VULKANER
naturens enorme kræfter
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VULKANER
Når jordens hjerte slår

„

Vulkaner er skabende såvel som udslettende…
Lever vi på lånt tid og nåde fra Jordens glødende kerne...

Vulkaner er ikke til at spøge med, men de er heller ikke til at undvære. De har nemlig skabt den luft vi til daglig
indånder og det ligeså uundværlige vand i verdenshavene, som intet liv kan undvære. Vulkaner er lige så
meget vores venner som vores fjender. Så vulkanerne repræsenterer som i de store verdensreligioner det
gode såvel som det onde.

2

3

Vulkaner er jordklodens
overtryksventiler
Moder Jord er en temperamentsfuld dame. Under jordskorpen bobler hun af glødende raseri og lava, som af og til skal op til overfladen. Det sker i form af vulkaner,
som bygger op til eksplosive vulkanudbrud.
Vulkaner er jordklodens overtryksventiler. Når der af en eller anden grund er for
meget magma under jordskorpen, opstår en ny vulkan, eller en eksisterende går i
udbrud for at udligne trykket. Det skønnes, at vi på jorden har 1300 – 1500 vulkaner, som er gået i vulkanudbrud inden for de seneste 10.000 år, samt et stort antal
undersøiske vulkaner.
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tore stærke kræfter er gemt dybt
jordens indre. Vi lever på nåde
af jordens ekstremt glødende
kerne. Den har kræfter til at give liv og
tage liv. Lever vi også på lånt tid?
Selve vores jord blev dannet for ca. 4,6
milliarder år siden, idet sten og støv
samlede sig til en hed planet. Ca. 800
millioner år efter jordens fødsel stilnede meteorstormen af og tillod jorden at
danne de ældste kontinenter.
I 1999 fandt man på Grønland den
ældste form for livstegn – bitte små
partikler af organisk stof, opstået af
alger, 3,7 milliarder år gamle. Alger,
som hjalp til med at kontrollere livet
og klimaet, så livet på jorden kan udvikles til et beboeligt sted. Når algerne
døde, sank de ned og lagde sig som et
ligklæde på havbunden, hvor de blev
omdannet til kulstof. Disse mange alger har sikkert ved deres stofskifte via
sollyset kunnet omdanne kuldioxid og
vand til ilt og heraf organiske stoffer.
Kemiske analyser fremskaffet via laboratorieundersøgelser viser, at der var
liv på jorden for 3,7 milliarder år siden.
Vandet i oceanerne opstod sikkert i
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jordens barndom ved vulkanernes udspyning af kuldioxid, vanddampe og
kvælstoffer. Ca, 200 millioner år efter
jordens fødsel, var overfladen så kold,
at at regnvandet samledes på overfladen, og de første oceaner blev dannet.
Jorden har en radius på 6370 kilometer.
Inderst i vores planet har vi kernen i ca.
5000 – 6000 kilometers dybde. Den er
fast og indeholder jern og nikkel. Ca.
5000 graders Celsius og på grund af
det enorme tryk udenom er den fast.
Det var den danske seismolog Inge
Lehmann, der i år 1936 opdagede, at
jordens indre kerne må være fast, idet
seismiske bølger (jordskælv/rystelser)
passerer hurtigere gennem en fast end
flydende masse.
Derefter har vi den ydre jordkerne fra
ca. 3000 – 5000 kilometers dybde, der
også består af jern og nikkel, men da
trykket ikke er så stort her, er den flydende, hvilket bevirker, at der her foregår store strømbevægelser – og dette
er igen årsag til jordens magnetfelt.
Strømbevægelserne i magnetfeltet er
atter drivkraften i de langsomme varmeprocesser i den omgivende kappe.

