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Er gåden om det forsvundne Atlantis

løst? Nye geologiske og arkæologiske

fund på den græske vulkanø Santorini

bringer en tabt kultur for dagens lys

igen – måske den kultur, Platon be-

skrev i sin Atlantis-myte.

Geologen Walter Friedrich har i mere

end 30 år udforsket Santorini, og Ilden i

havet er hans beretning om, hvordan

vulkaner har præget øens historie, geo-

grafi og geologi. Bogens centrale tema

er skildringen af, hvordan Santorinis

blomstrende bronzealderkultur blev

begravet under et tykt lag aske ved et af

de kraftigste udbrud nogensinde: den

minoiske eruption. Helt nye fund og

dateringsmetoder har nu gjort det mu-

ligt at tidsfæste udbruddet til ca. 1613

f.Kr. og rekonstruere øens udseende før

katastrofen.

Santorini-vulkanen minder os om, 

at vi er de små og naturen den store:

Vulkaner lever deres eget uforudsige-

lige liv og kan omstyrte menneskelige

kulturer på få minutter. Ilden i havet gør

denne erfaring levende, og det kultur-

historiske drama, der gemmer sig under

vulkanens aske, sættes i scene med

oplysende illustrationer og fotografier

af høj kvalitet.
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På nuværende tidspunkt forholder  Georgios-vul-
kanen på Santorini sig fuldstændigt i ro. Det skal 
man dog ikke lade sig narre af. Vulkaner er ufor-
udsigelige og kan til enhver tid vågne igen. Vul-
kanologer har allerede registreret forandringer i 
undergrunden, men et udbrud af samme styrke 
som det minoiske – et af de kraftigste nogensinde 
– vil næppe finde sted inden for de nærmeste år. 
De turister, der i den brændende sol kravler rundt 
på de sorte lavamarker, mærker kun på de hede 
dampe, at vulkanen i jordens dyb ånder endnu.

I dag kan man stadigvæk – næsten ligesom på 
Jules Vernes tid – sejle ind i vulkanens indre og 
beundre de brogede bjergarter, der pryder væg-
gene i den kæmpemæssige vulkankedel. Her får 
man et enestående indblik i jordens historie.

Det er dog ikke kun geologer, der på magisk 
vis tiltrækkes af dette vulkankompleks. Også 
for arkæologer er vulkanen et besøg værd. På 
indersiden af kedlen knejser de maleriske huse, 
der ligner svalereder, som er klistret til væggen. 
Under et op til 60 meter tykt pimpstenslag ligger 
resterne af en bronzealderkultur: et bronzealder-
Pompeji, som er under udgravning.

Naturelskere og historisk interesserede begej-
stres over denne »fantastiske ø«. Hvis det var op 
til mig, skulle øen have det navn tilbage, den hav-
de i antikken, nemlig »Kalliste«, den smukkeste.

»Denne bog må du endelig skrive«, sagde 
vulkanologen Maurice  Krafft til mig i 1989 på 
Santorini, da jeg viste ham og hans kone Katja 
vores nyeste opdagelser og fortalte dem om bog-
projektet. Desværre fik ingen af dem lejlighed til 
at beundre det færdige resultat, for kort tid efter 
omkom de i Japan under Unzen-vulkanens ud-
brud. 

Siden den første udgave af bogen er der gået 12 
år, og i dette tidsrum er der gjort mange nye fund 
og udgivet mange publikationer om øen. Jeg har 
bestræbt mig på at opdatere bogen, velvidende at 
det er en næsten umulig opgave, idet der næsten 
dagligt sker nyt på den videnskabelige front. Det 
er dog lykkedes at få den nyeste og mest direkte 

datering af det minoiske udbrud med i bogen. 
Den blev forsidehistorie i det ansete tidsskrift 
Science (28. april 2006) og har siden da vakt stor 
interesse blandt fagfolk.

Jeg vil endnu en gang takke alle, der har hjul-
pet mig med de tidligere udgaver af bogen. Især 
takker jeg min familie, min livsledsagerske Kir-
sten og venner, kolleger, studerende og stipendia-
ter, som siden 1975 har ledsaget mig på mere end 
60 besøg på øen.

