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Frodige Vulkanske Azorer 

Kapitel 1 

Azorerne 
Azorerne eller Açores ligger i Atlanterhavet ca. 3.900 km fra 
Nordamerikas østkyst og ca. 1.500 km fra Lissabon. Øerne 
er en autonom region under Portugal. 
 Azorerne består af 9 vulkanske øer, som er spredt over et 
område på mere end 600 km i diameter.  
 

 

Azorerne i Atlanterhavet 



Historie 
Allerede i det 14. århundrede var øerne indtegnet på for-
skellige kort, men koloniseringen begyndte først i 1439 med 
immigranter fra Algarve og Alentejo i det sydlige Portugal. 
 De første immigranter gik i land i Povoacao på São Mi-
guel, hvor de gjorde byen til øernes første hovedstad, men 
siden flyttede de den til Ponta Delgada. 
 Azorerne var et naturligt sted at stoppe for portugiserne, 
da de skulle kolonisere det amerikanske kontinent og drive 
handel mellem Europa og Amerika. Men i 1600 og 1700-
tallet var havet omkring Azorerne hærget af pirater, som 
vanskeliggjorde sejladsen. 
 Fra 1836 til 1976 var øgruppen delt i tre distrikter efter 
de tre største byer. 
 Angra distriktet bestod af Terceíra, São Jorge og Gracío-
sa, hvor hovedstaden Angra do Heroismo ligger på Terceíra. 
 Horta distriktet udgjordes af Piço, Faíal, Flores og Corvo 
med hovedstaden Horta på Faíal. 
 Ponta Delgada distriktet var sammensat af São Miguel og 
Santa Maria, hvor hovedstaden Ponta Delgada er placeret 
på São Miguel. 
 Portugal gav under 2. verdenskrig (1943) briterne adgang 
til baser på Azorerne. Tidligere havde det kun været tyske 
skibe og ubåde, som havde tilladelse til at tanke op på øer-
ne. Det hjalp de allierede, fordi det blev lettere for dem at 
beskytte deres konvojer. 
 USA oprettede i 1944 en lille lufthavn på Santa Maria, 
men den fik kort levetid. I stedet for byggede de en ny base 
på Terceíra.  
 Under den kolde krig benyttede de den, når de patrulje-
rede i Atlanterhavet og i 1991 under Golfkrigen brugte fly-
ende den til mellemlanding og optankning. Lufthavnen fun-



gerede i mange år for den kommercielle lufttrafik mellem 
USA og Europa og er stadig i drift.  
 Et stort vulkanudbrud i 1957 vest for Faíal bevirkede, at 
mange udvandrede fra Azorerne til Europa, Nordamerika 
og Brasilien. 
 Portugal gav i 1976 Azorerne status som autonom region, 
hvilket bevirkede, at inddelingen i distrikter blev ophævet. 
 Igennem ca. 150 år var hvalfangst efter kaskelothvaler en 
stor indtægtskilde for øerne. De havde lært teknikken af 
amerikanske hvalfangere, som tit lagde ind på Azorerne på 
deres hvaltogter gennem Atlanterhavet. 
 Fangsten foregik fra kysten i små åbne robåde med 
håndharpun. Når de havde landet en hval blev den bearbej-
det på fabrikkerne i land. I 1984 lukkede den sidste fabrik i 
São Roche på Píco. Den er i dag museum.  
 Størstedelen af beboerne på øerne er efterkommere af 
portugisiske indvandre fra Algarve (Syd Portugal) og Minho 
(Nord Portugal). En mindre del kommer fra Flandern i Ne-
derlandene. 
 Efter år 2000 er turismen vokset frem, fordi flere skan-
dinaviske rejsebureauer har Azorerne som rejsemål. Næsten 
alle turister holder til på São Miguel i Ponta Delgada områ-
det. De fleste turister er portugiser og skandinaver samt 
turister fra krydstogtskibene. 
 Azorerne har en rig og varieret flora og fauna. En del fug-
le, blomster- og plantearter findes kun på disse øer. 
 I havet lever Kaskelothvaler, næbhvaler og forskellige 
delfinarter. Blåhvaler og finhvaler kan man se om foråret på 
deres årlige vandring fra troperne til Nordatlanten. 
 Azalea, Hortensia, Kamelia, Cedertræer og Akacier er de 
almindeligste typer, men der findes over 50 arter, som er 
sjældne og kun vokser på Azorerne. 



