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Förra sommaren reste jag runt i Västman-
land och hade med mig 1999 års upplaga 
av Reseguiden över Västerås och Västman-
land som följeslagare. Jag hajade till lite 
vid parentesen i följande mening: ”Eng-
elsbergs bruk är unikt i världen och sedan 
1993 upptaget på UNESCO:s lista över 
oersättliga kulturarv (av samma dignitet 
som Egyptens pyramider ...).”  Det var 

intressant att författarna till Reseguiden 
bland världens alla oersättliga kulturarv 
valde just pyramiderna som referenspunkt.

VärldsarVslistan i antiken

Listor som världsarvslistan är mycket nyt-
tiga för turistindustrin. Det fanns också en 
antik motsvarighet som var till stor nytta 
för den tidens turistindustri: antikens lista 

Denis Searby 

Hur såg det antika Grekland och Rom 

på pyramiderna?

Engelsbergs bruk ligger utanför Fagersta och är en bevarad bruksmiljö där exempelvis vattenhjul, hamrar 
och blåsmaskin än i dag fungerar. Foto: Wikimedia Commons genom Calle Eklund/V-wolf
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Pyramiderna var en ständig kulturell 
referenspunkt under antiken. En riktigt 
imponerande grav kunde t.ex. jämföras 
med pyramiderna. Diodoros hävdar att 
Alexander den store önskade hedra sin far 
Filip inför eftervärlden genom att bygga 

De hängande trädgårdarna i Babylon, enligt en assyrisk avbildning. Ett av världens sju underverk som fick 
ersätta Babylons murar under antiken. Skiss: Wikimedia Commons.

över världens sju underverk. Exakt vilka 
underverk som ingick i listan förändrades 
något under seklernas gång – Babylons 
murar byttes t.ex. ut mot Babylons häng-
ande trädgårdar. Men pyramiderna i Giza 
var alltid en obestridd del av listan. 



medusa 37:3, 2015  –  3

i en individs liv på ett harmoniskt sätt pas-
sar ihop och skapar en människas öde. 

Pyramiderna var alltså en enkel referens 
att använda för de antika grekerna, liksom 
för författaren till Reseguiden över Väst-
manland, liksom för oss: de var ju stora, 
imponerande, välbyggda och dessutom 
ett av världens sju underverk! Men hade 
pyramiderna alltid samma betydelse för 
grekerna som de har för oss? 

Grekiska OCH nÅGra rOMerska 
FÖrFattare OM PYraMiderna

Pyramiden är som form symboliskt lad-
dad, men de faktiska pyramiderna fick 
intressant nog aldrig någon symbolisk 
tolkning, i alla fall inte i den kvarvarande 
grekiska litteraturen. Inte heller väckte 
pyramiderna någon större kreativ respons 
hos de grekiska poeterna: pyramiderna 

honom en grav lika stor som den största 
av pyramiderna (Bibl. hist. 18.4.5). Ville 
man skämta om något riktigt stort, då 
förde man gärna pyramiderna på tal, som 
när t.ex. Lykinos i Lukianos (ca 120–180 
e.Kr.) skrift Navigium ber Adimantos att 
ta med något tillbaka från Egypten: ”Kom 
ihåg att ta med dig lite av den där utsökta 
rökta fisken från Nilen, eller lite myrra 
från Kanopos, eller en ibisfågel från Mem-
fis. Förresten, har du plats för en pyramid 
på din drömbåt?”. Himerios, den sen-
antike sofisten, använder pyramidernas 
storlek som del av sin retoriska repertoar: 
”Hesperidernas ängar har inte samma be-
hag, pyramiderna är obetydliga i sin stor-
lek” i jämförelse med vad det nu var man 
ville jämföra med. Kejsar Marcus Aurelius 
jämför de harmoniskt avpassade stenarna 
i pyramiderna med hur enskilda händelser 

