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Babylons hængende haver
Kheopspyramiden i Giza 

Fyrtårnet Pharos i Alexandria 
Kolossen på Rhodos 

Maussollæet i Halikarnassos 
Artemistemplet i Ephesos 

Zeusstatuen i Olympia

Antikkens syv arkitektoniske underværker har fascineret og imponeret i  

årtusinder. Allerede i oldtiden var de vidt berømte, og de første lister over 

verdens must see-seværdigheder så dagens lys. Men bygningsværkerne – fra 

de paradisiske haver i øst til den majestætiske gudestatue i vest – stod kun 

samtidigt i omtrent 60 år, før Kolossen på Rhodos blev ødelagt under et 

jordskælv i 227 f.v.t. Siden da har vidunderne levet videre som sagnom-

spundne udtryk for de store civilisationer, der kom før os. Og som vidne 

om, at selv det største forgår. I dag er kun Kheopspyramiden, den ældste 

og højeste af dem alle, tilbage. 

I Antikkens 7 Vidundere fortæller otte arkæologer om underværkerne; om  

opførelse, virke og religion; om mystik og magtkampe; om ødelæggelse og 

berømmelse og om det liv, verdens tabte vidundere endnu lever.
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Indhold Indeks
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Forord

’Antikkens Syv Vidundere’ – det lyder både fjernt og eksotisk, men samtidig også 
ganske velkendt. De fleste har hørt tale om De Syv Vidundere, og en del forbin-
der dem måske endda med monumenter fra antikken. De færreste kan opremse 
alle syv fra hukommelsen: Kheopspyramiden i Giza, Babylons hængende haver, 
Zeusstatuen i Olympia, Artemistemplet i Ephesos, Maussollæet i Halikarnassos, 
Kolossen på Rhodos samt fyrtårnet Pharos ud for Alexandria. Alligevel lever 
fasci nationen af listen over de syv største og prægtigste monumenter fra an-
tikken videre – måske fordi de netop bevidner nogle af historiens største men-
neskelige bedrifter. I dag er seks af de syv monumenter gået tabt, og kun pyra-
miderne knejser fortsat stolt i Giza, mens den eksakte udformning af de øvrige 
vidundere er omgærdet af en vis mystik. 

Med denne bog ønsker vi at formidle den antikke baggrund såvel som den 
nyeste arkæologiske og historiske forskning, der vedrører hvert enkelt af den 
antikke verdens syv arkitektoniske vidundere. Man kunne måske fristes til at 
spørge hvorfor – er det virkelig nødvendigt med endnu en bog om Antikkens 
Syv Vidundere? Svaret er enkelt: Ja, det mener vi bestemt, det er. Selvom listen er 
flere tusinde år gammel, så er den stadig aktuel at se nærmere på. Én ting er den 
historiske og arkæologiske forskning, som hele tiden gør det muligt at stille nye 
spørgsmål og finde nye svar, der bidrager til, at vi i dag ved mere og forstår flere 
aspekter af de prægtige monumenter. En anden ting er vores egen fascination: Vi 
er drevet af vores interesse for monumenterne, deres historie og det samfund, de, 
dengang som nu, var og er en del af. Vi er ikke alene om denne fascination. For 
selvom det generelle kendskab til antikken i dagens Danmark måske nok er da-
lende, så er De Syv Vidundere stadig en forankret del af de fleste danskeres kend-
skab til den antikke verden. Desuden udgør listen fundamentet – ja, måske endda 
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startskuddet! – for senere tiders liste-mani og kanon-dyrkelse. I Danmark har vi 
flere kanoner, som skal sikre, at vi er bevidste om vores kulturelle identitet. En 
historiekanon sørger blandt andet for, at folkeskoleelever bliver klogere på de 
begivenheder og de personer, der har formet Danmark og Europa, mens en kul-
turkanon introducerer dansk kulturarv gennem 108 danske kunstværker. Idéen 
om en Danmarkskanon baseret på fælles kulturelle værdier, hvortil alle danskere 
kan bidrage med forslag, er et nyt skud på stammen. At opstille lister og foreskri-
ve kanoner udspringer af behovet for at finde sammenhængskraft i en urolig og 
evigt omskiftelig verden. Med nutidens kommunikations- og transportmulighe-
der bliver verden med stigende hast mindre og mindre – med andre ord udviskes 
grænser i tid og rum ustandseligt, og det synes derfor endnu vigtigere at arkivere 
erindringer og huske hinanden på fælles kulturelle træk. At det også i antikken 
var vigtigt at forankre sig i en omskiftelig verden ved hjælp af fælleskulturelle 
praksisser relateret til erindring, fortid og identitet, vidner listen over De Syv 
Vidundere blandt andet om.

