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Abstract 
I et ruinkompleks kaldet Deir Yakup, ca. syv km. sydvest for Edessa (Sanliurfa), som både 
rummer resterne af et mausoleum og et kloster for en syrisk Mar Jacob, befinder sig et relief, hvis 
motiv er en liggende skikkelse, flankeret af omridset af en kvinde af den velkendte fønikisk-
syriske type: ”den sørgende Venus”. Med baggrund i kulten for Balti (Venus)-Tammuz, der ifølge 
syrisk litteratur blev dyrket langt op i kristen tid, peger relieffets motiv på at ruinkomplekset Deir 
Yakup en gang var scene for en lokal edessensk Tammuz-kult. 
 
Keywords: førkristen-kristen sakral arkitektur, førkristen syrisk kult og ikonografi, tidlig kristen 
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Se, i vort land begræder man Tammuz, og dér æres Stjernen. 
I vore dage dækker vi bord for Lykke-guderne oppe på tagene… 
 

Således lyder hos Isaac fra Antiochia (d. ca. 460) den polemiske omtale af 
samtidens hedenske kulter i den ældste syriske kristenhed i det område, hvis 
vigtigste steder var byerne Amida (nu Diyarbakir), Edessa (Urfa), Harran, Nisibis 
(Nusaybin) og – som den sydligste – Antiochia-ad-Orontes (Antakya).2 En af de 
lokaliteter, mod hvem Isaac fra Antiochia især retter sin vrede, er Beth Hur, en 
lille lokalitet i nærheden af enten Amida eller Nisibis, og som ifølge Isaac var 
grundlagt af Harran.3 Et ødelæggende angreb på Beth Hur, først ved persiske 
soldater, senere ved arabere, tolker han som Guds straffedom over den hedenske 
kult her: ”Thi lige som perserne erobrede den, selvom den dyrkede Solen lige så 
vel som de, således indtog også araberne den, dyrkende Balti sammen med dem. 
Perserne frelste den ikke, selvom den ligesom de ærede Solen, ej heller forlod 
araberne den, der – ligesom de – ofrede til ʿUzza”.4  

                                                        
1 E-mail address: fohh@privat.dk 
2 Bickell 1873, II: 210 (l. 128-130), jfr. Klugkist 1974: 355. – Om Isaac fra Antiochia, Segal 1970: 168; 
Klugkist 1987: 237-238; Greatrex 1998: 290-291. 
3 Om Beth Hurs beliggenhed, Klugkist 1987: 239, identificerer det udfra arabiske geografiske kilder med Tell 
Hur, nær Amida, medens Greatrex 1998: 288, lokaliserer det nær Nisibis. – Om Beth Hur som grundlagt fra 
Harran, Isaac fra Antiochia, Bickell 1873, I: 209, jfr. Drijvers 1980: 37. 
4 Bickell 1873, I: 2 (l. 98-101). 
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Især retter Isaac sin polemik mod byens kvinder, som udøver hedensk kult 
for derved at tiltrække sig deres mænds opmærksomhed: ”Dagligt lader de sig 
forføre til ofringer og libationer til Stjernen […] hvem er det, der lærer dem disse 
dårskaber om Stjernen?” En randbemærkning til ”dårskaberne” i den syriske 
teksts linje 413 gør det klart, hvem Stjernen er: ”de lader drik- og brændofre stige 
op til Afrodite”, Stjernen altså identisk med Balti-Venus-ʿUzza, gudinden for 
kærlighed og frugtbarhed.5 Men heller ikke de kristne kvinder i Beth Hur går ram 
forbi: ”Med den samme mund, hvormed man i det allerhelligste drikker af vor 
Frelsers bæger, stiger man op på taget og bønfalder Stjernen, at (deres) skønhed 
må vokse.”6 