Når en smeltet magmamasse er
dannet – vil den begynde at stige til vejrs gennem sprækker og
revner i den overliggende faste
kappe eller jordskorpe.
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Kappen er ca. 3000 kilometer tyk og
ikke rigtig flydende, men meget varm
og i stand til at bevæge sig langsomt,
samt denne bevægelse er drivkraften
bag den pladetektoniske virksomhed,
som vi oplever på jordens overflade.
Kappen består af Silicium (kisel) ilt,
magnesium, jern, aluminium og calcium i forskellig sammenhæng.
Herefter Asthenosfæren (uden styrke),
som er delvis smeltet.
Endelig Lithosfæren (med styrke)eller
jordskorpen, som vi går og bor ovenpå og består af både kontinenter og
havbund. Den har en tykkelse på fra få
kilometer på havbunden til flere hundrede kilometer underneden kontinenterne. Den er delt i 8 store og en række
mindre stive plader, som bevæger sig
i forhold til hinanden. Disse bevægelser foregår lidt forskelligt, men generelt
med en fart fra 1 – 11 centimeter om
året.
I kappen sker der mange bevægelser,
som stammer fra den energi, der går
helt tilbage fra dels jordens dannelse
ved frigivelse af radioaktivt henfald, og
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energien skaber bevægelser i kappen
som konvektionsceller, hvor varmen
stiger til vejrs, hvilket opbygger spændinger i kontinentalpladerne, der til
sidst resulterer i jordskælv og vulkanudbrud. Hver gang pladen rykker lidt
på grund af de opbyggede spændinger, mærkes det som et jordskælv på
jordens overflade. Hvor stort jordskælvet bliver, afhænger af gnidningsmodstanden pladerne imellem og hvor dybt
nede bruddet sker og hastigheden af
varmestrømningerne i jordens kappe.
Både jordskælv og vulkaner er nok
ødelæggende, men må også betragtes som en slags sikkerhedsventil for
jordens indre varme, der er hovedårsag til pladebevægelserne med efterfølgende jordskælv, som vi oplever
som katastrofer i jordens tæt befolkede
områder, og vulkaner afgiver jordens
indre overskudsvarme. Vulkanerne er
både ødelæggende og livsgivende. Vi
er nu mere af den opfattelse, at det meste af det vand, der er dannet i oceanerne, oprindeligt stammer fra jordens
indre og er kommet ud til jordoverfladen i form af vanddamp ved vulkansk
aktivitet.
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Hvor hører disse
vulkaner hjemme?
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Vulkanerne nok er skyld i store naturkatastrofer på jorden, men altså også
uundværlige for livet på jorden, som vi
netop har set. Den første atmosfære er
dannet af vanddampe fra vulkanerne
og igen medvirkende til atmosfærens
indhold af kuldioxid. Uden kuldioxid
ingen drivhuseffekt og dermed en meget kold planet uden liv. Jordens vulkanske aktivitet er en afgørende betingelse for, at livet har kunnet udvikle sig
på jorden.

diskuteres i denne tid af forskere i hele
verden gennem medierne. Siden 1946
og frem til nu synes jordskælvsaktiviteten at være tiltagende, men vi må
heller ikke glemme, at den stigende
befolkningvækst på vores jordklode
er skyld i, at mennesker rykkere nærmere og mere ind i risikoområderne i
dag end før. Ordet tsunami var et efterhånden glemt ord indtil 2004, hvor
Sumatra blev løftet 15 meter op i vejret
langs en over 1000 kilometer lang undersøisk forkastningszone, der udløse
et jordskælv med en energi på 36.000
atombomber og flere hundrede tusinde mennesker mistede livet.

Den indre jordvarme er altså årsag til
dannelse af det vand – ilt – luft hvilket
giver betingelser for alle former for levende organismer på jorden og i sidste instans også mennesket. Vores
indre jordvarme er livsgivende, men
tager også liv. Lever vi på lånt tid?…
Vi ved, at enorme katastrofer med jordskælv og vulkaner før har fundet sted
på jorden, men er vi nu igen på vej ind
i en mere ustabil periode med mere
seismisk aktivitet – flere jordskælv og
vulkanudbrud?. Det store spørgsmål

”Den rasende tyr” hos de gamle grækere eller ”Den vrede Gud” hos japanerne for årtusinder siden kaldte man
de underjordiske kontintalpladebevægelser, der blev opfattet som et levende væsen dernede i undergrunden.
Vulkanerne er altså en slags forbindelsvej mellem jorden indre og overfladen, hvor den gasrige magma dannes
ved opstømmende varme i forbindelse
med kontinentalpladernes bevægelser og så kan strømme ud på jordens
overflade.

Også vulkanske udbrudsprodukter er
frugtbare, fyldt med næringssalte og
mineraler.

