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Nyhedsbrev November 2017 

  Møde i november  

 
Onsdag den 15. november kl. 14:00-16:00 

 
Mausoleet i Halikarnassos. Et af Verdens syv Vidundere. 

    
DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C 

Tilmelding senest den 8. november på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

Program 
A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Mausoleet i Halikarnassos. Et af Verdens syv Vidundere. 

Foredrag ved Klassisk arkæolog, Professor(em), Dr. Phil. Poul Pedersen 

 

 
 

I den senklassiske periode (400-323 f. Kr.) kom de græske byer på Lilleasiens vestkyst under persisk 

overherredømme, da perserne havde besejret Athen og i 386 f. Kr. kunne diktere den såkaldte ”Kongefred”. 

Men overraskende nok førte det straks til en stærk opblomstring af den græske kultur ikke mindst i det 

sydvestlige Lilleasien, hvor perserne indsatte en lokal aristokrat, Maussollos, som guvernør. Maussollos 

valgte at gøre den gamle by Halikarnassos til sin nye hovedstad på kysten lige overfor den græske ø Kos. 

Halikarnassos blev et i græsk sammenhæng hidtil uset prestigeprojekt med ny byplan, fæstningsværker, 

templer, herskerpalads, og fremfor alt et gigantisk gravmæle for kongen selv, Mausoleet, i byens centrum. 

 

Mausoleet blev i Antikken regnet som et af Verdens syv Vidundere, men al viden om dets fysiske rester 

forsvandt i Middelalderen. I Renæssancen begyndte lærde i Europa at rekonstruere Mausoleet på grundlag af 

antikke beskrivelser. I 1850’erne blev stedet genfundet og udgravet af engelske arkæologer uden at det dog 

førte til sikker viden om underværket. Derfor påbegyndte professor Kristian Jeppesen (1924-2014) fra Institut 

for klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet et udgravningsprojekt på stedet i den lille tyrkiske provinsby 

Bodrum, som nu dækker antikkens Halikarnassos. 

 

Foredraget vil skildre den nye viden om Mausoleet og om byen Halikarnassos, som er resultatet af det dansk-

tyrkiske projekt, som i 2016 kunne fejre 50 års jubilæum.  

For yderligere information: http://www.carlsbergfondet.dk/en/Research-Activities/Research-

Projects/Other-Research-Projects/Poul_Pedersen_The_Danish_Halikarnassos_Project 

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 6. december kl. 12.00  

Generalforsamling samt foredrag: ”Nyheder og falske nyheder om Palmemordet 

 v/ historiker og forfatter Paul Smith   
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