Men Beth Hur var ikke ene om disse ”dårskaber”. Således udøser Ephrem 
Syreren fra Edessa (ca. 306-373) sin vrede over sin fødebys hedenske kult. Når 
han i et af sine Carmina Nisibena lader Nisibis udbryde: ”På marken ofrer Solens 
tilbedere mine sønner, i byen slagter Baʿals dyrkere min okser, mine får og mine 
børn – en hylen på mine agre, i mine boliger en sørgeklage […]”, er det 
naturligvis en polemik rettet Nisibis, men indirekte lige så meget vendt imod hans 
hjemby Edessa og mod Harran.7 Og når Ephrem i en af sine Sermones lader byen 
Ninives indbyggere skue ind i profeten Jonas’ hjemland, ser de den kult for 
Tammuz og Venustjernen, som de altfor godt kendte fra deres egen by: ”Altre på 
bjergene og små helligsteder på højderne”, og fremdeles ”deres offerkager på 
tagene, i haverne deres lykke-guder […]”.8  

Også Harran dadles for sin hedenske kult: således in The Book of the Cave 
of Treasures, et værk som har været tilskrevet Ephrem Syreren, men nu anses for 
værende af senere dato. Her nævnes foruden Tammuz og Balti også 
Baʿalshamen.9 Men mere udførlig i sin omtale af de hedenske guddomme er 
Jacob fra Serugh (451-521). Som født i den gamle Serugh-region, ca. 46 km syd-
vest for Edessa, hvor han nogle år studerede ved den berømte Skole i Edessa, var 
han velbekendt med det syriske områdes hedenske kulter, som han omtaler i sin 
homili On the Fall of the Idols: in Antioch Apollo, in Edessa Nebo and Bel, and 
in Harran Sin, Baʿalshamēn and Bar Nemrē (dvs. ”Son of the Panthers”), further 

                                                        
5 Bickell 1873, I: 244 (l. 409-419 med margen-note til l. 413), jfr. Klugkist 1987: 241, n. 16. – Balti-Afrodite 
(ʿAshtarte)-Venus-ʿUzza i Syrien, jfr. Wellhausen 1897: 40-41; Drijvers 1980: 185; Klugkist 1974: 358-359 
ibid. 1987: 243-246. 
6 Bickell 1873, I: 244 (l. 440-441). 
7 Beck 1961: 27 (Carmen IX, 6-7). De hedenske kulter i Harran og Nisibis: Niehr 2003: 316-317, jfr. n. 2 ovf. 
8 Beck 1970: 32 (stanza 1739-40 og 1749-50). 
9 Wallis Budge 1927, xi: 153, daterende den til senest 6. årh.; jfr. også Gündüz 1994: 139. 
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My Lord with his Dogs (Heracles/Nergal) and the Goddesses Tarʿatha (Atargatis) 
and Gadlat (Goddess of Fortune).10 

Jacob af Serugh blev i 519 valgt til biskop over Serugh-regionen, 
residerende i Batnae, og førte både før og efter sin udnævnelse en omfattende 
korrespondance med sin samtids presbytere og abbeder. Til en af de sidstnævnte 
kender vi en epistel, stilet til en vis ”Mar Jacob, leder af Klostret med Gravene” 
(rēsh dayrā dnaphshātha), i det følgende tituleret “Mar Jacob, presbyter og 
klosterleder for Urhays (Edessas) hellige bolig, kaldet ”Gravene” 
(naphshāthā)”.11 Jacobs epistel er den tidligst litterære omtale af det højtplacerede 
ruinkompleks, der nu om dage er kendt under navnet Deir Yakup, af lokale folk 
også kaldet ”Nemruts Trone”, beliggende i bjergområdet Nemrut Dagh, ca. 7 km 
sydvest for Edessa, og som kan ses viden om i regionen (fig. 1). Jacob-klostret 
opregnes blandt de klostre, hvis monofysitiske munke ifølge Johannes af Efesus 
(lever omkring 585) under kejser Justinian I (483-565) blev fordrevet af Edessas 
biskop, Asclepios.12 Og ifølge Bar-Hebraeus’ Chronicon ecclesiasticum blev en 
vis abbed Johannes fra Serugh i år 1164 udnævnt til abbed for ”Mar Jacobs 
kloster i Edessas bjerg, som han genrejste efter at det længe havde ligget i ruiner, 
og gjorde det beboeligt for munkene”; senere, i 1164, udnævntes han til 
Maphrian, dvs. leder af den jakobitiske kirke i Østkirken.13  

