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Henvisninger 

Henvisninger i kantet parentes angiver illustrationer. 

Tal i røde cirkler henviser til de udvalgte obelisker,  

der beskrives i separate kapitler, og til deres markering  

på kortene forrest og bagest i bogen. 

Tal i blå cirkler henviser til øvrige obelisker, listet til slut  

i bogen i afsnittet »Andre romerske obelisker«.
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Indledning

»Rom er de vandrende stenes og 

de vandrende monumenters by.«

Ernest Nash, ‘Obelisk und Circus’, 

Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts Rom 44, 1957, s. 232.

 I  et værk  af Andreas Fulvius fra 1543 opgøres det samlede 

antal af obelisker i Rom til 48. Seks af disse kaldes »store« 

obelisker, men heraf var det på det tidspunkt alene den ved 

Peterskirken, der befandt sig i stående stilling og havde gjort det 

siden oldtiden. De øvrige fem »store« lå under mulde, for der var 

endnu ikke opstået den tradition for at opspore, restaurere og 

genrejse obelisker, som Sixtus V indledte i slutningen af århun-

dredet. Vi kan med rimelig sikkerhed identificere disse resterende 

fem. Ud over den, der senere blev flyttet hen på selve Petersplad-

sen 5 , drejer det sig om de obelisker, der nu står på Piazza di 

Montecitorio 1 , Piazza del Popolo 2  og på Lateran-pladsen 13  
samt på Esquilin- og Quirinal-højene 3  4 . Et værk af en vis  

Publius Victor, først trykt i 1503, havde også opgjort antallet af 

obelisker i byen til 48. Om de 42 »små« med hieroglyffer siger 

han, at nogle er næsten så store som dem i Augustus’ mausolæum 

3  4 , men at mange er så beskedne, at de ikke kan bruges til at 

udsmykke noget offentligt sted i Rom. Han mener, at de snarere 

er blevet importeret af privatpersoner for at udsmykke deres 

gårde og haver (citeret af Mercati 1589, s. 244. Denne skik fortsatte 

på Mercatis egen tid, inspireret af pavens mere grandiose projek-

ter, s. 246). Blandt disse 42 »små« er de mellemstore obelisker, 

som hver har fået et kapitel i denne bog: Piazza Navona 6 ,  

Monte Pincio 11  og SS. Trinità dei Monti 12  samt de noget mere 

beskedne ved Pantheon 7 , S. Maria sopra Minerva 10 , ved hoved-

banegården 9  og i parken på Montecelio 8 . En del af de rester-

ende 35 obelisker, der har en forbindelse til Rom, er samlet i et 

kapitel for sig. Tre af dem står endnu, men andetsteds: i Firenze 
14 , Urbino 15  og München 16 . En fjerde gemmer sig i Borghese-

parken 17 . Ti andre er der fysiske spor af, eller de er omtalt i lit-

teraturen, hvilket bringer det samlede antal af nu kendte obelisker 
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8 med tilknytning til Rom op på omkring 27 (nogle af fragmenterne 

kan stamme fra samme obelisk).

Obeliskerne kan tilsammen fortælle både fortløbende og par-

allel historie. Hver enkelt obelisk afspejler tre forskellige perioder. 

I det gamle Ægypten kan vi spore dem tilbage næsten 1500 år, 

inden de krydsede Middelhavet. Der knejsede de i templer og 

andre offentlige monumenter fra Alexandria i nord til Luxor i syd. 

I kejsernes Rom prydede de templer, væddeløbsbaner, gravmonu-

menter og pladser, og i pavernes Rom blev de anbragt foran kirker 

og paladser og i offentlige anlæg. Der står de endnu, og i mange 

tilfælde omfortolket som symbol på korsets sejr over barbariske 

guder. Undertiden kan man spore en indholdsmæssig konti-

nuitet, som når en obelisk, i Ægypten viet til solguderne Ra-

Harakhti eller Amon-Ra, i Rom bliver dedikeret til solen eller står 

som midtpunkt i et circus, hvor vognene tegner planeternes 

be vægelser omkring solen. En enkelt fik sågar et nyt liv som viser 

i et kejserligt solur.

Obelisker i Ægypten

En obelisk er en høj stenpille med firkantet grundplan og sider, 

der skråner let opad mod spidsen. Den er utvivlsomt en sofistike-

ret afbildning af et kortere og tykkere kultbillede, der siden tider-

nes morgen (nærmere bestemt 3000 f.Kr.) havde stået i urguden 

Ra-Atums tempel i byen Heliopolis nær det nuværende Cairo, men 

som vi kun kender i meget lille format som hieroglyf. Ra var 

solguden, Atum var den gamle skabergud og dermed kongens  

forfader. Med en særlig ægyptisk logik blev de kombineret til en 

enkelt guddom, der dog når som helst kunne separeres og have et 

eget liv og virkefelt. Deres dobbelttempel i Heliopolis tilkendegav 

netop dette, at de både var sammen og hver for sig. 