Seismiske undersøgelser viser, at der
under de fleste virksomme vulkaner
findes et magmakammer (indeholdende magma/lava), som ofte har form af
et rødvinsglas med forskellig kemisk
sammensætning alt afhængigt af, hvor
på jorden vulkanen står eller ligger.
Magmaet dannes ved lokal opsmeltning inde selve jordskorpen eller den
øverste del af jordens kappe og i forbindelse med trykfald og varmeopstrømningerne nede fra altså igen i
forbindelse med kontinentalpladernes
bevægelser. Alt sammen et resultat af
de varmeopstrømninger, der skyldes
jordens magnetfelt og energiudladninger fra jordens kerne. I de Midtoceaniske rygge dannes magmaet tæt på jordens overflade, hvor pladerne trækkes
fra hinanden.
Ved store vulkanudbrud slynges enorme mængder af aske og svovldioxid
op i atmosfæren og stratosfæren. Her
spreder støv og gasskyerne sig. Tidligere troede man, at det var støvet,
der påvirkede klimaeffekten. Idag ved
vi, at det er svovgasser, som er skyld
i temperaturfaldet – alt afhængigt af
hvor vulkanudbruddet finder sted på
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jordkloden, hvor store mængder udbrudsmateriale o.s.v. Også mængder
af kuldioxid som drivhusgas kan komme ud og medvirke til den fortsatte
drivhuseffekt og igen være påvirket af
temperaturforholdene på jorden.
Enorme vulkanudbrud slynger enorme
mængder aske og svovl op i stratosfæren, og i Grønlands indlandsis kan
syre- og askeindholdet ses i isborekernerne gennem århundrederne. Variationer i surhedsgraden (pH-værdien) i
isen kan måles, bl.a. ved den syreregn,
som er et resultat af svovludslippet i de
eksplosive store vulkanudbruds dråbeskyer af svovlsyre.
Også ved sammenligning af mikroskopiske askeprøver fra indlandsisen med
aske fra f.eks. vulkanen på Santorini
kan man se, at de stammer fra den vulkan. Sammensætningen af grundstoffer i askelagene fra vulkan til vulkan er
nemlig forskellig. Man har fundet ud af,
at Santorin eksloderede for 3650 år siden og ikke 3500 år siden.

Omkomne og dødsårsager i forbindelse med større udbrud siden 1815
Vulkan
Tambora

Galungung
Nevado del Ruiz
Awu
Cotopaxi
Krakatau
Awu
Soufrière
Mount Pelée
Santa Maria
Taal
Mount St. Helens
Nevado del Ruiz
Pinatubo

Land
Indonesien

Indonesien
Colombia
Indonesien
Ecuador
Indonesien
Indonesien
Caribien
Caribien
Guatemala
Filippinerne
USA
Colombia
Filippinerne

År Pyroklastiske strømme
1815 12.000

1822
1845
1856
1877
1883
1892
1902
1902
1902
1911
1980
1985
1991

1680
29.000
1500
1330
57

Lahars
4000
1000
2806
1000

Sult og sygdomme
82.000

Tsunamier

36.420

1530

3000

350

23.000
450

Kilde: modificeret efter Fisher, Heiken og Hulen Volcanoes, 1998
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Ikke alle vulkanudbrud på jorden er her
registreret eller repræsensteret, og det
skyldes, at de dannede dråbeskyer af
svovlsyre ikke fordeler sig jævnt over
hele jorden, men følger de vinde, som
hersker i stratosfæren.
I 1784 mente Benjamin Franklin Paris,
at den usædvanlig kolde vinter og ”tørre tåge”, over det meste af Europa, nok
stammede fra det enorme lavaudbrud
på Island fra Laki i 1783. Han havde
mange modstandere, men i dag ved vi
han havde ret.
Året 1816 var uden sommer i Europa
og Amerika. Tamboras udbrud i Indonesien 1815 udslyngede 150 km3 eller
17 millioner tons vulkanske udbrudsprodukter i vejret, og 100.000 mennesker mistede på tragisk vis livet. Klimaeffekten gjorde sig gældende over
hele den nordlige halvkugle. Høsten
slog fejl i Frankrig og i London var temperaturen om sommeren 2 – 3 grader
Celsius under det normale. Det sneede
i juni måned i Europa og U.S.A. Alle
havde glemt Benjamin Franklins forudsigelser 33 år tidligere. Man havde
bemærket ejedommelige røde solnedgange over store dele af verden uden
man satte det i forbindelse med Tamboras udbrud.
I 1883 eksploderede vulkanøen Krakatau i Indonesien med et brag, der kunne høres over store dele af Sydøstasien
og sendte 18 km3 aske og pimpsten i
vejret, og næsten 40.000 mennesker
druknede ved den store efterfølgende
tsunamisbølge. Her begynder den moderne vulkanforskning med en ny æra.
Øen Krakatau lå på en befærdet søvej,
og både askeskyer og udbrudsfænomener blev betragtet af mange hollændere. Fra begyndelsen af 1980-erne
konkluderedes det bl.a. at det som
man før havde betragtet som en årsag
til temperaturfaldet ikke var aske eller
støvskyer, men mange dråber af svovlsyre (aerosoler) i stratosfæren, tilbagekastede solens stråler og var skyld i en
sænkning af temperaturen.
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Pinatubos udbrud i 1991 på Filippinerne sendte 5 km3 aske og gasser op
i stratosfæren – eller 10 millioner tons
aske og 20 millioner tons svovldioxid
(SO2) til vejrs og temperaturen faldt op
til en halv grad. Her i Danmark kunne
man observere farverige solnedgange
denne sommer, altsammen en effekt af
Pinatubos udbrud.
Svovl er lidt indviklet i forbindelse med
vulkanudbrud. Alt sammen afhængigt
af høj varme, tryk, mængde af ilt i selve svovlforbindelserne i magmaet. Det
kan være opløst i selve den smeltede
lava (magma) eller en gasfase, igen
afhængigt af dets jernindhold. Jo mere
jern, desto mindre svovl. Det har vist
sig, at i en underskydningszone, hvor
en havbundsplade langsomt skubbes
ned og ind under en kontinentalplade,
smelter havbundspladen allerede i en
dybde af 100 – 150 kilometer, og der
opløses 0,5 vægtprocent svovl, hvilket
er mere end dobbelt så meget som ellers. Når en vandmættet havbundsplade presses ind og ned under et kontinent nedsættes smeltepunktet, og det
nydannede magma stiger til vejrs og
danner magmakamre – eller opfylder
de magmakamre – krudtkamre – til de
vulkaner, som dannes på jordens overflade.