De tre stora pyramiderna vid Giza. Till vänster ses Cheops/Khufur-pyramiden, i mitten ses Chefren/Khafre 
och den minsta av dem tillhörande Mykerinos/Menkaure längst till höger. "Den stora pyramiden" anses 
tillhöra Cheops och är den som åsyftas i slutet av artikeln. Foto: Wikimedia Commons genom Ad Meskens. 
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nämns bara i en handfull verser i den po-
etiska litteratur som finns bevarad, och 
den spänner ändå över ca 1500 år. Den 
tidigaste uppräkningen, såvitt jag kan se, 
av de sju underverken i den grekiska po-
esin – även om de här inte benämns som 
”underverk” – återfinns i ett epigram från 
100-talet f.Kr. I den grekiska antologin 
är epigrammet tillskrivet Antipatros: ”Jag 
har skådat muren i det ädla Babylon, på 
vilken finns en väg ämnad för vagnar, 
Zeusstatyn vid Alpheios flod, de hängande 
trädgårdarna, Helios koloss, den enorma 
mödan i pyramiderna, och Mausollos sto-

ra grav. När jag så fick se Artemis hus där 
det reste sig mot molnen, förlorade alla de 
andra storverken sin storhet och jag brast 
ut: ’Förutom Olympen, har solen aldrig 
skådat något så storslaget’!” (författarens 
egna översättningar genom hela artikeln). 
Här når pyramiderna inte fram till första 
plats. Antipatros vill påvisa Artemistemp-
lets överlägsenhet: ”Stor är den efesiska 
Artemis!” som det står i Apostlagärningar-
na, vilket också ger uttryck åt Antipatros 
egna preferenser. Den aspekt av pyrami-
derna som understryks i epigrammet tas 
ofta upp i litteraturen: den stora möda det 

Artemistemplet nära Efesos var ett av världens sju underverk. Här ses ett kolorerat stick från 1500-talet av 
konstnären Philips Galle. Foto: en:wikipedia. 



medusa 37:3, 2015  –  5

måste ha inneburit att bygga pyramiderna 
i sådan storlek: ”De här byggnaderna är 
så enorma, hur i hela världen lyckades de 
bygga dem?” verkar kunna sammanfatta 
en stor del av reaktionerna på pyramider-
na i den grekiska litteraturen. 

Den romerske poeten Martialis (ca 40–
104 e.Kr.) skrev också en dikt om världens 
sju underverk med undertonen ”Pyrami-
der, vad är väl det? Vänta bara tills ni ser 
det nya Colosseum”. Inte helt olikt strate-
gin i Västmanlandsguiden. Pausanias för-
resten – den berömde prosaförfattaren på 
100-talet som skrev en dåtidens reseguide 
– hade en liknande reaktion. Han skriver: 
”Grekerna häpnas mer över utländska 
än grekiska sevärdheter; välrenomme-

rade historiker har beskrivit de egyptiska 
pyramiderna in i minsta detalj, men de 
nämner inte ens vid namn Minyas skatt-
kammare eller murarna i Tiryns, trots att 
dessa är minst lika fantastiska. Upptäck 
Grekland först!“

det FÅFänGa ÖVerMOdet

I den övriga grekiska poetiska litteratu-
ren finns det egentligen ganska lite om 
pyramiderna. Gregorios av Nazianzos, 
kyrkofadern på 300-talet, tillskrivs ett 
epigram i den grekiska antologin som tar 
upp de sju underverken, men bara för att 
kunna ta upp ett åttonde. Det finns några 
andra epigram där pyramiderna nämns. 
Det intressantaste av dessa tillskrivs i den 

Det verkar som om Pausanias föredrog de cyklopiska murarna i Tiryns framför pyramiderna i Giza. Foto 
från Wikimedia Commons genom Jean Housen.
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grekiska antologin en sentida grekisk för-
fattare, Georgios Kedrenos, historiker på 
1000-talet. Hans stycke börjar: ”Världens 
sju så kallade underverk är följande: först 
har vi de gamla pyramidernas fåfänga 
övermod ...” 