Kort over Azorerne 



Kapitel 2 

Terceíra 
 

GPS: N 38°43’49” V 27°19’10” 
 

Terceíra eller den violette ø er den 3de største ø i øgruppen 
Azorerne med en befolkning på 56.000. Her ligger øgrup-
pens historiske hovedstad og Azorernes ældste by Angra do 
Heroísmo. 
 

 

Gade i Angra do Heroísmo - Foto Karl Fr. Nielsen 

 
 



 På øen er et lille antal Hypogea – underjordiske gravmæ-
ler som katakomber gravet ind i klipperne og brugt som 
gravmonumenter. Det indikerer, at der har været en bosæt-
telse, der går 2000 år tilbage i tiden. 
 Prins Henrique udstedte et dekret om kolonisationen af 
øerne i 1450 og overgav administrationen til flamlænderen 
Jácome de Bruges. Denne adelsmand bragte dyr og familier 
fra Flandern, som bosatte sig på den nordlige del af øen 
samtidig med, at han udstyrede dem med forsyninger.  
 Bortset fra portugisere og flamlændere kom der nybygge-
re fra Madeira, mange slaver fra Afrika, nykristne og jøder, 
som befolkede øen på denne tid. De udviklede nye projek-
ter, der inkluderede hvede, sukkerrør, vajd planten til farve-
industrien og skov til bygning af skibe. 
 Denne udvikling fortsatte til det 19ende århundrede med 
introduktion af nye produkter som te, tobak og ananas. 
 Øen Terceíra består af fire lag stratosphere vulkaner. Det 
er vulkaner, som er bygget op af mange lag hård lava over 
Terceíra Riftes geologiske struktur. Det er en forbindelse 
mellem Eurasien, Afrika og Nord Amerika. Den vulkanske 
struktur rejser sig fra dybet af Atlanterhavet og har en højde 
på over 1500 meter. De har haft adskillige udbrud i tidens 
løb.  
 Cinco Pícos Volcanic Complex, den ældste på Terceíra, 
havde sit hovedudbrud for 370-380.000 år siden. 
 Guilherme Moniz Volcanic Complex ligger i den centrale 
del af øen og indledte sine udbrud for 100.000 år siden. 
 Píco Alto Volcanic Complex ligger midt på øen og er en 
yngre del af Guilherme Moniz Volcanic og begyndte sine 
udbryd for omkring 9.000 til 1.000 år før vor tidsregning. 
 



 

Tektoniske plader - Eurasien, Afrika og Nord Amerika – fra 

Parque de las Ciencias. Granada - foto Charlotte Dinge 

  
 Santa Bárbara Volcanic Complex er den yngste vulkan på 
Terceíra og startede sine udbrud for 29.000 år siden og lig-
ger på den vestlige del af øen og er det højeste punkt på 
1.023 meter. Denne vulkan er omgivet af adskillige kupler  
og landskaber med vulkanklipper, som dækker vulkanens 
gryde og langs siderne. 
 Fissure Zonen er sammenhængende med den østlige del 
af Santa Bárbara, den vestlige del af Píco Alto og Guilherme 
Moniz. Det er en gruppe kegleformede vulkaner af basalt.  
 Fissure vulkaner er vulkaner, der ligger på linje og 
hvorfra lava, gasser m.m. vælter ud sædvanligvis uden 
eksplosiv aktivitet. Et vulkanudgangshul kan være få me-
ter bredt og mange kilometer langt. 



 Den yngste af dem blev dannet for omkring 15.000 år 
siden og dens eneste udbrud var i 1761 langs en spalte i den 
østlige del af Santa Bárbara.   
 Den vestlige del af Terceíra øen er mere skovklædt end 
den østlige del. Det skyldes den vestlige vind, der bringer 
øget bundfald til den side, hvilket resulterer i Cryptomeria 
Skov (cypresser). 
 