Den foreliggende danske version er en udvi-
delse og opdatering af 2. udgaven på tysk, der ud-
kom i 2005 på forlaget Elsevier. Bogen er desuden 
udkommet på engelsk (Cambridge University 
Press), japansk (Kokon Publishing Company) og 
er i øjeblikket i trykken på græsk. Den engelske 
oversættelse blev foretaget af den kendte vul-
kanolog Alexander  McBirney, som også har bi-
draget med værdifulde kommentarer. Den græ-
ske naturhistoriker Helene Jannopoulou-Akyla 
har oversat bogen til græsk. Hun stammer fra 
Santorini og har med sit indgående kendskab til 
øen været en værdifuld hjælp ved udarbejdelsen 
af den foreliggende version.

Til den danske version af bogen har jeg fået 
hjælp fra forskellig side: Kirsten Søholm, Svend 
Erik  Rasmussen, Ulrik Molly, Else Lærke, men 
mest dog Mette Dybdahl. Grethe Nielsen har 
hjulpet mig med billedmaterialet.

Jeg skylder også mine græske venner og kol-
leger megen tak for deres hjælp: Katina Gavala, 
Samson  Katsipis,  Georgios  Nomikos, Natasha og 
Michalis Koroneus, Evangelos  Velitzelos,  Chri-
stos  Doumas og Mariza Marthari. Også tak til 
mine studerende og kandidater: Ulrike  Eriksen, 
Karin  Knudsen, Annette Bonde, Ivar Christen-
sen, Mikael Lund og Tom  Pfeiffer.

En særlig tak til Pernille Pennington og Ka-
trine Hulgaard, Aarhus Universitetsforlag, for 
korrekturlæsning af manuskriptet, og til forlags-
direktør Claes Hvidbak.

Forord
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Vulkaner præger jordens ansigt, og de har også 
direkte eller indirekte indfl ydelse på menneskers 
skæbne. Tænk blot på Etna og den japanske Un-
zens seneste udbrud. Hvorfor er  vulkaner kon-
centreret på bestemte områder? Hvilken indfl y-
delse har de på jordens overfl adeformer samt på 
klima og vegetation? Spørgsmål, som man stil-
ler sig igen og igen, og som indgår i mange for-
skellige videnskabelige forskningsområder som 
geologi, arkæologi, botanik og klimatologi. Den 
foreliggende bog handler om en aktiv vulkanø, 
den græske ø Santorini i  Ægæerhavet. Der fi ndes 
næppe noget andet sted på jorden, hvor man kan 
få så meget at vide om vulkanske processer, som 
på Santorini. Her har man et studiemateriale, 
som går omtrent to millioner år tilbage, og som 
giver os mulighed for at følge en aktiv vulkans 
forandringer og de ødelæggelser, den i tidens løb 
har forårsaget.

Et af de talrige eksempler på dette er det mi-
noiske udbrud, et af de allerstørste overhovedet og 
formentlig den største vulkankatastrofe i bronze-
alderen. Den har utvivlsomt haft stor indflydelse 
på den vestlige kulturs udvikling; f.eks. har man 
længe diskuteret, hvorvidt der er en forbindelse 
mellem denne hændelse og den minoiske kulturs 
undergang. 

Ligeledes er den tese blevet fremsat, at det 
pludselige mørke, som ifølge en af de ældste græ-
ske fortællinger lagde sig over  argonauterne, og 
som Apollonios fra  Rhodos beretter om i værket 
 Argonautica, kunne være en mindelse om det ge-
valdige udbrud. Det diskuteres også stadigvæk, 
om den formørkelse, som nævnes i Biblen – en af 
Egyptens syv plager – kan føres tilbage til denne 
eruption.

Lignende diskussioner føres om  Atlantis. Var 
Santorini det legendariske  Atlantis, som  Platon 
beretter om?

Allerede i gammel tid har naturkatastrofer i 
den grad optaget mennesker, at de har videregi-
vet deres iagttagelser gennem fortællinger eller 
skriftlige beretninger, som endnu den dag i dag 
kan læses og analyseres.