Det ”fåfänga övermodet” hos pyra-
miderna är ett tema som återkommer i 
olika skepnader hos andra författare. Att 
uppföra dessa enorma byggnader för att 
försäkra sig om evig berömmelse – vilket 
grekerna och romarna såg som pyramid-
byggenas huvudsyfte – var en yttring av 
tomt och meningslöst högmod. Den här 
negativa attityden till pyramiderna åter-
kommer ganska ofta hos det romerska 
imperiets författare. Den tidigare nämnde 
essäisten, Lukianos, hänvisar rent ut till 
”det barnsliga och fåfänga i pyramider, 
gravhögar och kolonner, med deras kortli-
vade inskriptioner” (De luctu 22). Servius 
Tullius, Roms sjätte kung (ca 577–534 
f.Kr.), beskrivs av Dionysios från Halikar-
nassos (ca 100 e.Kr.) som en person som 
”inte avundades Egyptens kungar för att 
ha uppfört pyramiderna i Memfis, inte 
heller andra kungligheter för de eventu-
ella monument de uppfört för att visa upp 
sin rikedom eller makt över byggarbetare 
i stor mängd. Tvärtom menade han att 
allt sådant var futtigt och flyktigt och inte 
värt någon uppmärksamhet, ett slags spel 
för galleriet som inte kunde bidra med 
något värdefullt till en persons livsföring 
eller till hur offentliga angelägenheter 
skulle handhas ...” (Romerska antikviteter 
4.25.3). En sann romare bygger något 
som är till nytta! 

Prokopios från Caesarea, den siste store 
historikern från antik tid (500-talet e.Kr.), 
skriver om kejsar Justinianus byggnatio-
ner i sin skrift Peri Ktismaton (Om bygg-

nadsverken, 2.1.3): ”Det är inte pyrami-
derna vi kommer att beskriva här – dessa 
hyllade monument som Egyptens härs-
kare uppförde, på vilka möda och arbets-
kraft slösades bort i onödan bara för skryts 
skull – nej, snarare alla fortifikationer 
med hjälp av vilka kejsaren räddade sitt 
rike.” Just det, romerska kejsare genomför 
byggnationer som är ändamålsenliga och 
användbara! I sitt arbete Om staden Roms 
vatten I.17 skriver Frontinus under det 
första århundradet e.Kr.: ”Jämför den här 
mängden av oumbärliga byggnader som 
bär en sådan stor mängd vatten, med de 
oanvändbara pyramiderna!” För Plinius 
d.ä., som skrev under samma århundrade, 
”är pyramiderna en onödig och obetänk-
sam uppvisning av rikedom från kungar-
nas sida, eftersom det är allmänt känt att 
motivet att bygga dem var att undanhålla 
rikedom från deras tronföljare eller från 
de rivaler som sökte intrigera, eller t.o.m. 
hålla folket sysselsatt” (Naturalis Historia 
36.75).

Idén att tyranner kan hålla folket syssel-
satt genom att låta det uppföra pyramider 
eller andra storbyggen återfinns redan hos 
Aristoteles. I Politiken skriver Aristoteles att 
”Det är också tyranniskt att utarma under-
såtarna, både för att slippa underhålla vakt-
styrkan och för att undersåtarna skall bli så 
upptagna av sitt dagliga arbete att de inte 
har tid att intrigera. Exempel på detta är py-
ramiderna i Egypten ...” 

Theofrastos (200-talet f.Kr.), Aristoteles 
kollega och efterföljare, skriver på ett snar-
likt sätt i ett fragment från verket Om avgö-
randen: ”... Dionysios tyrannen ...  menade 
sig vara tvungen att konsumera upp inte 
bara andras egendom utan även sin egen, för 
att inte efterlämna några resurser till even-
tuella konspiratörer. Det verkar vara syftet 
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med … pyramiderna i Egypten … och i lika 
hög grad alla andra liknande byggen.”

Vidare OMnäMnanden aV 
PYraMiderna

Det finns enstaka andra smärre omnäm-
nanden av pyramiderna, t.ex. hävdas det 
i ett fragment tillskrivet den tidige stoiske 
filosofen Chrysippos (ca 279–206 f.Kr.) 
att ”när man talar i en egyptisk pyramid 
bryts talet upp så att det ekar en fyra, fem 
gånger.” I sin dialog om vänskap (Toxaris) 
skriver, återigen, Lukianos att ”det sägs 
att pyramiderna, trots sin höga höjd inte 
kastar någon skugga”, vilket återspeglar en 
populär missuppfattning. Vidare har den 

grekiske talaren och författaren Aristides 
Aelius (100-talet e.Kr.) skrivit ett långt tal 
om Egypten, men om pyramiderna skri-
ver han bara ”vi är fulla av beundran för 
höjden hos pyramiderna, och ändå är det 
okänt för oss att de har en motsvarighet 
under jord som är nästan lika stor – här 
upprepar jag bara vad jag fått höra från 
prästerna.” Den här sista formuleringen 
och hänvisningen till prästernas auktori-
tet är precis av det slag som man hittar hos 
Herodotos eller Diodoros.