Vulkansk støv/røg kalder man ofte dampen fra en fumarole eller mørke askeskyer, og i virkeligheden har det intet med
forbrændinger at gøre. Vulkansk røg er
ikke forårsaget af en forbrænding, men
er lavastøv.

Resultatet er også, at vulkanerne langs
en forhøjet underskydningszone, som
f.eks. i Stillehavet, i deres eksplosive
udbrud ofte udsender mere svovlgasser op i stratosfæren, som igen ved
kemiske reaktioner danner fine dråber
af svovlsyre, dråberskyer, der tilbagekaster en del af solesn varmestråling
og dermed sænker temperaturen.
Svovlindholdet må derfor ses som en
slags klimatisk nøgleeffekt i et vulkanudbrud, men der er forskel på hvor
meget svovl, der er i magmaet og hvor
meget magma, der udkastes alt efter
hvor stort magmakammeret er. Mt. St.
Helens udbrud i 1980 havde næsten
ingen klimatisk effekt på grund af det
lave SO2 indhold i asken.
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Vi kan lære en hel
del af en vulkansk
askesky
Den begrænsning af vores frihed, der bliver håndgribelig med de økologiske ubalancer eller hændelser som
det islandske vulkanudbrud, er det paradoksale resultat af vores eksponentielle vækst i frihed og magt. Vi har
svært ved at kapere, at naturen kan vælte og bremse alt,
vi normalt tager for givet
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En enorm askesky er ved at indhylde hele landsbyen så det gælder om at komme væk i tide inden
det er for sent og man bliver kvalt
af røg og aske.

Vulkansk aske, også kaldet tefra, er
det fineste materiale, som sendes ud i
atmosfæren fra en vulkan i udbrud. Når
den flydende lava, eller magma, kommer ud af en vulkan i udbrud, er det
mellem 1.000 og 1.200°C varmt. Her
sker et pludseligt og meget voldsomt
trykfald samtidigt med, at al magmaet
køler lynhurtigt ned. Herved frigøres de
indesluttede gasser pludseligt ved en
proces, som nærmest forløber som en
række af mikroskopiske eksplosioner,
der skaber et fint, størknet pulver ud fra
den flydende magma.
Det er dette pulver, der kaldes aske.
Den fineste del af asken kan løftes helt
op i stratosfæren med denne søjle af
meget varm, opstigende luft, som skabes over den glohede vulkan.
Hvis et vulkanudbrud finder sted under
en gletsjers iskappe, vil den glohede
magma smelte sig vej igennem isen.
Smeltevandet herfra vil hurtigt afkøle
magmaen, hvilket forstærker fragmenteringen i små glaspartikler.
Den internationale, civile luftfartsorganisation under FN, International Civil
Aviation Organization (ICAO), har fastsættet ensartede regler og bestemmelser for den civile luftfart i alle FN’s
medlemslande. ICAO har nedsat en
række Volcanic Ash Advisory Centres
(VAAC) med ansvar for at forudsige
askeskyers udbredelse. Ved hjælp af
centrenes varsler får piloter mulighed
for at undgå gennemflyvning af områder med kendte askeforekomster, og
derved undgå flystyrt og tab af menneskeliv pga. vulkansk aske. I Europa findes der to VAAC-centre placeret hos
henholdsvis UK MetOffice i Exeter og
Météo France i Toulouse.

nale love og regler beskrevet af ICAO
og forvaltet af Trafikstyrelsen.