I Ægypten var en obelisk et meget iøjnefaldende solsymbol. De 

ægyptiske faraoner lod udhugge obelisker for at skænke dem til 

en af deres mytologiske fædre (Ra, Atum eller Amon-Ra). Oppe på 

den pyramideformede spids kunne indhugges et emblem, der til-

kendegav den egentlige modtager, solen, der ved sin cykliske 

bevægelse holder verden i gang. Ægypterne var mestre i at give 

komplicerede koncepter visuel form, og denne livsnødvendige 

proces vises i form af en bevinget skarabæ [1], der skubber sol-

skiven foran sig. Billedet har været inspireret af, at denne bille ude 

i naturen ses skubbe en kugle af gødning foran sig. På ægyptisk 

havde dens navn samme lydværdi som ordet for »at blive til«,  
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og de to ting i forening var årsagen til, at et uanseligt insekt fik en 

så ophøjet rolle at spille i myten om solen. Det er den, der hver 

eneste morgen bringer solen frem over horisonten.

I Ægypten blev obeliskerne opsat parvis ved indgangen til et 

tempel. Da flere konger ofte byggede til på det samme tempel  

og gerne anlagde et nyt indgangsparti, står obelisker nu også læn-

gere inde i tempelkomplekset. Giverens navne, titler og tilnavne 

har en prominent plads i teksten på skaftet. Ud over det navn, han 

fik ved fødslen, konstruerede en konge ved sin tronbestigelse fire 

andre navne, der hver især signalerede et religiøst tilhørsforhold 

eller berømmede hans styrke. På obeliskerne møder vi som regel 

mindst tre af dem: Det ene, der relaterer ham til kongeguden 

Horus, skrives i et rektangel med denne falkegud siddende på  

toppen; personnavnet og det tredje navn skrives i en kartouche 

(navnering). Titlerne beskriver hans kongelighed (Horus, Konge 

over Øvre- og Nedreægypten, Herre over De To Lande) eller hans 

mytologiske status (søn af Ra). Derpå kan følge andre tilnavne og 

1 Spidsen af obelisken med bevinget skarabæ på Piazza di Montecitorio 1 ,  
tegnet af Carlo Antonino til Zoëgas publikation.

In
dl

ed
ni

ng

INDHOLD  REGISTER   KORT

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



10 i de længere tekster omtale af obelisken og omstændighederne 

omkring dens rejsning. En sådan aktuel tekst stod på den mest 

prominente side af en obelisk, dvs. den side, der vendte udad mod 

den besøgende. Teksterne på siderne var orienteret indad (for-

stået på den måde at hieroglyffer i form af fugle, mennesker o.l.  

så i den retning). Indskrifterne på et obeliskpar vendte mod hin-

anden på både for- og bagside. De obelisker, der har fået deres 

indskrifter i Rom, kan tilføje andre elementer i teksten for at 

berømme kejseren.

Obelisken fungerede som en brik i det spil, der drejede sig om 

faraos ret til at herske over Ægypten og hans pligt til at stå som 

garant for landets trivsel. Disse krav udmøntede sig i princippet  

i to handlinger: at føre krig mod trusler fra verden udenfor og 

tage krigsbytte med hjem samt at rejse monumenter for guderne: 

templer, kapeller, statuer, obelisker. Den gud, der især står som 

modtager af en obeliskgave, er guden Amon-Ra, en kombination 

af solguden Ra og Amon, der netop på det tidspunkt, hvorfra vi 

har de fleste store obelisker (ca. 1500-1000 f.Kr.), havde fået en pro-

minent stilling som kongens særlige beskytter og dermed blev 

genstand for stor opmærksomhed. Kongen omtaler ham som 

»min fader Amon« og markerer sin hengivenhed ved at forskønne 

eksisterende templer eller at bygge nye til hans ære især i Theben 

i Øvreægypten (det nuværende Luxor og Karnak). Andre guder i 

andre dele af landet blev genstand for lignende handlinger, og 

helt nede i Nubien blev der opstillet obelisker. Nordpå stod de 

især i Heliopolis samt i byen Sais i det vestlige Delta, der i det 8. 

og igen i det 7. årh. f.Kr. var blevet regeringsby for den tids konger. 

Mindre og helt små obelisker kunne opstilles andre steder i temp-

lerne, f.eks. ved altre eller offerborde.