Den udførligste omtale af Jacob-klostret i den syriske litteratur finder vi i 
Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens fra omkring 1187-1237, hvis 
anonyme forfatter muligvis var hjemmehørende i Edessa. I en oversigt over kirker 
og klostre i og omkring Edessa kan man læse denne beskrivelse: 

 
[…] og den prægtige kirke (hayklā) for Mar Jacob af Gravene, inde midt i 
bjergene, hvor der var opført et stort hedensk alter, der endnu i vore dage står inde i 
klostret, og kirken (hayklā) for Guds Moder, inde i bjerget syd for Mar Jacobs 
kloster.14  

 
Det hellige sted for Jomfru Maria kendes allerede i det 8. årh. fra The 

Chronicle of Zuqnin (Pseudo-Dionysius fra Tell-Mahrē) som navnet på ”et kloster 
syd for byen (dvs. Edessa), som kaldes Guds Moders Kirke” (bēt de-yaldat 

                                                        
10 Martin 1875: 110 (l. 50-55); oversættelse i relation til Drijvers 1980: 143-144; om identificeringen af Bar 
Nemrē: Martin 1875: 131, n. 3, citerende Assemani, Bibliotheca orientalis I: 327-328 (filius tigrium), og af 
”Min Herre med sine hunde” (marē dkalbāw): al-Salihi 1971: 113-115; al-Salihi & Segal 1973: 65-69. 
11 Olinder 1937: 143. 
12 Land 1868: 293, linje 11, jfr. Pognon 1907: 103. 
13 Abbeloos & Lamy 1874, II: 532; ibid. 1877, III: 359, jfr. Sachau 1882: 152. 
14 Chabot 1953: 181 (syrisk); ibid. 1965: 143 (oversættelse), jfr. Pognon 1907: 103; om datering og relation 
til Edessa: Abouna & Fiey 1974: VII-VIII. 
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d’alāhā).15 Hvilken Jacob det såkaldte Jacob-kloster skylder dets navn, vides ikke 
med sikkerhed, men som C. E. Sachau bemærker, er det nærliggende at tænke på 
den fra Det nye Testamente velkendte apostel Jacob, Alpheios’ søn, hvem Bar 
Hebraeus i sin oversigt over Kristi apostle omtaler som død i Serugh, og hvis 
fødselsdag ifølge en antik martyriologi æredes in Persida.16 

Bygningskomplekset som vi i følge den stadig levende tradition kalder 
Jacob-klostret, blev første gang genstand for europæiske rejsendes 
opmærksomhed i 1830’erne, hvor det besøgtes af den senere tyske general H. von 
Moltke, der omtaler en græsk-syrisk grav-indskrift som hans landsmand Sachau 
senere (1882) kopierede og kommenterede. Og i 1905 gav H. Pognon en kort 
oversigt over de syriske kilders omtale af Jacob-klostret og en korrigerende 
læsning af såvel den græske som den syriske part af indskriften.17 Senest er den 
syriske tekst udgivet (1999) af H. J, W.Drijvers and J. F Healey, der daterer den 
til antagelig det sene 2./tidlige 3. årh. e.Kr.18 I 1977 publicerede F. W. Deichmann 
og U. Peschlow Zwei spätantike Ruinenstätte in Nordmesopotamien og opfyldte 
således Sachaus ønske, ”dass einmal ein Architekt, der die Bauart des Orients 
kennt, diese Ruine untersucht”.19 