Ingen av de stora grekiska hellenis-
tiska vetenskapsmännen verkar ha skrivit 
någon längre text om pyramiderna. Ett 
möjligt undantag kan vara arméingenjö-

En sann romare bygger något som är till nytta! Akvedukter får väl sägas kvalificera sig som nyttobyggnader. 
Kartagos akvedukt finns att se strax utanför Tunis, och är daterad till det andra århundradet e.Kr. Foto: 
Wikimedia Commons genom User Mathiasrex on en.wikipedia. 
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ponerad var han av Thales sätt att mäta 
pyramidernas storlek. Utan att ha något 
instrument till hjälp satte Thales helt en-
kelt sin vandringsstav vid kanten av pyra-
midens skugga och visade utifrån de två 
trianglar som då uppstod att pyramidens 
höjd hade samma relation till stavens 
längd som de två trianglarna till varandra. 

HerOdOtOs, diOdOrOs OCH straBOn

Det mesta om pyramiderna i grekisk lit-
teratur finner vi hos Herodotos, Diodoros 
från Sicilien och Strabon. Bland övriga 
historiker som skrev på grekiska återfinns 
tråkigt nog mycket lite av Manethos frag-
ment Aegyptica, och det finns så gott som 
ingenting i Cassius Dios Romerska histo-

Thales sätt att mäta pyramiden på. Bild: Wikimedia 
Commons genom Matteo Carcassi.

ren Filon från Bysans på 200-talet f.Kr. 
Han tillskrivs en skrift om världens sju 
underverk, men majoriteten av forskarna 
förlägger den här textens tillkomst till sen-
antiken. Den som läser den här retoriska 
texten om pyramiderna i dess helhet kan 
lätt konstatera att den inte är värdig en ve-
tenskapsman som Filon från Bysans. 

Ett exempel på hur pyramiderna be-
handlas i den grekiska litteraturen är his-
torien om Thales, ibland kallad Greklands 
förste filosof, och hans besök i Egypten, 
en historia som återkommer flera gånger i 
litteraturen. Plutarchos berättar t.ex. i den 
fiktiva middagen med Greklands sju vise, 
att kungen av Egypten fann mycket som 
var beundransvärt hos Thales. Särskilt im-

Thales, Greklands förste filosof, här avbildad i 
Illustrerad verldshistoria från 1875. Foto: Wiki-
media Commons genom Ernst Wallis et al.
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ria. Den judiske historikern Flavius Jose-
fus skrev på grekiska och menade att fara-
onerna tvingade det judiska folket till att 
bl.a. bygga pyramiderna, en idé som också 
återfinns i den grekiska versionen av den 
judiska skriften Jubiléernas bok. Det är 
förresten hos Josefus vi finner de tidigaste 
citaten från Manetho. Nu går vi vidare till 
Strabon, Diodoros och Herodotos.

Den grekiske geografen Strabon 
(64/63–25 f.Kr.) ser pyramiderna som 
kungagravar och tillför inte särskilt myck-
et till Herodotos eller Diodoros beskriv-
ningar, förutom att han nämner en rörlig 
stendörr vid ingången till Cheops pyrami-
den i Giza. Dessutom bidrar Strabon med 
ett askungetema i historien om Rodopis 
(som fick en egen liten pyramid): när Ro-
dopis ligger i badet stjäls en av hennes 
sandaler av en örn som senare tappar den i 
kungens knä. Kungen utvecklar nu en viss 
fotfetischism och skickar ut sina män för 
att leta reda på sandalens kvinnliga ägare. 
Strabon påstår sig ha sett pyramiderna 
med egna ögon och bevis för detta antas 
vara en detalj som inte återfinns hos andra 
författare, nämligen de högar av stenfli-
sor som Strabon såg vid pyramiderna och 
som han var övertygad om var förstenade 
rester av byggarbetarnas mat.