 

Blomsterkranset vej på Terceíra - Foto: Karl Fr. Nielsen 

 Nordkysten er et område med lavamarker, mens midten 
af øen er fremhævet af Algar do Carvão og Furnas do Enxof-
re, der er vulkanformer. 



 Det meste af kysten er omgivet af kystklipper på omkring 
20 meters højde undtagen sydkysten nær Angra do Heroís-
mo. Her var udbrud af basalt lava i lavt vand, hvor Monte 
Brasil vulkanen formede en tuf kegle. Den beskytter og giver 
læ for havnen i øens hovedstad. Keglen er ca. en km i dia-
meter og har en højde på 205 meter over havnens vestlige 
side. 
 Når man kommer væk fra kysten er Terceíra et vildt og 
bakket landskab med mange vandreruter. Det meste af det 
indre af øen er naturreservat, der går fra Serra do Cumes 
højder til Santa Bárbaras skråninger. Der er adskillige stier 
langs et sammensurium af små gårde, stenvægge og skov.  
Det inkluderer Achada sletten, bjerget ved Santa Bárbara og 
de små søer Lagoa das Patas og Lagoa da Falca. 
 Folk slog sig ned ved kysten og langs floddalene på grund 
af terrænet og vulkanerne. Disse samfund begyndte som 
landbrugsenklaver, der blev fundamentet for eksisterende 
landbrug og omgærdede landparceller. 
 Øens hovedøkonomi er baseret på husdyr og produktion 
af mejeriprodukter.  
 Angra do Heroísmo er Azorernes historiske hovedstad og 
øgruppens ældste by, den er fra 1534.  
 Øen har to hovedhavne en i Angra do Heroísmo og en 
anden i Praia da Vitória samt en lufthavn. 
 
 



Kapitel 3 

São Jorge 

GPS: N 38°40’9” V 28°7’19” 

São Jorge er en af Azorernes centrale øer, hvor der kun er et 
stræde på 15 km til naboøerne Píco og Faíal. De tre øer går 
til tider under navnet ”trianglen”.   
 Modsat de andre øer er São Jorge lang og smal, 53 km 
lang og 7 km bred og har en befolkning på 10.500.  
 Øen opstod over en vulkansk spalte på den midtatlanti-
ske højderyg, der har forbindelse til São Miguel. Skønt den 
har haft adskillige udbrud, er de eneste rester, man kan se, 
nogle vulkanske kegler langs højdedraget ca. 700 over ha-
vet, hvor det højeste punkt er Píco da Esperança på 1.053 
meter. 
 Den har høje stejle klipper, der går lodret ned i havet på 
vestkysten, mens østkysten er mere jævn. Fra vest ligner 
den et kæmpe stenskib, som er ankret op midt i Atlanten. 
 Mellem nord- og sydkysten gør det samme sig gældende, 
hvor nordkysten har høje, skarpe klippeskrænter, mens 
sydkysten er mindre skrå. Hovedparten af skrænterne er 
mellem 300 og 400 meter høje og med en hældning fra 45° 
til 55°. I dette område er der mange fajãs, som er sammen-
sat af lava (Fajã do Ouvidor, Fajã das Pontas og Fajã da Ri-
beira da Areia).  
 Fajãs er små områder af fladt land ved havet, der er for-
årsaget af klintens kollaps. Fajãerne er frugtbare, her gror 
der yamsrod, majs og grønsager. Det er muligt at dyrke kaf-
fe og vin. Tropiske frugter og dragetræer vokser i nogen af 
dem.  



 Øen blev sandsynligvis opdaget i 1439 af søfareren prins 
Henrique den 23. april på festdagen for helgenen Sant 
Georg, som kan have givet øen dens navn, men det er for-
modninger. (Georg er på portugisisk Jorge) 
 De første kolonister fra Nordeuropa kom til øen omkring 
1460 og bosatte sig i lokalsamfundene Velas og Calheta. 
 São Jorge var befolket, da kommandør João Vaz Corte 
Real fra Terceíra opnåede lederskab over øen ved en kon-
trakt af 4. maj 1483.  
 I år 1500 blev bopladsen Velas ophøjet fra købstad til 
kommune. 
 I perioden fra 1510 til 1534 var øen vild og mange af veje-
ne var svært fremkommelige eller ikke eksisterende mellem 
sognene. Det resulterede i, at landsbyerne langs kysten var 
isolerede. 

