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Atlantis. Ett fantastiskt rike i 
tidernas begynnelse med välmå-
ende innevånar, överflöd och ri-

kedomar, men som i ett slag dukade un-
der och slukades av havets vågor – är le-
genden alltigenom en myt eller finns här 
några korn av sanning? 

Den äldsta tillgängliga källan som 
forskarna idag har att tillgå om Atlantis 
är kortare redogörelser gjorda i två av Pla-
tons dialoger – Timaios och Kritias – vilka 
i sin tur refererar till egyptiska källor.  De 
flesta historiker menar att Platons berät-
telser om den forntida kontinenten som 
sjönk i havet är ren fiktion. Uppdiktad 
för att i denna uttänkta inramning kunna 
presentera särskilda moralfilosofiska 
resonemang  – vilket ligger helt i linje 

med andra uppdiktade berättelser i hans 
böcker. Atlantis var en idealstat, ett sällsynt 
lyckligt samhälle med högt stående kultur, 
som plötsligt drabbades av en utplånande 
naturkatastrof för ca 13.000 år sedan. En 
katastrof som alltså skulle tjäna som exempel 
i Platons tankeexperiment.

Men somliga forskare leker ändå med 
tanken att det inte är helt uteslutet att Pla-

Av  Magnus  Forsl in

KFAnytt

tons berättelse är inspirerad av äldre his-
torier av framför allt nämnda Egyptiska 
ursprung, som ändå vilar på ett genuint 
historiskt faktum.

Berättelser om syndafloder, tsunamin 
(gärna i kombination med jordbävning-
ar), finns i de flesta kulturer och är i sig 
inte särskilt märkliga, men till skillnad 
från de flesta av dessa, skulle historien 
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Platon (427-347 f.Kr), filosof, matematiker 
och författare som var verksam i Athen. Han 

är vår enda egentliga källa om Atlantis, det  
sällsamma rike som beskrevs i dialogerna 

Kritias och Timaios. Längst t.h. ser vi en sida 
ur en latinsk översättning av Timaios från 

1400-talet.

Santorini – det sägenomspunna Atlantis?

”Nu samlade denna dynasti alla sina krafter för att med ett enda 
slag förslava ert land och vårt och allt annat land innanför Herakles 
Stoder. Det var då, Solon, som din stads kraft och mod blev klart 
synliga för alla, hon räddade alla dem som ännu inte hade försla-
vats från slaveriets hot, och generöst nog befriade hon även alla 
de andra folken innanför Herakles Stoder. Något senare förekom 

jordbävningar och översvämningar av stor häftighet, och under 
ett enda förfärande dygn svaldes alla Atens krigare upp av Jorden, 
medan Atlantis uppslukades av havet och försvann. Och därför är 
havet utanför Herakles Stoder nu osegelbart, eftersom det är fyllt av 

dybankar, som är resterna av den sjunkna ön.” 
Ur Platons dialog Timaios (ca 360 f.kr). 
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om Atlantis förödelse kunna tillskrivas en 
tidsrumslig plats – nämligen ön Thera, 
mer bekant för soldyrkarna som 
semesterön Santorini i 
Egeiska havet, och det 
fruktansvärda vulkanut-
brott som drabbade ön 
och dess civilisation 
för omkring 3600 
år sedan.

Om man antar 
att den fornegyp-
tiska hieroglyfen för 
”tusen” har förväxlats 
med den för ”hundra” – 
de är ganska snarlika – så 
stämmer Platons datering 
betydligt bättre, också place-
ringen ”utanför Herakles stoder”, 
kan också syfta till platsen; Herakles 
stoder brukar man i antik kontext hän-
föra till Gibraltar sund, och man har 
därför gärna velat placera det imaginära 
Atlantis till just Atlanten (även om rikets 
geografiska koordinater har varit ett in-
tensivt trätoämne under århundradena. 
Vår egen naturforskare Olof Rudbeck 
d.ä. var t.ex övertygad om att Sverige 
och Atlantis var identiska). Men Herakles 
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stoder har även använts för att beskriva två 
uddar på Peloponnesos sydkust (det antika 

Mykene) och då stämmer det angivna 
läget betydligt bättre med 
just ön Theras geografiska 
koordinater.