Risici
Et vulkanudbrud er farligt for mennesker og dyr, der opholder sig i nærheden af vulkanen, da udbruddet medfører udsendelse af lava, forskellige
gasser og vulkansk aske. Indånding af
vulkansk aske kan være til stor gene for
mennesker, der lider af lungesygdomme som astma. Endvidere kan husdyr,
som græsser på askedækkede områder, forgiftes af fluorindholdet i asken.
Men en sky af aske fra vulkanudbrud
er også meget farlig for fly selv på så
store afstande af vulkanen, at askeskyen ikke er synlig, idet asken kan
sandblæse forruden, ødelægge navigationsudstyr og sætte sig i motorerne,
hvilket i værste fald kan medføre motorstop.

Atmosfærisk
spredningsberegning
Ved DMI anvendes instituttets smarte
atmosfæriske spredningsmodel DERMA (Danish Emergency Response Model of the Atmosphere) til simulering af
spredningen af vulkansk aske.
DERMA anvender meteorologiske data
fra numeriske vejrprognosemodeller,
enten DMI’s egen HIRLAM-model eller
den globale model, som afvikles ved
ECMWF.
En forudsætning for at kunne forudsige spredningen af aske med rimelig
nøjagtighed er, at vi modtager detaljerede oplysninger om udbruddet. Der
er bl.a. behov for at kende højden af
askesøjlen over vulkanen. Denne høj-

de kan måles vha. vejrradar, ligesom
piloter kan rapportere deres observationer af askeskyen. Desuden er der
behov for at kende tætheden af askepartikler og deres størrelsesfordeling.

Eyjafjallajökull 2010
Fra d. 14. april til 23. maj 2010 fandt et
udbrud sted fra vulkanen under den
islandske gletsjer Eyjafjallajökull. I alt
blev mellem 100 og 200 millioner tons
aske sendt ud i atmosfæren.
Luftrummet over det meste af Europa
var lukket mellem d. 14. og 15. april.
Mere end 100.000 flyvninger blev aflyst, og over 300 lufthavne måtte lukke.
Det er vurderet, at konsekvenserne af
vulkanudbruddet har kostet i alt i omegnen af to milliarder euro.

I Danmark er det Trafikstyrelsen, der
som myndigheden for luftfart administrerer ICAO’s love og bestemmelser
på højt nationalt plan. Flyvesikringstjenesten Naviair leverer lufttrafiktjeneste
efter de retningslinjer, som Trafikstyrelsen udstikker, og DMI’s sektion for civil
luftfart leverer igen meteorologisk service i dansk luftrum efter de internatio-
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kvæg- og fåreavl. De udgjorde et politisk forbund under ledelse af en meddix
og havde ry for at være et krigerfolk, der
ofte drog på plyndringstogt.

POMPEJI
Byen der blev væk

Dengang var det også krig mand mod
mand. Våbnene var sværd, skjolde og
spyd. Der må have været mange slaver
til at komme med forsyninger. Alt skulle slæbes rundt, så der blev brugt okser og kærer. Alt sammen noget vi har
svært ved at forestille os i dag. Pompeji
deltog også i Forbundsfællekrigen 9189 f.Kr. mod Rom. Romerne havde erobret hele den italienske halvø, og alle
provinserne var nu forbundsfæller, de
såkaldte socius (flertal siocii) på Den
italienske Halvø. Man gjorde oprør mod
det romerske lederskab. Målet med
krigen var at opnå ligestilling gennem
erhvervelse af romersk borgerret. Selvom forbundsfællerne led nederlag i de
meget hårde og blodige kampe, endte
krigen med, at alle indbyggere på Den
italienske Halvø fik fuld romersk borgerret i 89 f.Kr. eller umiddelbart efter.

Som nævnt led Pompeji nederlag og nu
blev latin det officielle sprog i stedet for
oskisk, men det lokale selv-styre med
valg fungerede stadigvæk. Et kraftigt
jordskælv rystede byen i 62 e.Kr., og
de fleste offentlige bygninger var endnu ikke sat i stand ved byens ødelæggelse 17 år senere. Pompeji og mange
af de omkringliggende byer blev helt
begravet ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr.
Vulkansk jord er frugtbar, og derfor lå
der mange landsbyer på Vesuvs sider. Pompeji er den mest kendte. Fra
79 e.Kr. blev Pompeji gemt væk under
6 meter aske og pimpstenog dukkede
først op ved udgravningerne i 1748. De
mere systematiske udgravninger begyndte dog først i 1861 under ledelse af
Giuseppe Fiorelli (1823-96), og i dag er
2/3 af byen frilagt.
Antallet af mange internationale forskningsprojekter er i stignin, og man foretager dybdegravninger under niveauet
fra ødelæggelsen i et forsøg på at få
indblik i byens tilblivelse og udvikling.