 

Delfiner mellem Terceíra og Sao Jorges. De angriber en fiske-
stime, der i desperation søger op mod havoverfladen, hvor 
mågerne venter - Tekst og billede Karl Fr. Nielsen 



 Forbindelserne mellem disse samfund forgik fra havet, 
og efterhånden som havnene blev bedre, udviklede de sig 
økonomisk. Det gjaldt Calheta, Urzelina og Velas. De havde 
beskyttede havne, gode ankerpladser og sørgede for forsen-
delse af gods og service. 
 Befolkningstallet steg hurtigt, og i midten af det 17ende 
århundrede levede der ca. 3000 indbyggere på øen i de tre 
byer Velas, Urzelina og Calheta. 
 Øen havde en god økonomi takket være vin, korn og 
yamsrod, men den var også en vigtig eksportør af vajd til 
Flandern og andre lande i Europa. 
 Efter 1583 var øen isoleret på grund af havnenes dårlige 
kvalitet og begrænsede økonomiske betydning. Efter den 
spanske besættelse var øen i det store og hele opgivet, og de 
indbyggere, der stadig var der, levede fra hånden og i mun-
den. 
 São Jorge undgik heller ikke sørøveri. Øboerne var udsat 
for angreb fra engelske og franske sørøvere og franske ka-
perskibe i 1589 og 1590. Efter 1590 blev de angrebet af tyr-
kerne fra Berberkysten i Nordafrika og i det 17ende og 
18ende århundrede mest fra Madeira. 
 I 1625 tog pirater indbyggerne i Fajã de São João til fan-
ge, hvor de højst sandsynligt solgte dem som slaver. 
 Franske pirater angreb byen Velas i 1708. Lokalsamfun-
det modstod angrebet i 24 timer, men piraterne gik i land, 
da de lagde til. Modstanden under ledelse af Sergentmajor 
Amaro Soares de Sousa foregik rundt om landsbyen Ban-
quetas, og det reddede de andre landsbyer fra besættelse og 
plyndring.  
 I de følgende år var væksten for afgrøderne dårlig og 
samtidig var der naturkatastrofer som jordskælv, vulkanud-



brud og tornadoer (1580, 1757, 1808 og 1899). Sammenlagt 
forårsagede det hungersnød og trængsler.  
 Det berømteste udbrud begyndte tidligt om morgenen 
den 1. maj 1808 efter nogle få dages intense seismiske akti-
viteter, der var omkring otte rystelser i timen. Samtidig reg-
nede det med så meget sand, at bygningerne, markerne og 
vingårdene blev dækket af det, så husene næsten kollapsede 
under vægten. 
 Synkronisk med det udspyede vulkancentret tunger af ild 
og kastede store stenblokke op i luften, som faldt ned som 
regn.  
 Fra bjerget Manadas forekom spalteudbrud. Udbruddet 
berørte tillige andre distrikter og blev efterfulgt af gasudsiv-
ning og lavastrømme, som forårsagede adskillige dødsfald i 
Urzelina kommunen. 
 I fire dage udspyede den ild fra syv steder, og det kom tæt 
på Ribeira do Arieiro, men ilden blev dæmpet. 
 Efter endnu syv dage eksploderede udbruddet i nærhe-
den af Santo Amaro sognet, hvor den åbnede for to store 
floder af flydende lava, der strømmede mod husene og 
tvang folk til at flygte. 
 Mellem 1580 og 1907 forekom mindst 6 betydningsfulde 
udbrud. Ti mennesker blev dræbt i 1580 og otte i 1808. 
 Da São Jorge har høje klippeskrænter, uvejsom højslette 
og spredte Fajãs, bevirker det, at beboelserne samler sig 
langs kysten, fordi ruter over øens indre er nærmest umulig. 
 Som følge deraf var kolonierne isolerede, men med byg-
ningen af havnene i Velas og Calheta ophørte øens isolation. 
 Efter en periode med dårligt udkomme for landbruget 
begyndte de at koncentrere sig om eksport af lav og vajd, 
senere kornafgrøder heriblandt hvede. Både lav og vajd var 
meget populære i det centrale Europa som farvestof. 



