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Antikkens 7 Vidundere
Redigeret af Sine Grove Saxkjær og Eva Mortensen

60 år. Omtrent så længe stod Verdens 7 Vidundere 
samtidigt for over 2000 år siden. Alligevel er 
Verdens 7 Vidundere så overvældende pragtvær-
ker, at de lige siden har ligget i toppen af alverdens 
must see-lister. Allerede i oldtiden førte lærde lister 
over de ypperste, menneskeskabte seværdigheder. 
Men som en antik forfatter skrev: ”De syv undere 

kender alle af omtale, men det er de færreste, der har set 

dem ved selvsyn.” 

Nu kan vi komme tættere på bygningsværkerne. 
I Antikkens 7 Vidundere tager 8 danske arkæologer 
læseren med på en rejse til de 7 underværker og 
deres historie. Selvom kun Kheopspyramiden står 
tilbage i dag, er der masser af stof til fascineren-
de fortællinger i de andre vidunderes righoldige 
arkæologiske rester. 

Babylons hængende haver var en paradisisk have, som kong Nebukadnesar anlagde i terrasser i 
sit palads. Haverne slår ikke Kheopspyramiden i Giza i ælde og vælde. Pyramiden er et gigantisk 
gravmæle, der stadig knejser i ørkenkanten ved Cairo i Ægypten. Pharos i Alexandria var verdens 
største fyrtårn, der ledte datidens skibe i sikker havn. Kolossen var en kæmpemæssig bronzestatue 
af Rhodos’ skytsgud Helios, og Maussollæet i byen Halikarnassos var kong Maussollos’ næsten 50 
meter høje, skulpturudsmykkede gravmæle. I Ephesos lå det enorme Artemistempel for grækernes 
jagtgudinde, og i Olympia tronede en 12 meter høj statue af hovedguden Zeus i guld og elfenben.