Jacob-klostrets bygningsmasse domineres dels af det kompakte sydøstlige 
gravtårn, dels og især af det nordøstlige bygnings-parti, som 
Deichmann/Peschlow kalder ”das grosse Komplex”, hvis østligste del består af to 
stokværk, kronet af en stor, tøndehvælvet niche, der ses viden om i regionen. 
Gravtårnet har på østsiden en græsk-syrisk grav-indskrift, hvis navne: 
”Amashamash, hustru til Sharedu, søn af Maʿnu” gør det meget sandsynligt at 
gravtårnet oprindeligt er bygget for en ikke-kristen familie fra Edessa. Flere af 
indskriftens syriske bogstaver har klar affinitet til palmyrensk skrift, og 
indskriften kan som nævnt dateres til sene 2./tidlige 3. årh. e. K., og sammen med 
gravtårnet understreger den de nære kulturelle relationer mellem Edessa og 
Palmyra.20  

Hvad ”das grosse Komplex” angår, antager Deichmann/Peschlow at dets 
underste del var et kloster. Hørende til dette var der oven over klostret et 
                                                        
15 Chabot 1952: 219 (syrisk); Hespel 1989: 170 (oversættelse). Autor er sandsynligvis en munk fra klostret i 
Zuqnin, nær Amida, og ikke patriarken Dionysios fra Tell-Mahrē (nær det syriske Raqqah), jfr. Hespel 1989: 
IX-XX; Witakowski 1996: XVII ff. 
16 Sachau 1882: 152-153 med reference til Bar-Hebraeus: Abbeloos & Lamy 1872, I: 34 med note 1, hvor den 
antikke martyriologi, som tilskrives Hieronymus, citeres (PL, tom. XXX: 463); Pognon 1907: 103-105; pl. 
XXVI. 
17 Pognon 1907: 105-107, pl. XXVI. 
18 Drijvers & Healey 1999: 137-139, pl. 46. 
19 Deichmann & Peschlow 1977: 41-63; Tf. 16-24; Sachau 1882: 151. 
20 Om indskriftens før-kristne karakter, se foruden Sachau 1882: 146-152 og Pognon 1907: 105, også Segal 
1970: 5-6 og Drijvers 1980: 23, som begge understreger de kulturelle relationer mellem Edessa og Palmyra. – 
Om indskriften og dens skriftformer, jfr. også Drijvers & Healey 1999:157-159. 
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oratorium eller en lille kirke, hvis alterparti sandsynligvis udgjordes af den 
tøndehvælvede niche; det arkitektoniske udstyr peger på tidlig kristen tid, ca. 5.-6. 
årh. Med andre ord drejer det sig sandsynligvis om det kloster, som Jacob fra 
Serugh omtaler.21 Nogle skydeskår i ”das grosse Komplex” og en trappe i 
gravtårnet viser at hele bygningskomplekset senere, efter arabernes erobring af 
regionen, blev omdannet til en befæstning med gravtårnet som vagttårn.22 

Gravtårnet er imidlertid ikke det eneste ikke-kristne eller hedenske relikt på 
dette sted: På ruinfeltet sydvest for gravtårnet kan spores en kvadratisk bygning, 
hvor væggen mod syd er bygget sammen med det vestlige hjørne af gravtårnet. 
Denne kvadratiske bygning, som har været i to stokværk, definerer Deichmann og 
Peschlow som et mausoleum på grund af et kvadratisk grav-relief der viser en 
liggende skikkelse. Den findes nu uden for selve bygningen, ca. 5 meter øst for 
bygningens nordvæg.23  

En tredje grav-bygning og muligvis også en bygning ca. 20 m nord for 
gravtårnet kan ifølge Deichmann og Peschlow have været et mausoleum. På 
grund af bygningens tre indgange har den dog næppe været et egentligt 
mausoleum, men har formentlig tjent som grav-bygning for klosteret i lighed med 
andre spredte grave i området omkring hele bygningskomplexet.24 Resultatet af 
Deichmann og Peschlows undersøgelse bekræfter under alle omstændigheder 
rigtigheden af det navn, som de citerede syriske tekster tillægger stedet: dayrā 
dnaphshāta, idet det aramæisk-syriske npsh i den hellenistiske periode enten kan 
betyde ”funeral monument” eller ”a stele upon the tomb”, endvidere ”a portrait of 
the deceased” eller betegne ”the complete tomb itself” – disse betydninger er alle 
kendt fra Palmyra og relevante her, jfr. den palmyrenske karakter af indskriften på 
gravtårnet.25 