En tredje aspekt som 
jämkar dikt med fakta 
är beskrivningen av 
den högt stående civi-

lisation som Atlantis ut-
gjorde, och – om vi slipar 
ned de grövsta överdrif-

terna – som i mångt och 
mycket överensstämmer 

med en beskrivning av den 
minoiska kulturen.

utan motsvarighet
Den minoiska civilisationen var en hög-

kultur under bronsåldern med centrum på 
Kreta (arkeologen Arthur Evans fick namnet 
från de mytiska gestalterna Minotaurus och 
kung Minos – vad de kallade sig själva vet 
man inte). Minoerna var ett skickligt hant-
verks- och sjöfartsfolk som bedrev handel 
med bl a Egypten. Arkitektoniskt är de 
kända för sina imponerande palats, som t.ex 
Phaistos och Knossos. Den framgångsrika 

minoiska bronsålderskulturen inleddes 
omkring 2700 f.kr och kom att upphöra 
omkring 1400 f.kr. 

1650 f kr exploderade den vid tiden 
kretsrunda ön Thera 
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Kvar efter utbrottet 1650 blev dagens Santorini och några mindre
öar i en ringformad caldera. 1. Staden Akrotiri på huvudön.  2. Palea 
Kameni 3. Nea Kameni. (Den nya och gamla brända ön). Öarna har 
under 2000 år vuxit upp och nått ytan  i den översvämmade kalderan.

1

3

2

Till vänster: Vulkanutbrottet på Thera har 
under årtusendena avlöst varandra. För 
omkring 5.000 år sedan anlände de första 
bosättarna till Thera, dagens Santorini - de 
s k Karerna från Mindre Asiens kust. Då 
ett bördigt land med ett behagligt klimat, 
men nyckfullt. Det seismiskt mycket aktiva 
området tvingade befolkningen med jämna 
mellanrum till tillfälliga evakueringar och 
ett ständigt restaurationsarbete.

Utbrottet 1650 f kr skulle dock sätta 
punkt för den minoiska kulturen på Thera, 
och i förlängningen även på Kreta. Staden 
Akrotiri begravdes i ett tjockt lager av aska. 
Den runda öns inre imploderade, fylldes 
med havsvatten och Santorini fick i stora 
drag det utseende det idag har. Dock ett 
nytt utbrott 197 f kr ledde till att den lilla ön 
Palia Kameni bildades, och Néa Kameni föd-
des ur havet 1573. Här finns idag heta källor.

Ovan: Tydliga spår av att kraftiga jordskalv 
föregick själva vulkanutbrottet. Trappsteg i 
staden Akrotiri. Nedan: Hamnstad avbildad 
på fresk i Akrotiri.
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        (då kallad Strongyli = rund ö) i 
det kraftigaste vulkanutbrott som inträf-
fat i historisk tid. Under några få dagar 
sprutade vulkanen ut 90 miljarder ton 
lava. Ett 60 meter tjockt lager av aska och 
pimpsten bäddade in ön, och vulkaniskt 
nedfall färdades runt hela jorden. Svavel-
syra från eruptionen har t ex återfunnits 

på Grönland. Hela världen drabbades av det 
forskarna kallar vulkanvinter. 

För att ge en bild av katastrofens omfatt-
ning och konsekvenser brukar man jämföra 
med Krakatoas utbrott 1883. Krakatoa var 
en obefolkad vulkanö, belägen i sundet 
mellan Java och Sumatra, och som i det när-
maste kom att utplånas. Utbrottet inleddes 

med en rad explosioner så kraftfulla att 
det hördes i Australien och på Mauritius 
nästan 500 mil därifrån. Chockvågen från 
den sista explosionen gick runt jorden 
sju varv. Aska och pimpsten slungades 
80 km upp i luften, och höjden på den 
efterföljande tsuniamin var 40 meter. 
Den fortplantades i alla världens hav och 
registrerades bl a i London och New York. 
Vågen gick runt jorden tre gånger innan 
den planade ut.