Nutidens Pompeji er en tilsyneladende
almindelig by med 27.000 indbyggere.
Byen ligner så mange andre italienske
byer: et syndigt rod af parkerede biler,
boligblokke, butikker, cafeer og småindustri. Men midt i Pompeji ligger udgravningsområdet, der har gjort byen
verdensberømt. Det er lige her, du har
mulighed for at opleve en af verdens
mest interessante fortidsbyer, en by,
der næsten har opnået mytisk status
efter at man i midten af syttenhundrede-tallet begyndte at grave den fri af
de dynder af metertyk aske, der havde
dækket den siden Vesuvs apokalyptiske udbrud i året 79 e.Kr.

Oldtidens Pompeji
De ældste spor af bebyggelse i Pompeji går tilbage til 600-tallet f.Kr. Der er
såvel græsk som etruskisk indflydelse i
denne tidlige fase. Samnitterne erobrede Pompeji i 400-tallet f.Kr., og byen
blev befæstet. Samnitterne var en oskisktalende folkestamme, der beboede de sydlige Appenninerbjerge, hvor
de fortrinsvis mest ernærede sig ved
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Oldtidens Pompeji dækker 63 ha jord
og omgives af en gigantisk bymur med
tårne og porte. I sydvest ligger den
ældste bykerne med krogede gader
og irregulære husblokke. De senere
omkringliggende kvarterer er udlagt i
rektangulære blokke langs vinkelrette gader. Gaderne er brolagte og har
slidspor efter vogn-hjul. De offentlige
bygninger samler sig om torvene, Forum og Forum Triangulare. Forum er
omgivet af comitium, basilika, curia,
macellum og templer for bl.a. kejserkulten, Jupiter og Apollon.
På Forum Triangulare ligger der nu ruinerne af et dorisk tempel, to teatre og
en gladiatorkaserne, samt templet for
den egyptiske gud Isis. Byen havde
desuden tre badeanstalter (termer), et
amfiteater og en stor palaestra. Vandforsyningen var oprindelig baseret på
opsamling af regnvand i cisterner. I
tidlig kejsertid blev der anlagt en akvædukt, og vandet blev nu ledt rundt
i blyrør til de offentlige bade, fontæner
og rig-mandshuse, som havde privatbade. Tørtoiletter var almindelige.

De pompejanske huse
De pompejanske huse er berømte for
deres dekoration og er en af hovedkilderne til vores viden om boligforhold
i romersk tid. Husene var ofte opført i
to etager og varierer fra luksusvillaer til
små rækkehuse eller blot et butikslokale med en hems. De riges huse har
som regel en traditionel atrium-peristylplan: et centralrum (atrium) omgivet af
mindre soveværelser (cubicula) og et
modtagelsesrum (tablinum), der er
placeret over for hovedindgangen og
flankeret af en spisestue (triclinium).
Bag ved dette kompleks Iigger peristylet og haven, udsmykket med springvand og statuer i bronze og marmor.
Væggene var dekoreret i stærke farver
med mytologiske billeder samt små
landskabsmalerier indsat i arkitektoniske elementer. Vigtige rum havde mosaikgulve med dyre- og plantemotiver
eller geometriske mønstre; i et enkelt
tilfælde ses en historisk figur, Alexandermosaikken i Faunens Hus. Alexan-
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dermosaikken, romersk gulvmosaik,
5,12 m * 2,71 m, viser Alexander den
Store i kamp mod perserkongen Dareios 3. Motivet er en syntese af Alexanders sejre. Mosaikken blev fundet
1830-32 i Faunens Hus i Pompeji og er
nu i Museo Nazionale i Napoli.

I år 79 tilintetgjorde Vesuv byerne Pompeji
og Herculaneum og dræbte tusinder. Det
er kun et spørgsmål om tid inden katastrofen vil gentage sig igen.

