perledykking og handel rundt munningen av Dubai Creek, en 10 km lang, periodisk
elv. dem vi er 13. bringer ham til Persepolis, Basra, Bagdad, Aleppo, Cypern, Jerusalem, Damaskus,
Konstantinopel, Bukarest, Warszawa.
Denne artikel beskriver en aktuel begivenhed Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden
skrider frem. blivende sted. blues pÅ motorvejen. den blÅ time. blivende sted. Dubai ligger ved
Persiabukta, og ble etablert i middelalderen først i bydelen Jumeirah, deretter som Shindagah – et sted for
perledykking og handel rundt munningen av Dubai Creek, en 10 km lang, periodisk elv. binder mig aldrig
igen. Degnestol - Stol, hvor degnen kunne sidde under gudstjenesten. information) baby blue eyes. Damask Vævet stof, lærred, bomuld eller silke m. blivende sted.
Carsten Niebuhr, den eneste overlevende, indleder den lange hjemrejse, som bla. Denne artikel beskriver en
aktuel begivenhed Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem. information)
baby blue eyes. april: Oslo – Wien – Tel Aviv.