Dedikationsindskrifter

En ting har de fleste af obeliskerne til fælles: De forherliger den 

farao, der først udhuggede og opsatte dem, den kejser, der fik dem 

transporteret til Rom og opstillet der, samt den pave, der genfandt 

og genrejste dem. Deres dedikationsindskrifter er i sig selv et helt 

studie i, hvordan magt og vælde blev bragt til at manifestere sig i 

obeliskens slanke, himmelstræbende form. Da obeliskerne først 

kom til Rom, var der stadig folk, der læste og talte ægyptisk, og 

kejserne har i princippet haft mulighed for at orientere sig om, 

hvad teksterne drejede sig om. I pavernes Rom var de en lukket 

bog. Kendskabet til hieroglyfferne var gået tabt, og trods tapre 
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11forsøg fra tidlige lærde var det først i 1822, at nøglen til det gamle 

sprog blev fundet.

 I deres indskrifter måtte paverne opfinde nye temaer og en ny 

stil. Sixtus V rejste i løbet af ganske få år hele fire obelisker, og det 

er interessant at følge udviklingen i hans formuleringer. På obeli-

sken på Peterspladsen 5  anvendte paven i 1586 på to af piede-

stalens sider en triumferende stil: »Her er Herrens kors! Vig bort 

I fjendtlige kræfter! ... Kristus sejrer! Kristus hersker! Kristus rege-

rer!« fulgt af en kort beretning om arbejdets forløb og formål. 

Helt oppe under spidsen, usynligt for alle, bryster han sig af at 

have taget obelisken fra Augustus og Tiberius. Obelisken på 

Esquilin-højen 3 , rejst af samme pave, understreger den kristne 

symbolværdi og bringer her Augustus ind i billedet som en, der 

ydmygt tilbad den endnu ufødte Kristus. Paven glemmer ikke at 

give kejseren æren for at have bragt den til Rom til at smykke  

sit mausolæum. Lateran-obelisken 13 , også genrejst af Sixtus V, 

havde allerede fra kejser Konstantins tid haft en lang dedikations-

indskrift på latin, som paven citerer fra, hvilket gør ham i stand 

til at prise kejseren som »sejrherre gennem korset«, der frelste 

obelisken fra dens ugudelige miljø, fulgt af omtale af de ubeskri-

velige vanskeligheder, som udgravning og genrejsning af obeli-

sken havde medført. I 1589 fik han rejst en anden af Augustus’ 

obelisker foran S. Maria in Popolo 2 . Her lægges dedikationstek-

sten i obeliskens egen mund, en ide, der utvivlsomt er inspireret 

af den tids »talende statuer«, der i skriftlig form kunne tillægges 

udsagn af politisk eller religiøs art: »Jeg rejser mig mere ophøjet 

og lykkelig foran den hellige bygning, der tilhører hende af hvis 

jomfruelige skød retfærdighedens sol steg op, mens Augustus 

regerede« (fornemt at ordet »sol« blev indflettet). Paven afslutter 

med at bekræfte obeliskens nye rolle som viet til det ubesejrlige 

kors efter dens ugudelige liv på Circus Maximus.

Innocens X rejste i 1651 en obelisk skråt foran sit eget palads  

på Piazza Navona 6 . Med udgangspunkt i sit eget navn under-

streger han det barbariske i obeliskens fortid: »Den uskyldsrene 

(innocens) due undertrykker ægypternes onde fabeldyr, bærende 

fredens oliegren, kranset med dydernes liljer, og ved at opstille 

obelisken som sit sejrstrofæ triumferer den/han i Rom.« Han 

understreger, at obelisken er sat op til folkets gavn: for at give 

skønhed til de forbipasserende, drikke til de tørstige, næring til 

de reflekterende. I 1667 fik Alexander VII en langt mindre obelisk 

sat op på ryggen af en elefant foran S. Maria sopra Minerva 10 , vel 
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12 vidende at den hvilede på et gammelt tempels grund. Han synes 

at anerkende en potentiel visdom gemt i dens ulæselige tekst: 

»Hvem du end er, der ser det vise Ægyptens figurer indhugget  

i obelisken blive båret af elefanten, det stærkeste af alle dyr, vid at 

det er et bevis på, at det kræver et stærkt sind at støtte solid viden.« 

Ikke langt derfra opsatte Clemens XI i 1711 en obelisk i næsten 

samme størrelse i en fontæne foran Pantheon 7 , men her blev 

indskriften holdt til det mest nødvendige: Hvem havde bekostet 

det og hvornår. 