Men Santorini har også bidraget til udforsk-
ningen og undersøgelsen af elementære geologi-
ske sammenhænge. Geologisk set har Santorini 
en enestående beliggenhed i spændingsfeltet mel-
lem   Europa og Afrika, hvor kontinenterne støder 
sammen og frembringer nye bjergarter i vulkan-
buen. Ligesom andre vulkanøer er Santorini et 
produkt af denne kollision. De katastrofale hæn-
delser, der fandt sted på denne vulkanø, har også 
bidraget til geologiske teoridannelser, f.eks. den 
tidlige teori om »Erhebungskrater«, som Leopold 
von Buch formulerede i begyndelsen af det nit-
tende århundrede, og som blandt lærde fagkol-
leger gav anledning til livlige diskussioner om 
Santorinis geologi. Ifølge von Buchs teori skulle 
kæmpemæssige kratere som Santorini-calderaen 
være et resultat af hævninger af  jordskorpen for-
årsaget af gas og smeltet magma; disse hævnin-
ger skulle slutteligt have ført til, at der dannedes 
spalter, hvorved der udløstes en eruption. Det ser 
ud til, at alle datidens berømte naturforskere som 
f.eks. Charles Darwin og Alexander von Hum-
boldt deltog i denne diskussion, men det var Fer-
dinand Fouqués detaljerede studier af Santorini 
fra 1879, der satte endeligt punktum for diskus-
sionerne om ”Erhebungskrater-teorien”.

Da Spyridon  Marinatos i 1939 hævdede, at ud-
bruddet på Santorini i bronzealderen var årsag til 
den minoiske kulturs undergang på   Kreta, blev 
Santorini atter et diskussionstema i hele verden. 
Selv om man allerede dengang var skeptisk over 
for hans hypotese, fik den alligevel vind i sejlene, 
da man fandt pimpsten fra Santorini på fjerntlig-
gende øer og på bunden af det østlige Middelhav. 

Indledning
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Indledning2

Skønt absolutte dateringer viste, at den minoiske 
eruption havde fundet sted længe før den minoi-
ske kulturs undergang på   Kreta, gav denne kon-
trovers anledning til diskussioner blandt geologer 
og arkæologer.

I dag derimod diskuteres Santorini mest i 
forbindelse med pladetektoniske spørgsmål så-
som vulkanisme og mineraldannelser i subduk-
tionszoner. Der findes næppe noget andet sted 
på jorden, som er blevet undersøgt så grundigt, 
og som har givet anledning til så mange publi-
kationer og spekulationer som Santorini. Med sit 
væld af informationer ligner øen en fraktal: Lige-
gyldigt hvilket vidensniveau man udforsker, kan 
man stadig finde f lere detaljer på dybere niveauer. 
For naturvidenskabsfolk og arkæologer er øen et 
sandt eldorado, som kun kan udforskes tværfag-
ligt. Santorini udgør et naturligt eksperimentari-
um, hvor næsten alle naturvidenskabens discipli-
ner har deres eget forskningsfelt: Geofysikere kan 
her samle informationer om jordskorpens struk-
tur, og petrografer kan supplere disse informa-
tioner med kemiske detaljer og give oplysninger 
om magmaens sammensætning; palæontologer 
kan bestemme lagenes alder og rekonstruere for-
tidens f lora og fauna. Således giver Santorini den 
interesserede naturforsker talrige muligheder for 
at se ind i jordens fortid, næsten som gennem et 
vindue. 

Enestående og fascinerede er også landskabet 
på Santorini: Lige siden oldtiden har beboerne 
kunnet se ind i calderaen (spansk for »kedel«) 
ligesom ind i en cirkusmanege, omgivet af en 
tilskuertribune. Imidlertid ved vi nu, at øerne 
 Thera, Therasia og Aspronisi allerede i bronze-
alderen dannede en ring, ligesom det er tilfældet 
i dag, og at man fra bopladserne ved randen af 
calderaen havde en fortræffelig udsigt til skue-
pladsen dybt under sig. 

Allerede i antikken befandt Santorini – som 
også kaldes Kalliste eller  Thera – sig i de gamle 
kulturers centrum. Med sin beliggenhed mellem 
det græske fastland,   Kreta, Lilleasien og Egypten 
nåede nye kulturelle impulser hurtigt til San-
torini. Omvendt blev alle forandringer i dette 
centrum også registreret af naboerne og over-
leveret til eftertiden. Lad os som eksempel tage 
øen  Hiera, som opstod i det andet århundrede 
f.Kr. Da tidspunktet for denne begivenhed blev 
beskrevet indgående af datidens lærde, kan vi i 

dag let regne ud, hvornår det fandt sted.  Strabo 
(66 f.Kr. til 24 e.Kr.) beretter i sin Geographica 
(1.3.16): »Midt imellem  Thera og Therasia ud-
brød der i havet en ild, som brændte i fire dage. 
Havet kogte og dampede, og der opstod en ny ø. 
Øen var en brændende masse og havde et om-
fang af tolv stadier. Da eruptionen holdt op, var 
det folkene fra  Rhodos, som dengang herskede 
over havet, der var de første til at betræde øen, og 
som byggede en helligdom til ære for   Poseidon 
Asphalios der.« Lignende beretninger om vulkan-
udbrud på Santorini ( Thera og Therasia) findes 
også hos andre forfattere. Således beretter for ek-
sempel   Pindar,   Herodot, Kallimakos, Apollonios 
Rhodios,  Seneca,    Plinius den Ældre,  Orosius,  Dio 
Cassius,  Plutarch,  Pausanias,  Justinus,  Eusebius 
og  Ammianus  Marcellinus – allesammen for-
fattere, som er kendt fra Europas kulturhistorie 