Olympia

Ephesos
Halikarnassos

Alexandria

Giza

Rhodos

Nineve

Babylon
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Det første kapitel af bogen starter med en behandling af listen over Antik-
kens Syv Vidundere, dens opståen og overlevering. Her vil vi se nærmere på de 
skriftlige kilder, der vidner om fortidens idéer og forståelse af vidunderne. Vi føl-
ger listens udvikling helt tilbage fra hellenistisk tid og op gennem historien. Det 
gør vi i to afsnit, hvor det første omhandler antikken, mens det næste tager fat på 
listens rejse fra renæssancen og frem til i dag. Herefter ser vi nærmere på listen 
fra en helt anden vinkel, nemlig ved at kigge på den magi, der omgærder tallet 7, 
og i slutningen af kapitlet præsenteres så Antikkens Syv Vidundere, som læseren 
vil stifte nærmere bekendtskab med i de efterfølgende syv kapitler. Kan man ikke 
vente, eller har man allerede nu et særligt vidunder for øje, så opfordrer vi til, at 
man springer frem i bogen. Bogens kapitler er skrevet således, at man kan læse 
dem i en vilkårlig rækkefølge og dermed skabe sin egen rute gennem den antikke 
verden. Læser man bogen fra start til slut, sådan som vi har sammensat den, bli-
ver ruten gennem Antikkens Syv Vidundere en geografisk bestemt rejse, der star-
ter med det fjerneste monument, de hængende haver, der ligger i Mellemøsten, 
og ender tættest på vores eget hjørne af verden med Zeusstatuen i Olympia. Uan-
set ruten behøver ens rejse ikke at slutte, fordi man når til enden af bogen. Efter 
hvert kapitel har forfatteren listet en række forslag til videre læsning om det 
pågældende vidunder, ligesom man efter det første kapitel kan finde en liste over 
mere generelle værker, der behandler Antikkens Syv Vidundere. God rejse!

Tak

Vi er glade for den store opbakning, vores projekt har mødt. Vi ønsker i den for-
bindelse at takke forfatterne for deres engagement og deltagelse, ligesom vi vil 
rette en tak til Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, Ernst B. Sund Fonden, 
Landsdommer V. Gieses Legat samt Aarhus Universitets Forskningsfond for 
støtte til publiceringen af bogen. Der skal også lyde en stor tak til vores kollega-
er Trine Arlund Hass og George Hinge, der har været behjælpelige med danske 
oversættelser af antikke kilder i det efterfølgende kapitel, til Asger Schnack, som 
venligst har oversat sonetten i Frihedsgudinden i kapitlet om Kolossen, samt til 
vores kollega Søren Jensen, der har lavet alle arabiske transskriptioner, der op-
træder i bogen.

Aarhus, d. 10. november 2016
Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen
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Fig. 1  Nederst i rammen om Willem Janszoons verdenskort fra 1606 ses 
Maarten van Heemskercks illustrationer af Antikkens Syv Vidundere. 
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I dag er listen over De Syv Vidundere fastlåst, men sådan har det ikke altid været. 
Selvom både vidundere såvel som selve idéen til en liste stammer fra antikken, 
så skete kanoniseringen af listen først i renæssancen (Fig. 1). Frem til renæssan-
cen skiftede både antallet såvel som monumenterne selv. Fra antikken kendes en 
række forskellige optegnelser over monumenter, der blev fremhævet på grund 
af deres størrelse, skønhed og teknik. Betegnelsen for disse var det græske ord 
theama, hvilket kan oversættes med ’syn’, ’øjenlyst’ eller ’seværdighed’. Først se-
nere benyttedes termen thauma, der direkte betyder ’under’ eller ’vidunder’. De 
to termer er tæt lingvistisk beslægtede, hvilket også ses afspejlet i de latinske 
termer, der er benyttet i forbindelse med De Syv Vidundere: miracula, mirabilia 
og spectacula. Det første sted, hvor den græske benævnelse for De Syv Vidundere 
(hepta thaumata) bruges, er i et epigram af Gregor fra Nazianz, som stammer fra 
det 4. årh. e.v.t. Man mener dog, at idéen om netop syv seværdigheder (theamata) 
eller vidundere (thaumata) opstod allerede i hellenistisk tid (323-31 f.v.t.), selv-
om vi i dag ikke har en sådan hellenistisk liste bevaret. Det tætteste, vi kommer 
på en liste over De Syv Vidundere fra den hellenistiske periode, stammer fra et 
stykke kraftigt beskadiget papyrus, der blev fundet i begyndelsen af det 20. årh. i 
Berlin, genanvendt i en mumiekiste fra Abusir-el-Melek i Ægypten. På baggrund 
af skrifttypen dateres papyrusfragmentet til 2. årh. f.v.t., og det blev i 1904 udgivet 
under titlen Laterculi Alexandrini, hvilket betyder ’alexandrinske lister’. Listerne 
opregner de største af alt – lige fra billedhuggere, bronzestøbere og arkitekter til 
øer, floder og søer. Heriblandt ses også en oplistning, der starter med ”De Syv …”, 
hvorefter det desværre kun er første bogstav af næste ord, der er bevaret, nemlig 
det græske theta. Det kunne altså meget vel være en liste over de syv seværdighe-
der eller vidundere, theamata eller thaumata, ikke mindst fordi den fragmenterede 