Pius VI, som var ansvarlig for opsætningen af obelisken på 

Quirinal-højen 4  i 1786, holdt sig på den ene side af obeliskens 

base i en vanskeligt læsbar indskrift i ganske neutrale vendinger 

om arbejdet. Den tilstødende side rummer et hyldestråb til ham 

selv: »Hil dig, bedste fyrste, hil dig det romerske folks fader...« På 

piedestalen på siden ud mod byen kom han med en langt mere 

synlig tilføjelse, hvor han tager traditionen op med at lade obeli-

sken selv tale om sin fortid ved mausolæet og senere, sønderbrudt 

og væltet, begravet af opdyngede brokker: 

Mig kaldte Pius tilbage i lyset og bød at stå knejsende på 

Quirinal, midt imellem skulpturerne af Alexander (som man 

dengang troede de forestillede) for at vidne om, hvor meget 

mindre han (Alexander) var end Pius!

Det var et udsagn, som faldt efterfølgeren for brystet. I forbin-

delse med opsætningen af springvandet foran obelisken i 1818 fik 

Pius VII indsat en indskrift på forsiden af piedestalen om dette. 

Men yderligere fik han på bagsiden fjernet den formastelige 

bemærkning og erstattet »hvor meget mindre han var end Pius« 

med ordene »Pius VI’s store bedrifter«.

Pius VI var ivrig obeliskopsætter, men de senere obeliskers 

dedikationer er holdt i en mere afdæmpet stil. Ud over Quirinal-

obelisken fandt han i 1789 en, der kunne stå oven for den spanske 

trappe ved SS. Trinità dei Monti 12 . Den viede han med angivelse 

af fundstedet (Sallusts have) i neutrale vendinger til den ophøjede 

treenighed. I 1792 kom turen til den ganske fragmentariske obe-

lisk 1 , der i kejsertiden havde været viser i et solur. Hans forgæn-

ger, Benedikt XIV, havde i 1748 fået den gravet frem, men ikke sat 

op. Han fik dog indmuret en fornem plakette på fundstedet, 

næsten formuleret som en dedikation, for at stedet ikke skulle  

gå i glemmebogen. Pius VI anerkender sin forgængers arbejde. 
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13Han »gav den tilbage til byen«, erindrer om dens tidligere funk-

tion og slutter med at sige, at »genoprettet i sin fordums pragt  

... tæller den nu gunstigt Pius VI’s lykkelige tid.« Pius VII fandt 

sin egen obelisk, som han i 1822 opsatte på Monte Pincio 11  for  

at udsmykke de dejlige strækninger, der står åbne for borgerne til 

at nyde solen, med et monument af enestående art. Det var den 

sidste obelisk, der var tilbage, siger han. Også han finder, sikkert 

ganske bevidst, lejlighed til at omtale solen, men nu på ganske 

verdslig vis.

To af obeliskerne har ikke noget med paverne at gøre. Den ene 

blev skænket af senatet og det romerske folk til en privatperson  

i 1582 til udsmykning i hans have på Montecelio 8 . Der står den 

stadig efter dog i 1819 at være flyttet til et andet sted i parken.  

Den var tilgængelig for offentligheden, som dens første indskrift 

proklamerede. Den næste ejer restaurerede den og viede den til 

»de fredsbringende muser og til de skønne kunsters skytsånd som 

vogter og bevarer«. Endnu mere vigtig er måske tilføjelsen om »at 

I velvilligt skænker mig og opretholder et tilflugtssted og længe 

ønsket fred.« Manuel de Godoy havde haft et begivenhedsrigt liv 

i nær forbindelse med Karl IV af Spanien og ikke mindst hans 

dronning Maria Luisa. Den anden obelisk 9  blev i 1887 anbragt 

foran hovedbanegården og i 1924 flyttet hen til siden i et lille, 

grønt anlæg. Den bærer en dedikation til heltene, der faldt ved 

Dogali i Ethiopien. Ved dens fod stod en skulptur af Judas Løve 

med en hyldest fra det fascistiske Italien i 1937. Den originale  

sokkel til obelisken ved den spanske trappe 12  faldt i øvrigt også 

i fascisterne hænder og blev udsmykket derefter. Den står nu  

ganske nøgen i hjørnet af en lille have på Capitol.

Note

I Rom blev obeliskerne anbragt på ganske komplicerede kon-

struktioner. Den terminologi, der anvendes i denne bog, er som 

følger:

sokkel:  det nederste element

piedestal:  den oftest marmorbeklædte mellemste sektion

base:  den granitbeklædte del under obeliskens skaft

fod:  den nederste del af skaftet

fodstykke:  den samlede komposition, der også kan rumme 

andre, indskudte elementer som f.eks. en profileret plade.
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