Blandt de citerede syriske tekster angående Jacob-klostret bemærker man 
denne passage i Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens: ”[…] inde midt i 
bjergene, hvor der var opført et stort hedensk alter, der endnu i vore dage står inde 
i klostret”. Det må anses for ganske sandsynligt, at dette refererer til den bygning, 
som Deichmann og Peschlow – med henvisning til det førnævnte grav-relief – 
kaldte ”a mausoleum”. Dette relief skal nærmere beskrives i det følgende. 

På en rektangulært tilhugget sten, der ligger blandt andre bygningselementer 
i feltet nogle få meter nord for Deichmann og Peschlows ”grosse Komplex,” ses 
en figur liggende udstrakt på en løjbænk (klinè) (fig. 2). Som beskrevet af J. B. 

                                                        
21 Deichmann & Peschlow 1977: 48-60. 
22 Deichmann & Peschlow 1977: 52-56. 
23 Deichmann & Peschlow 1977: 45; Abbild. 9; Tf. 20, 2. 
24 Deichmann & Peschlow 1977: 45-46; Abbild. 9, til venstre. 
25 Hoftijzer & al. 1995: 748, jfr. også Ingholt 1934: 39-40; Gawlikowski 1970: 33-43, og n. 19 ovf. 
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Segal, er ”the stone too weatherbeaten to allow us to distinguish the details 
clearly”. Dog ses den liggende figurs hoved tydeligt løftet op, hvilende på en 
pude. Segal tror på den liggende skikkelse at se ”a high head-dress of a priest or a 
noble” – en detalje som jeg efter min besigtigelse af relieffet i 2009 og igen i 2010 
må anse for tvivlsom.26  

Til venstre for den liggende skikkelse ses omridset af en siddende kvinde 
med løftet højre arm og hånd. Deichmann/Peschlow tolker med rette figuren som 
en klagende kvinde; til højre for hende ses i midten af relieffet hvad der synes at 
være et stiliseret træ med en gren, der rækker hen over den liggende figur.27 Vi 
finder samme motiv på et anthropoidt sarkofag-relief fra omegnen af Tyrus: en på 
en løjbænk (klinè) liggende figur med hovedet hvilende på en pude, og flankeret 
af to klagende kvinder, der med højre arm og hånd frembyder den samme 
sørgende gestus (fig. 3). Ifølge H. Seyrig er dateringen vanskelig at bestemme på 
dette relief, som han dog trods dets arkaiske, ægyptiserende elementer henfører til 
hellenistisk tid. Som Seyrig bemærker, henter relieffet klart sit mytologiske 
forbillede i ægyptiske relieffers gengivelser af gudinderne Isis og Nephtys, der 
begræder den døde Osiris. Relieffets ægyptiserende karakter må formentlig ses på 
baggrund af den nære relation mellem kulten for henholdsvis Adonis og Osiris, 
velkendt især fra Byblos.28 Illustrerende er således et relief fra sen ptolemæisk tid 
(Ptolemæus II Philadelphos 285-246), relateret til Osiris-mysterierne i Isis-templet 
i Philae (fig. 4).29 Tyrus-relieffets ægyptiserende elementer må naturligvis ses i 
sammenhæng med de nære kultiske relationer mellem Adonis og Osiris som vi i 
hellenistisk tid kender, især fra Byblos.30 