– om vulkansk aktivitet i området. Fremkom-
sten af en ny ø var for datidens mennesker – og 
er det stadig den dag i dag – en så voldsom, ja 
guddommelig begivenhed, at man berettede om 
det. Tydelige eksempler herpå er de græske navne 
 Hiera, den Hellige, og  Thia, den Guddommelige, 
som man gav de nye øer ved  Thera og Therasia. 
Således kan den fascination, som sådanne natur-
fænomener udløste, endnu i dag spores i Senecas 
skrifter om dannelsen af nye øer i  Ægæerhavet 
(Naturales Quaestiones, 2.XXVI.6). Han spørger 
her forundret, hvordan det kan gå til, at ilden i 
havet ikke slukkes, selv om det dækkes af enorme 
vandmasser. Forundringen kan også spores i en 
beretning af  Justinus (Trogi Pompeji, 30.4.4), der 
levede i det andet århundrede e.Kr., og som li-
geledes berettede om Hieras opståen: »Pludselig 
til stor forbavselse for søfarerne steg først varme 
vandmasser og dernæst en ø op af dybet.«

Endnu et eksempel har vi i sagnet om  Atlantis, 
som  Platon har overleveret i dialogerne  Kritias 
og  Timaios. Her skildres det, hvordan en ø med 
en blomstrende kultur forsvinder i havet. I dette 
sagn mener nogle forskere at kunne genkende 
elementer fra bronzealderens minoiske udbrud, 
hvor den samme skæbne overgik Santorini.

Forestillingerne om, hvordan økomplekset 
er opstået, har ændret sig i tidens løb. I oldtiden 
så man i guderne de magter, som styrede alle 
begivenheder på jorden. For eksempel herskede 
  Poseidon over havene og jordskælvene. Et vul-
kanudbrud var et tydeligt tegn fra guderne; dette 
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Indledning �  

gjaldt også udbruddet i 46 e.Kr., hvor der herske-
de total måneformørkelse den nat, da man fejrede 
ottehundredeåret for Roms grundlæggelse: Fugl 
Føniks fra Arabien rejste sig af asken, og f lammer 
i Ægæerhavet forkyndte en ny øs fødsel. Denne 
koncentration af onde varsler kunne kun have én 
betydning: Romerrigets undergang var nær, som 
Aurelius Victor, der levede i fjerde århundrede 
e.Kr., beretter i sit værk Historiae Abbreviatae.

Også i kristen tid betragtede man ødelæggen-
de vulkanudbrud som tegn på Guds vrede over 
menneskenes ugerninger. En sådan betydning 
tillagde man for eksempel udbruddet på Palea 
Kameni 726 e.Kr., som udløste krisen mellem 
Rom og Konstantinopel. I dag fokuserer men-
nesker derimod udelukkende på videnskaben: 
Man sætter sin lid til statistikernes forudsigelser 
om kommende udbrud, og mange tror fuldt og 

fast på specialisternes evne til i tide at forudsige, 
hvornår en katastrofe er under opsejling. Men det 
er uvist, om de guddommelige magter retter sig 
efter disse statistikker.

Med udgangspunkt i Santorini er formålet 
med denne bog at redegøre for en aktiv vulkanøs 
udviklingshistorie. Der vil blive lagt særlig vægt 
på mangfoldigheden og forskelligheden af de 
vulkanske aktiviteter, der gennem de seneste to 
millioner år har fundet sted på grænsen mellem 
den europæiske og den afrikanske lithosfærepla-
de, og som er virksomme den dag i dag. Bogen 
omhandler også palæontologiske og arkæologi-
ske fund på øen. Bogens tyngdepunkt ligger i en 
analyse af det minoiske udbrud, der begravede 
bronzealderens blomstrende kultur på Santorini 
under et tykt lag af vulkansk aske og gav et præ-
historisk Pompeji i arv til eftertiden.
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