Historikern Diodoros från Sicilien (år-
hundradet f.Kr.) är intressantare för oss, 
eftersom han verkar ha haft tillgång till 
Hekataios verk i original, alltså en av He-
rodotos källor (grekisk författare och geo-
graf som beskrivit sina resor i bl.a. Egyp-
ten på 500- och 400-talen f.Kr. Skrifterna 
finns inte bevarade till modern tid). Men 
till skillnad från senare författare som 
Josefus (ca 37/38–100 e.Kr.) och Plutar-
chos (ca 46–120 e.Kr.), använde sig inte 
Diodoros av Manethos viktiga verk över 

Egyptens historia, och hans beskrivning 
av pyramiderna lämnar läsaren ganska be-
sviken: den påminner i hög grad om den 
grekiske historikern Herodotos (400-ta-
let f.Kr.), även om den uppvisar en viss 
självständighet. Först och främst följer 
Diodoros Herodotos kronologi men är 
också medveten om att det finns en an-
nan kronologisk tradition: ”Hela byggna-
den är uppförd i hård sten, visserligen ett 
svårarbetat material men ett material som 
står kvar för evigt; trots att inte mindre 
än tusen år har gått fram till vår tid, eller 
som vissa andra skriver, mer än tretusenfy-
rahundra år, ligger stenarna nämligen kvar 
idag på sin ursprungliga plats och hela 
byggnaden står kvar oförstörd.” Diodoros 
förlägger alltså pyramidernas tillkomst till 
några hundra år tidigare än vad Herodo-
tos gör, men det är fortfarande med en 
stor felmarginal på ca 1500 år. Den andra 
traditionen han nämner är också ”fel ute”, 
men i det fallet med tusen år för mycket 
åt andra hållet. Diodoros förmedlar också 
den känsla av övernaturlighet som pyra-
miderna väcker hos sina åskådare: ”de 
verkar inte vara skapade av människohän-
der utan ser ut som om de uppstått helt 
plötsligt, som om de hade tillverkats av en 
gud och sedan satts ned i sanden i ett enda 
slag.” Det är nästan som om utomjording-
ar eller så hade byggt dem, eller hur?

Jag har behandlat passager från såväl 
Strabon som Diodoros för att understryka 
det unika värdet hos Herodotos Historia. 
Precis som i alla andra grekiska beskriv-
ningar av pyramiderna är Herodotos så 
pass imponerad av själva byggnaderna, att 
han mestadels bara behandlar deras fysis-
ka egenskaper, trots det stora intresse för 
egyptiska sedvänjor och egyptisk kultur – 
och såklart underhållande folkliga histo-
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rier – som han uppvisar på andra ställen. 
Vi måste förstå att Herodotos inte bara 
skriver utifrån en greks perspektiv – det 
är uppenbart för vem som helst hur hans 
etnografiska fokus i bok två bestäms av ett 
grekiskt perspektiv – utan att han också 
återger för oss samtida egyptiska attityder 
och information sållad av egyptisk samtid. 
Om man är intresserad av århundradena 

som föregår den ptolemeiska 
perioden är Herodotos en 
ovärderlig källa. På det stora 
hela är Herodotos bild av 
Egyptens historia i linje med 
den inhemska egyptiska tradi-
tionen, och det stora proble-
met är givetvis att han placerar 
byggandet av pyramiderna till 
700-talet. Flera förklaringar 
till detta har lagts fram, och de 
går sammanfattningsvis ut på 
att olika missförstånd mellan 
Herodotos och hans ciceroner 
(de egyptiska prästerna) ligger 
bakom. 

Hade PYraMiderna alltid 
saMMa BetYdelse FÖr 
Grekerna sOM de Har FÖr 
Oss?

För att återgå till min inledan-
de fråga: hade pyramiderna 
alltid samma betydelse för gre-
kerna som de har för oss? Ja, på 
många sätt var det så: Cheops 

pyramiden i Giza var den högsta byggnad 
människohänder hade skapat fram till den 
europeiska högmedeltiden, och pyrami-
dens storlek är fortfarande imponerande – 
toppen på pyramiden sträcker sig 30 me-
ter högre än vad spirorna på domkyrkan 
i Uppsala gör. Från Herodotos och fram 
till idag ser man hur stor fascinationen är 
över hur pyramiderna faktiskt kom till. 
Jag har läst någon eller några artiklar om 
pyramiderna av matematiker från modern 
tid, men överraskande nog behandlar ing-
en av de kvarvarande texterna av grekiska 
matematiker eller vetenskapsmän Cheops 
pyramiden i Giza, trots att de uppenbart 
var intresserade av dess geometriska form. 