Den mest slående parallel – såvel ikonografisk som kronologisk – til 
relieffet i Jacob-klostret er imidlertid en palmyrensk tessera, der viser en skikkelse 
liggende på seng med hovedet hvilende på en pude. Under figuren læses 
”Tammuz”. På aversen af tesseraen ses busten af en kvinde med nøgent bryst og 
udslået hår – den velkendte semitiske sørge-gestus (fig. 5-6).31 Den sørgende 
kvindes identitet forklares af to andre tesserae, som på forsiden har indskriften 
”Tammuza”, på bagsiden ”Balti”; med andre ord: gudinden Balti-Aphrodite-
Stjernen-ʿUzza-Venus, hvis kult de citerede syriske tekster fordømmer.32 Som den 
sørgende gudinde (Venus lugens) omtales hos Macrobius (395-423 AD) Venus 
                                                        
26 Segal 1970: 29; 55 og Pl. 39a. 
27 Deichmann & Peschlow 1977:45, note 8 og Tf. 20, 2. 
28 Seyrig 1940: 120-122; fig. 5 og pl. XIX. – The relieffet har inventar-nr. DGA No. 22544; mål: 71 x 74 x 9 
cm. I want to thank Curator of the National Museum, Beirut, Mrs. Anne-Marie Afeiche for her help for 
giving me the information. 
29 Wallis Budge 1911, II: 45. 
30 Jfr. Lucian, Dea syria, ch. 7, se Soyez 1977: 12-16, 77-85 og Atallah 1966: 295-297. 
31 RTP, 342, pl. XVIII, jfr. Mesnil du Buisson 1962: 299-300, pl. XXXIX-XLI. 
32 Saturnalia I: 21, jfr. Soyez 1977: 32. 
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Archaitides (dvs. Arca-Caesarea i Libanon, ikke langt fra Tripolis): ”Venus finder 
man på et bjerg i Libanon: med tilsløret hoved, sørgmodigt udseende, støttende 
ansigtet på sin venstre hånd, som hun holder skjult under sin kappe”; ikonografisk 
bekræftes motivet både af et relief fra Qassouba, nær Byblos, og af mønter fra 
Caesarea i Libanon, slåede under kejser Elagabal33. Relieffet fra den lille 
hedenske helligdom ved Jacob-klostret gengiver således Tammuz, hvis død 
gudinden Balti-Aphrodite-Venus begræder, helt overensstemmende med den 
velkendte kult for Tammuz-Adonis i Syrien og Fønikien – her illustreret ved et 
monument fra Damaskus, der viser den unge gud på en seng ved siden en 
sørgende kvinde.34 Relieffet ved det højt beliggende Jacob-kloster illustrerer 
således kulten, som Ephrem Syreren fordømmer i sin anden Sermon: ”Tammuz, 
som forsvandt fra vort land, hvorledes begrædes han her – Stjernen, vi 
fornægtede, hvorledes tilbedes den her...?”35  

Som steder for den hedenske kult nævner Ephrem Syreren i den ovenfor 
citerede Sermon: ”Altre på bjergene og offerkager på tagene”, og det synes at 
være et karakteristisk træk at kvindernes rituelle klage over den døde gud 
henlægges til bjerge eller andre højtliggende steder. På tagene holder kvinderne i 
Athen kultisk klage over Adonis ifølge Aristophanes’ Lysistrata (4. årh. f. K.), i 
forbindelse med plantning af adonishaverne; kvinder som på græske vasemalerier 
ses bærende adonishaver op ad en stige, illustrerer muligvis denne skik.36 

Som udførligt beskrevet af bl.a. den arabiske Ibn al-Nadīm (ca. 987) og 
hans samtidige, al Bīrūnī (972-1048), fortsatte kulten for Balti og Tammuz i 
Edessa-regionen, hos sabæerne i Harran. Således ifølge Ibn al-Nadīm om 
Tammuz: ”In the middle of the month (Tammuz-July) there is the Feast of al-
Buqāt, that is, of the weeping women. It is the Tā-ūz, a feast celebrated for the 
god Tā-ūz”.37 Også for hans fælle, Venus holdtes ifølge al-Bīrūnī adskillige fester 
på forskellige steder, heriblandt nævnes the ”Feast of dayr al-djabal and the Feast 
of Balti, i. e. az-zuhrā”. De to navne på den samme kultiske begivenhed på den 
fjerde dag i måneden Kanūn II (Januar), ”the Feast of the Shrine of the Mountain” 
and the ”Feast of Balti,” peger i retning af at festens deltagere har begivet sig op 