Antikkens  
Syv Vidundere

En kilde til fascination 
igennem årtusinder

Sine Grove Saxkjær
Eva Mortensen
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liste opregner Artemistemplet i Ephesos, pyramiderne og Maussollæet, mens de 
øvrige fire er gået tabt.

Det er ikke blot idéen om en liste, der fødtes i den hellenistiske periode; pe-
rioden inkluderer også det korte tidsrum, hvori de senere kanoniske vidundere 
eksisterede samtidigt. Kheopspyramiden blev opført omkring 2560 f.v.t. Babylons 
hængende haver skulle angiveligt være opført omkring år 600 f.v.t., mens Arte-
mistemplet i Ephesos, Zeusstatuen i Olympia og Maussollæet i Halikarnassos 
stammer fra det 5. og 4. årh. f.v.t. Kolossen på Rhodos dateres til første halvdel af 
det 3. årh. f.v.t., mens fyrtårnet Pharos ud for Alexandria blev færdiggjort i starten 
af Ptolemæus II’s regeringsperiode (283-246 f.v.t.). Et voldsomt jordskælv hær-
gede imidlertid Rhodos i år 227 f.v.t., hvilket betyder, at De Syv Vidundere kun 
eksisterede side om side i omtrent det halve århundrede, der ligger imellem kon-
struktionen af Pharos og jordskælvets ødelæggelse af Kolossen. Det er også værd 
at bemærke, at fyrtårnet Pharos først i senantikken figurerer på en opgørelse over 
vidundere eller seværdigheder.

Fascinationen af prægtige monumenter går imidlertid længere tilbage end 
til den hellenistiske periode. Et tidligt eksempel på en sådan beundring af byg-
ningsværker ses hos den græske historiker Herodot, der havde sit virke i anden 
halvdel af det 5. årh. f.v.t. Herodot kaldes ofte ’historiens fader’, idet han de-
taljeret og historieorienteret redegør for de to store folk i sin samtid, perserne 
og grækerne, deres fjendskab og sammenstød såvel som deres fortid og kultur. 
Blandt disse hovedberetninger har Herodot desuden afstikkere, hvori han be-
skriver andre folkeslag, kulturer og byer. På Herodots tid var listen over De Syv 
Vidundere ikke opstået – faktisk var flere af vidunderne end ikke opført endnu. 
Alligevel viser Herodots værk, at fortidens arkitektoniske bedrifter var af stor in-
teresse allerede i det 5. årh. f.v.t. Det er også tydeligt, at værkernes størrelse spil-
lede en rolle – jo større, desto mere imponerende. Denne fascination ses blandt 
andet tydeligt i hans skildring af pyramiden i Giza såvel som i hans beskrivelse 
af Babylons arkitektur. Herodot fortæller, hvordan stenene til Kheops’ pyrami-
de blev fragtet til Giza, hvilket tog 10 år, og hvordan dette var en opgave, der i 
sig selv var næsten lige så imponerende som opførelsen af selve pyramiden, der 
tog yderligere 20 år. I forbindelse med Babylon var det den enorme bymur, der 
særligt vakte Herodots interesse, mens de hængende haver ikke er nævnt i hans 
skildring. 

Springer vi igen frem til den hellenistiske periode, hvor optegnelsen af net-
op syv vidundere som sagt menes at stamme fra, så kan listen og dens opståen 
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måske bedst forstås og forklares, hvis den ses i lyset af denne tid. Alexander den 
Stores erobringer havde medført, at den græske verden voksede og også kom til 
at indbefatte det østlige Middelhavsområde. Dette skabte grobund for et bre-
dere geografisk syn på verden og dermed også på verdens underværker. Som den 
græske kultur bredte sig, opstod der en udveksling af kulturelle værdier, idéer 
og genstande mellem den græske kultur og de orientalske kulturer. De politiske 
ændringer, der ledsagede de nye hellenistiske stormagter og autokratiske konger, 
var ligeledes med til at skabe et nyt syn på verden. De græske poleis (bystater), 
som førhen var karakteriseret af borgere med politiske privilegier, var generelt 
set mindre uafhængige. Inden for filosofien begyndte man dermed også at anse 
borgerne som værende verdensborgere fremfor polis-borgere. Det er altså i denne 
kosmopolitiske atmosfære, at en liste over verdens vidundere undfangedes. I den 
hellenistiske periode blev verden altså både større, men samtidig også mindre – 
vi skal forestille os, at det aldrig tidligere i historien havde været lettere at rejse 
på tværs af den kendte verden, selvom det med vores øjne i dag stadig må have 
været et opslidende og farligt foretagende. Vi ser De Syv Vidundere benævnt som 
’seværdigheder’; det var i hellenistisk tid muligt at rejse rundt – i hvert fald for 
en særligt privilegeret klasse – og se menneskehedens største arkitektoniske be-
drifter, hvilket gav et naturligt afsæt for oplistninger og optegnelser over disse.