 Efter 1571 blev denne eksport erstattet af druer og vin. 
Det fortsatte de næste trehundrede år.  São Jorge vin var 
højt værdsat og kunne begå sig blandt de bedste vine. 
 I 1850 beskadigede Grape phylloxera (lus) vinplanterne. 
Det ødelagde økonomien, indtil de fik omlagt produktionen 
til appelsiner og udviklede appelsinindustrien (ca. 1860). 
 Appelsinindustrien spredtes på Azorerne på grund af de 
miljømæssige betingelser og det frugtbare land. Det blev en 
vigtig eksport til England og Nordamerika. 
 Senere overgik de til hvalfangst, hvor de fangede de store 
pattedyr ved at gå ud i små både fra kysten og harpunere 
dem. Da hvalfangst blev forbudt i midten af de 20ende år-
hundrede gik de over til fiskeri. I dag sejler de turister ud på 
havet for at se hvaler og delfiner. 
 Mens kornafgrøder, vin og lokale grønsager stadig vokser 
spredt rundt på øen, er São Jorges nu baseret på mejeriin-
dustri, fordi de lokale oste er blevet en vigtig del af øens 
økonomi.  
 Da São Jorge åbnede lufthavnen i 1982, voksede handels-
foretagenderne, især eksport af lokal ost, en lille hånd-
værksindustri, samt væksten i dyrelandbrug og fiskeri. 
 Vegetationen dækker bjergene og dalene og gør øen grøn. 
Fra øen har man udsigt til Píco og Píco bjerget. 
 Der er gode muligheder for vandreture, hvor man kan 
følge en smal sti gennem græsgange og kratskov til toppen 
af Serra do Topo eller en anden sti, der fører til Fajã de San-
to Cristo, der er fyldt med klipper, som rager op ad havet. 
  Der er også mulighed for at følge de mange stier, der er 
trådt af bønderne på vej til markerne eller "fajãs", hvor de 
leder malkekvæget til deres græsgange med frisk græs på 
bjergskråningerne. 



 São Jorge har hvidkalkede landsbyer spredt ud over et 
uspoleret landskab, langs vandløb eller højt oppe på klip-
perne. Indimellem kan man se små mejerier, hvor mælken 
bliver lavet til øens berømte oste. 
 Når man går tur på São Jorge, oplever man freden og 
roen, de smukke landskaber og byer, hvor der fremstilles 
kunsthåndværk på trævæve som håndvævede uldne tæpper.  

 

Kapitel 4    

Gracíosa (Ilha da Gracíosa) 
(På portugisisk betyder det yndig, fortryllende, henrivende) 

GPS: N 39°3’5” V 28”0’51” 
 
Gracíosa øen er den nordligste i den centrale gruppe af øer, 
og bliver kaldt den hvide ø.  
 Som de andre øer i den mellemste legion blev Gracíosa 
udforsket af portugisiske søfarer i første halvdel af det 
15ende århundrede. Den portugisiske prins Henrique (Hen-
rik Søfarer) satte svin og kvæg ud på øen for at lette koloni-
sationen. 
 Den ældst registrerede bosætter på øen var adelsmanden 
og søfareren Vasco Gil Sodré, som kom fra Terceíra og slog 
sig ned her i 1450erne med sin familie og tjenestefolk. Det 
var denne pioner, som indledte den officielle fase af den 
forsatte etablering på øen. 
 Den første beboelse var i Carapacho i den sydøstlige del, 
men på grund af ufrugtbarhed og manglende læ fra havet 
flyttede nybyggerne ind mod øens midte. 