                                                        
33 Soyez 1977: 32-33; 60-62; pl. IX (Qassouba); p. 80; 83 og pl. XIV, jfr. Ronzevalle 1930:144 og pl. XXVII, 
4-6 (mønter fra Arca-Caesarea ad Libanum); terracotta-lampe visende samme motiv: Seyrig 1959: 39-40; pl. 
VII, 3. 
34 Monumentet fra Damaskus-regionen: Seyrig 1950: 229-236, jfr. også note 57 ndf. – Den fønikiske 
Adoniskult, generelt: Lipinski 1995: 90-105. – Man bemærker, at i omtalen af kvindernes gråd over Tammuz, 
Ezekiel 8, 14, gengiver den græske Septuaginta-version Qmg den hebraiske teksts ”Tammuz” ved ”Adonis”, 
jfr. von Baudissin 1911: 95. 
35 Beck 1970: 44 (strofe 1823-1826). 
36 Således ifølge Weil 1966: 664-674; yderligere illustrationer: Atallah 1966: fig. 39-40 og 44-48. Om 
Adonishaverne, idem: 211-228. 
37 Dodge 1970, II: 758; Gündüz 1994: 53-154. 
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på et bjerg eller højdedrag uden for byen. Således foregår ifølge al-Bīrūnī også en 
anden fest for ”Tarsa, the idol of Venus” i Batnae, uden for byen Harran.38  

De syriske kulter med deres gråd over Adonis-Tammuz på bjergene fortsatte 
– som vi har set – langt op i tiden, men som de mytologiske tekster fra Ras 
Shamra/Ugarit viser, har de også rod langt tilbage, i al fald helt til 1400-tallet f. 
Kr. Her beskrives hvordan guden Baʿals fælle, Jomfruen ʿAnat, og solgudinden 
Shapshu begræder og begraver Baʿal i jorden, oppe på højderne af bjerget Safôn, 
hvor Baʿal havde sit tempel.39 En erindring om denne gamle semitiske – men i 
Ephrem Syrerens øjne hedenske – kult finder vi ved Mar Jacob-klostret midt inde 
i bjergene, udenfor Edessa. 

 

 
Fig. 1: Jacob-klostret (foto: forfatteren) 

 
 

 

 
Fig. 2: Relief ved Jacob-klostret (foto: forfatteren) 

                                                        
38 Gündüz 1994: 144, 175, 177; al-Bîrûnî’s tekst: Sachau 1879: 316-317 (oversættelse); ibid. 1878: 319-320 
(arabisk). 
39 KTU 1. 6, I, 1-18, og Caquot, Sznycer &Herdner 1974: 253-254. 
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Fig. 3: Sarkofag-relief fra Tyrus (Seyrig 1940: pl. XIX ) 

 
 
 

 
Fig. 4: Isis og Nephtys begræder Osiris (Wallis Budge 1911, II: 65) 

 
 
 

 
Fig. 5: Tammuz. Tessera fra Palmyra (RTP, no. 342: pl. XVIII) 
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Fig. 6: Sørgende gudinde. Tessera fra Palmyra 

(RTP, no. 342: pl. XVIII) 
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Abstract  
In the mountains ca. 7 km southwest of Edessa (Sanliurfa), there is a complex of ruins called Deir 
Yakup, containing a mausoleum and a monastery of Mar Jacob. Among the ruins, there is a relief 
showing the shape of a lying person flanked by a woman of the well-known Phoenician-Syrian 
motif: ”The Mourning Venus.” According to Syriac literature the cult of Balti (Venus)-Tammuz 
continued long into the Christian era and the motif of the relief clearly suggests that the ruins at 
Deir Yakup were a scene of a local Tammuz cult. 
 
Keywords: Pre-Christian sacral architecture, pre-Christian Syrian iconography, early Syro-
Christian literature, Tammuz cult. 