Herodotos Historia – en ovärderlig källa till kunskap 
om det antika Egypten. Byst föreställande Hero-
dotos från andra århundradet e.Kr. Den finns idag 
i Metropolitan Museum of Arts samlingar. Foto: 
Wikimedia genom Flickr: Herodotus/Eden, Janine 
and Jim.



medusa 37:3, 2015  –  11

Det kom också som en överraskning att 
antika filosofer, teologer och poeter inte 
intresserade sig för pyramiderna i Giza. 
Kan detta bero på de grekiska histori-
kernas ytliga förståelse av den egyptiska 
religionen? 

En annan skillnad mellan vad pyrami-
derna betyder för oss och vad de betydde 
för de antika författare som behandlar 
dem är hur de förknippas med prakt, 
överdåd och rikedom. Grekerna och ro-
marna kunde se pyramiderna i deras 
fulla prakt med utsmyckningar, färger 
och dyrbara dekorationer. Pyramiderna 
gjorde alltså inte enbart intryck genom 
sin storlek utan också genom att uppvisa 
materiell rikedom och extravagans. Detta 
kunde uppfattas som positivt men också, 
för vissa, som något negativt: den extra-
vaganta uppvisningen av rikedom var ju 
i slutändan till ingen nytta, eftersom inte 
ens de som levde under antiken kände till 
vilka som hade uppfört dem eller deras 
bakgrund. Att se pyramiderna som ett sätt 
att undertrycka folket – det tror jag fak-
tiskt är en gemensam antik och modern 
uppfattning. 

Jag för min del, och det här tror jag gäl-
ler för de flesta, associerar pyramiderna till 
att vara mycket gamla, ja uråldriga. De är 
ju de enda av världens sju underverk som 
fortfarande finns kvar! Och även under 
antiken var ju pyramiderna det äldsta av 
världens sju underverk … Men det är inte 
den karaktäristiska uppfattningen hos de 
antika grekiska författarna – med undan-
tag då för den yngste av de författare jag 
citerat, Kedrenos från 1000-talet. Som vi 
sett, förlägger ju Herodotos pyramidernas 
tillkomst till bara tre århundraden före sin 
egen tid, och Diodoros och andra följer 
mer eller mindre denna kronologi. Det 

fanns andra författare som erbjöd en an-
nan kronologi, men grekerna i gemen 
verkar ha accepterat en datering av py-
ramiderna till 700- eller 1000-talet f.Kr. 
Det gör visserligen pyramiderna till något 
väldigt gammalt, men alls inte så mycket 
äldre än de andra mycket gamla bygg-
nadsverk som grekerna och romarna kän-
de till. Grekerna delar alltså inte bilden av 
pyramiden som något mycket gammalt 
och uråldrigt med oss: i sin bok om py-
ramiderna inleder Nils Billing sitt förord 
med ett arabiskt ordspråk: ”Alla fruktar 
tidens gång – pyramiderna, ja de skrattar 
åt den.” Det finns inget motsvarande ord-
språk på grekiska.
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En utmärkt bok på svenska om pyrami-
derna är Nils Billings bok, Egyptens pyra-
mider. Evighetens arkitektur i forntid och 
nutid, Stockholm 2009. 

Två viktiga kommentarer till Herodotos 
Bok II (Om Egypten) är följande: Asheri, 
D., Corcella, A., Lloyd, A. B., A Com-
mentary on Herodotus Books I–IV, Oxford 
2007 och Lloyd, A. B., Herodotus Book II 
Introduction, Commentary 1–98 och Com-
mentary 99–182, Leiden 1975–88.

För den längre engelska versionen av 
denna artikel, se: Searby, Denis, “Greeks 
and Some Romans on the Pyramids”, 
i The Pyramids: Between Life and Death, 
Uppsala 2015 (ej utgiven ännu). 
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