 I løbet af nogle få år dannede grundstammen en koloni 
på den nordlige kyst, hvor de benyttede de skærmende grot-
ter og adgang til drikkevand fra kilderne. Det blev senere til 
byen Santa Cruz da Gracíosa.  
 I det 16ende og 17ende århundrede angreb pirater og ka-
perskibe ustandselig øens beboere, hvor de gang på gang 
tog den lokale befolkning til fange, samt at de plyndrede og 
destruerede bygningerne.  
 Selv under disse omstændigheder var øen i stand til fort-
sat at yde støtte til et stort antal borgere, hvoraf mange af 
dem stammede fra de oprindelige bosættere, der havde til-
knytning til adelen på Terceíra. 
 Fra den tidligste kolonitid overlevede øen på landbrug og 
vinindustri (hvidvin).  På grund af jordbundens frugtbarhed 
og det gunstige klima var de lokale i stand til at eksportere 
hvede, byg, vin og spiritus.  
 Gracíosa er placeret tæt ved Terceíra, hvor den ligger i 
Terceíra kløften i den nordvestlige tektoniske struktur, som 
er orienteret nordvest – sydøst og hænger sammen med 
øgruppen. På grund af kløften er øen deformeret til en lang-
strakt oval, der er 12,5 km lang og 8,5 km bred.  
 Kysten er ujævn og klippefyldt men generel lav, undtagen 
i den nordvestlige ende langs Serra Branca, hvor klinten er 
200 meter høj.  
 Ved fiskerihavnene Vila da Praia og Folga er der lavvan-
dede bugter.  
 Langs nordøstkysten er der adskillige små vige nær Santa 
Cruz da Gracíosa, som i dag bliver brugt som rekreative zo-
ner. 
 Det indre af øen er overvejende fladt med adskillige 
spredte vulkankegler og en højere sydlig del. Øen er inddelt 
i fire geomorfologiske zoner: 



 Caldeira bjergmassivet er den yderste sydøstlige del af 
øen og et fredet vulkankrater.  
 Serra das Fontes ligger langs nordøstkysten og er et om-
råde med klippeskrænter. 
 Serra Dormida og Serra Branca er et forvitret kompleks 
af vulkaner, som dækker en tredjedel af øen. 
 Santa Cruz Platformen, som beslaglægger den nordvest-
lige del af øen, er let skrånende og fyldt med vulkankegler. 
 

 

Vulkankrater - Foto: Karl Fr. Nielsen 

  
 Vulkanudbruddene begyndte for 600.000 år siden som 
en skjoldvulkan, som man stadig kan se i Serra Branca vul-
kankomplekset, der er den ældste del af øen. (Skjoldvul-
kan er en vulkan, der er formet som et skjold, og hvor skå-



ningerne hælder mellem 2° og 10°. Den har tyndtflydende 
magma. (smeltet stenmasse fra jordens indre)  
 De blev efterfulgt af adskillige eksplosive udbrud, der 
formede talrige kegler, som udgør en stor del af Serra Dor-
mida og Serra das Fondes regionen. Det ændrede sig for 
350.000 år siden med dannelsen af en central vulkan, som 
var tilknyttet forskellige magma kamre. Det resulterede i 
større eksplosioner, hvor den udspyede et tykt lag pimp-
sten, som ligger på Serra Branca i flere lag. 
 Santa Cruz platformen blev dannet af nyere mindre ek-
splosive vulkanudbrud, hvilket resulterede i adskillige keg-
ler, som dækker midten af den nordlige del af øen.  

 
Vulkaner på Gracíosa - Foto: Wikipedia 

 Langs den sydlige del af øen formede denne fase Caldera 
Massivet og mange af småøerne og undersøiske skær. 
 For omkring 2000 år siden indtraf Gracíosas sidste fase i 
den geologiske historie, hvor den dannede Píco Timão.  



 Santa Cruz da Gracíosa er øens ”hovedstad” med den 
største bymæssige beboelse på knapt 5.000 indbyggere i 
2001. 
 Beboerne dyrker forskellige slags frugter, vin og har 
græsfedet kvæg og malkekvæg, som giver ost og andre me-
jeriprodukter. 
 Der er bygget en handelshavn og en flyveplads, som be-
varer forbindelsen til de andre øer og styrker eksport og im-
port.   
 De har opført et mejeri og en fiskehavn, samt forbedret 
de rekreative områder i Praia og sat de varme bade i Ca-
rapacho i stand.  
 Der er bygget et nyt hotel og lægecenter for at udvikle 
turistindustrien og understøtte det lokale samfund. 
 
  