Udgravningerne i Pompeji
Ved udgravningen er der fundet møbler, lamper, service, værktøj, redskaber samt personlige ejendele såsom
smykker og segl. Villaerne er centreret
i den nordlige og vestlige bydel. I sydøst er bebyggelsen spredt meget, her
findes mindre huse med store haver,
beplantet med vinstokke og frugttræer.
Haverne var tit forbundet med gæstgiveri, ligesom der er fundet en “parfumefabrik” med rosenbuske, myrte og
oliventræer.
Butikker og værksteder findes overalt
ofte placeret langs de større veje; endvidere lå der beværtninger, bagerier,
garverier, farverier samt maler- og pottemagerværksteder. Bordellet ligger
derimod i sidegaden. Uden for portene
ligger gravene tæt langs vejen; de rige
rejste altre og miniaturetempler, mens
de fattige blot havde en sten, formet
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som et hoved i silhuet, hvilket er en
særlig pompejansk gravskik.
Mange af indbyggerne nåede at flygte inden udbruddet i år 79, men man
har fundet rester af mennesker og
dyr, der omkom i de giftige gasarter.
Nogle gange er kun skelettet bevaret, i andre tilfælde er kroppene forsvundet, men deres form er bevaret,
idet asken størknede omkring dem.
Ved at fylde gips i disse hulrum skaber man en tro kopi af legemerne. På
samme måde har man taget afstøbninger af andet organisk materiale
f.eks trækonstruktioner og fødevarer.
Løsfund og dekorationer fra de tidlige udgravninger findes i dag på Nationalmuseet i Napoli, mens fund fra
1900-tallet er opmagasineret i Pompeji; dekorationerne forsøges bevaret
i husene, men en stor del er flyttet til
museet i Napoli.
Folk løb rundt i panik for at komme i
skjul, men kunne intet se. Asken var
tæt og satte sig i næseborene og
stoppede lufttilførslen. En mand satte sig ned og dækkede øjne, næse
og mund i en forgæves venten på at
mareridtet ville gå hurtigt over. En mor
dækkede over sit barn. En hund kæmpede med forbenene, men der var intet at gøre.
Omkring 2000 mennesker (ca. 10 procent af befolkningen) undslap ikke og
blev begravet under flere meter aske
og pimpsten. I dag - næsten 2000 år
efter katastrofen - ligger Napoli og
forstæder, herunder det nye Pompeji, fortsat i skyggen af den ”tikkende
bombe” vulkanen Vesuv.
Vulkanologer forventer at Vesuv, der
er en af verdens farligste vulkaner,
igen vil eksplodere. Nu, om et år eller
om 10 år? Ingen ved det. Og selv om
man i dag har fine varslingssystemer,
som dagligt ”tager temperaturen” på
Vesuv, må man ikke forvente, at alle
de mange millioner mennesker som
lever under og op ad siderne på Vesuv, ville kunne nå at blive evakueret.
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Myndighederne har for år tilbage sat
en begrænsning på hvor højt op ad
vulkanens frugtbare sider indbyggerne må bosætte sig.
Så det er med en vis ærefrygt, respekt
og spænding, men også med en
overvejende nysgerrighed, at vores
vandregruppe fra Vagabond Tours,
der de seneste dage har vandret flere ruter langs den skønne Amalfikyst,
i dag besøger ruinerne i Pompeji for
at få et indtryk af hvorledes livet dengang formede sig i Romerriget.

har fundet rester af mennesker og dyr,
der omkom i de giftige gasarter. Nogle
gange er kun skelettet bevaret; i andre tilfælde er kroppene forsvundet,
men deres form er bevaret, idet asken
størknede omkring dem. Ved at fylde
gips i disse hulrum skaber man en tro
kopi af legemerne. På samme måde
har man taget afstøbninger af andet
organisk materiale fx trækonstruktioner
og fødevarer. Løsfund og dekorationer
fra de tidlige udgravninger findes i dag
på Nationalmuseet i Napoli.

Men Pompeji er meget ældre end
man troede hidtil. Man mener, at de
første bymure blev etableret allerede
i slutningen af det 7. århundrede f. Kr.
hvor en blanding af etrusker og grækere slog sig ned her. Senere kom et
krigerisk folkeslag - samnitterne - ned
fra bjergene mod øst og erobrede
byen, hvilket med tiden viste sig til
gavn for samfundet, der efterhånden
blev en ganske betydelig handelsby i
området.
Først i år 80 f. Kr. kom byen under romersk ledelse, da en garnison blev
placeret i byen. I år 62 e. Kr. rystede et voldsomt jordskælv byen og
mange templer, paladser og huse
blev ødelagt. Og man var knapt
færdige med at genopføre byen, da
Vesuvs altødelæggende vulkanudbrud begravede samfundet den 24. august
79 e. Kr.
I det 16. århundrede
genfandt man pånystedet, men udgravningerne blev først påbegyndt i 1748 og blev
systematisk fortsat helt
op i det 19. århundrede.
I dag er 45 ha af de i alt
66 ha, som byen dækker,
udgravet. Så her er endnu
meget at gøre.
Mange af indbyggerne nåede
heldigvis at flygte, men man
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• Vesuv er en 1.281 høj sammensat vulkan
5 km øst for Napoli i Italien.
• Vulkanen hviler på calderaen Monte 			
Somma, der blev opbygget gennem 17.000 år 		
men ødelagt ved udbruddet i år 79.
• To tidligere udbrud i 5960 f.Kr. og 3580 f.Kr. 		
har været blandt de kraftigste i Europa. Vul		
kanen har gennem tiden været meget aktiv, 		
og dens udbrud har oftest været kraftige.
• Den var sidste gang i udbrud i 1944.