En af de tidlige optegnelser kender vi fra digteren Kallimachos fra Kyrene 
(305-240 f.v.t.), der skrev et værk over vidundere i verdens lande. Han arbejde-
de i en af datidens mest pulserende og internationale byer, nemlig Alexandria i 
Ægypten, hvor der i antikken fandtes det største bibliotek i verden. Kallimachos 
har altså haft adgang til et væld af skrifter og optegnelser over bygningsværker, 
da han nedskrev sine optegnelser over dem, der var verdens prægtigste. Hans 
værk er desværre ikke overleveret, ligesom vi i dag heller ikke er bekendte med 
værkets indhold. Det må imidlertid have været med til at præge idéen om og må-
ske endda fastsættelsen af netop De Syv Vidundere. 

Springer vi omtrent hundrede år frem i tiden, så ses den første egentlige op-
tegnelse af syv vidundere i et epigram af den græske digter Antipater fra Sidon, 
der i 2. årh. f.v.t. beskriver sin beundring over de syv monumenter, selvom han 
dog ikke benytter selve betegnelsen ’De Syv Vidundere’. Epigrammet er gengivet 
nedenfor, og her fremgår det, at Antipater regner Babylons bymur blandt De Syv 
Vidundere, mens fyrtårnet Pharos er udeladt:



14
.......

Indhold Indeks
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

”Jeg har kastet mit blik på det knejsende Babylons mure,
hvor man kan køre med vogn, på den olympiske Zeus,
på de hængende haver såvel som på solgudskolossen,
på den kraftpræstation, som pyramiderne er,
og Maussollos’ gevaldige grav – men da jeg omsider
skuede Artemis’ hus knejse mod skyernes kant,
så var de andre passé: Ser man bort fra Olympen, har solen
aldrig kastet sit skær over en lignende ting.”
(Antipater fra Sidon, Anthologia Palatina 9.58, oversat af George Hinge 2016)

Det var længe sådan, at man ikke anså Antipaters epigram som den tidligste be-
varede oplistning, idet et andet værk, kaldet Om verdens syv undere, traditionelt var 
tilskrevet den græske ingeniør Philon af Byzans, som levede i det sene 3. årh. 
f.v.t. – altså også i hellenistisk tid. Det har dog vist sig, at værket ikke skal date-
res til det 3. årh. f.v.t., men derimod er langt senere – fra det 4. årh. eller måske 
endda fra det 6. årh. e.v.t. Dermed kan det ikke være skrevet af den hellenistiske 
ingeniør Philon af Byzans som først antaget. Det interessante ved Om verdens 
syv undere er imidlertid, at de nævnte underværker stemmer overens med dem, 
som Antipater nævner: de hængende haver i Babylon, pyramiderne, Zeusstatuen 
i Olympia, Kolossen på Rhodos, Babylons bymur, Artemistemplet i Ephesos og 
Maussollæet i Halikarnassos. Samtidig lægges der vægt på vidundernes berøm-
melse – alle har hørt om dem! – samt hvor svært og omstændeligt det er at rejse 
rundt og se dem alle syv:

”De syv undere kender alle af omtale, men det er de færreste, der har set dem ved selv-
syn. Man skal nemlig rejse til Persien og krydse Eufrat, fare til Ægypten, opholde sig 
i Elis i Grækenland, tage til Halikarnassos i Karien, sejle til Rhodos og være turist i 
Ephesos: Når man så har flakket om i hele verden og er udmattet af al den rejsen, kan 
man mætte sin trang, men så er de år, man skulle leve, også gået, og livet er ovre.” 
(Ukendt forfatter, De septem orbis spectaculis, oversat af George Hinge 2016)

Fra den hellenistiske periode stammer også andre henvisninger til en liste over 
De Syv Vidundere. En af de tidligste bevarede henvisninger stammer fra 1. årh. 
f.v.t. og findes i værket Bibliotheca Historica, som er skrevet af den græske histo-
riker Diodorus Siculus, også kendt som Diodor. I sin beskrivelse af dronning 
Semiramis’ obelisk i Babylon, nævner Diodor, at obelisken regnes blandt De Syv 