VESUV

En tidsindstillet bombe der truer

I december år 1995 fandt italienske
arkæologer skeletter af flere flygtende
mennesker ca. 16 kilometer øst for Vesuv og flere andre i nærheden på stærk
flugt og dækket af vulkanske udbrudsmaterialer som pimpsten og aske. Den
italienske vulkanolog Giuseppe Mastrolorenzo hørte om fundet og blev tilkaldt for at bedømme lagene i stenene.
Det viste sig, at disse mennesker ikke
var begravet af det udbrud, som dækkede Pompeji og Heculaneum i år 79 e.
Kr.f., men var endnu ældre og levede
i bronzealderlandsbyer for ca. 3780 år
siden, hvor et helt enormt plinisk udbrud fandt sted i Vesuv.
Senere – både i 2002 og 2004 fandt
man beviser på bebyggelser, som i al
hast blev forladt, og fodspor i askelag
af bronzealderindbyggere på flugt fra
flugt fra Vesuvs udbrud for 3780 år siden.
Vesuv er en seriemorder med mange
menneskeliv på samvittigheden. Vulkanens lange hvileperioder ind imellem mere hyppige aktivitetsperioder
med lavastrømme, der løber ned ad
skråningerne er skiftende, men altid
efter en længere hvileperiode stopper
kraterrøret til og danner en solid prop,
som kræver et enormt tryk, der øges
lidt efter lidt af de opløste gasser i smeltemassen nedefra i magmakammeret
(magmakammer se minileksikon) for
at slå hul i overfladen i toppen af vulkanen. I det øjeblik dette sker, sender
den enorme eksplosion flydende sten
så højt til vejrs, at det bryder lydmuren
og med en trykbølge, der slynger må-
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ske 100.000 tons overophedede stenmaterialer som aske, pimpsten (lavaskum) og slagger op til 35 kilometers
højde i stratosfæren pr. sekund.
Som skyen stiger til vejrs breder den
sig ud som en paddehat eller pinjekrone, efter Plinius den Yngres beskrivelse af udbruddet, der dækkede Pompeji, i et brev til Tacitus. I de første 10
-12 timer holdt udbrudsskyen sig i en
søjle højt til vejrs, hvorefter den kollapsede og faldt til jorden og dannede en
gloende lavine af aske – klippestykker
og hede gasser, der som brændende
askelaviner med en fart af flere hundrede kilometer i timen og temperaturer
på op til 8 – 900 graders Celsius fejer som en tornado nedover oplandet
splintrer og opbrænder huse og er øjeblikkeligt dødbringende.
Sådanne askeskyer kan bringe vand i
kog mindst 15 kilometer fra udbrudsstedet. Er temperaturen i skyen under
100 grader kan man måske overleve
i nogle sekunder, hvis trykbølgen flytter sig hurtigt, men hvis man overlever
varmen, kvæles man som regel hurtigt
af det fine askestøv i luften. Hele egnen omkring Vesuv blev dækket af et
sådant askelag fra et ca. 2 meter tykt
askelag fra 5 kilometer fra vulkanens
krater til et 25 cm tykt lag 25 kilomter
fra vulkanen. Et 20 cm tykt askelag er
nok til at få moderne hustage til at bryde sammen.
Når askeskyerne (pyroklastike laviner
se minileksikon) er overstået bryder of-

test enorme mudderstrømme nedover
skrænterne på vulkanflanken i kølvandet af sammenblandingen af damp fra
de overophedede underjordiske vandlag og tordenvejr og styrtregn, hvoved
vulkanske mudderfloder (lahars) fylder
flodale ud med en kraft, der kan flytte
huse flere hundrede meter.
Først eksplosionen, nedfald af udbrudsmateriale, askesøjlen kollapser
og så mudderstrømmene er den klassiske rækkefølge ved et Plinisk vulkanudbrud.
Forskere har beregnet, at Vesuvs vulkankompleks har præsteret sådanne udbrud for dels 25.000 år siden
– 22.500 år siden – 17.000 år siden
15.000 år siden – 11.400 år siden –
8.000 år siden – 3780 år siden og for
2000 år siden, hvor det berømte udbrud dækkede Pompeji og Heculaneum.
Under millionbyen Napoli findes tykke
askelag, som stammer fra Vesuv ved
udbruddet for 11.400 år siden.
Når alt dette så er sagt, betragtes Vesuv i dag for en af verdens 10 mest
farlige vulkaner, og en af årsagerne må
ses i den betragtning, at området med
storbyen Napoli er på 3 millioner mennesker, hvilket gør det til ikke blot til en
farlig vulkan, men det tættest bebyggede område på jordkloden i skyggen
af en voldsom og uberegnelig vulkan
som Vesuv nu er. Vesuv overvåges af
vulkanologer mere end nogen anden
vulkan på jordkloden.
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