Genomsnittstemepraturen föll i hela 
världen och det skulle dröja fem år innan 
den återgick till det normala. De uppskat-
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Gatubild från Akrotiri. Ett litet triangulärt 
torg omgivet av flervåningshus. Dagens 
besökare  kan vandra omkring i stadens gator 
och gränder och få en mycket god bild av det 
forntida dagliga livet. Här finns bostäder, 
smedjor, verkstäder, kvarnar, matlagnings-
platser. I bostäderna med flera våningar 
fanns vattenklosetter. Dessa var anslutna till 
komplext avloppssystem som tycks ha varit 
anlagt i hela staden.

Till vänster: Den berömda frescon med ”tjurakro-
bater” från Knossospalatset på Kreta.  Den mino-
iska tjurkulten anses ligga till grund för myterna 
kring Minotauren och kung Minos. 

Väggmålning av Blå apor funna i rum Beta 6. Arten är främmande för 
den egeiska faunan. De klättrar på stenar och rör sig fritt åt olika håll. Alla 
är avbildade i profil – utom en som tittar åskådaren rakt i ögonen – ett 
djärvt grepp i det egeiska väggmåleriet. Bedömare menar att målningen 
är ett mästerverk utfört av en avant gardekonstnär, som kombinerar 
en återhållen färghantering och ett minimum av objekt, framställda i 
otyglad och intensiv rörelse och varierade poser. Allt fryst i ögonblicket. 
Det lyckade resultatet kan peka på att konstnären hade riktiga apor som 
modeller hämtade från östra Medelhavet.

Frescon: 
Saffarans-
plockarna
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tade antalet offer varierar kraftigt. 36.000 
bedömdes av samtiden ha omkommit i 
tsunamin, men andra uppgifter talar om 
över 120.000 omkomna. Nästan ett år 
senare kunde skelett av människor och 
djur flyta i land på stora sjok av pimpsten 
längs Afrikas östkust. 

Vulkanutbrottet på Thera beräknas 
emellertid ha varit fem gånger kraftigare. 

Liksom i exemplet med Krakatoa bil-
dade en gigantisk krater, den s.k calderan, 
då vulkanen imploderade och havsvatten 
fyllde det inre av ön.

Den gigantiska tsunamin som bilda-
des slog ut kustområdena på Kreta och 
jordarna där blev obrukbara av nedfallet 
under lång tid – en katastrof som det mi-
noiska samhället aldrig hämtade sig ifrån. 
Kulturen gick under helt och hållet ett 
par sekel senare efter mykensk invasion. 
Det finns paralleller mellan detta angrepp 
och den Atenska erövring av Atlantis som 
Platon nämner i sina texter.

dramatik av bibliska
proportioner
Det finns också forskare som vill hitta 
ytterligare mytologiska samband med 
katastrofen på Thera. Kan exemplevis det 
mörker som drabbade Egyp-
ten i Gamla Testamenetet 
i realiteten vara vulkanens 
askmoln som gjorde att ”[i]
ngen kunde se den andre, 
och ingen kunde röra sig 
från sin plats i tre dagar” 
[2 Mosebok 10:23]. Det är 
inte osannoligt. Geologerna 
har funnit vulkaniskt glas 
i Egypten av samma ålder 
som återfinns på Thera. 

Flera andra olyckor som 
drabbade den opålitlige 
Farao i samband med ut-
tåget ur Egypten, kan ha 
sitt ursprung i utbrottet 
på Thera. Det odrickbara, 
förgiftade vattnet kan vara 
en konsekvens av vulkaniskt 
nedfall. Till och med Moses 
berömda havsdelartrick  och 
den därefter dränkta egyp-
tiska armén, skulle kunna 
förklaras utifrån den enorma 
sugvåg som det implode-
rade hålet på Thera måste 
ha givit upphov till. Med 

all sannolikhet torrlades för en kortare tid 
grunda kustvatten, som exempelvis lagunen 
öster om Port Said, som forskarna idag tror 
är platsen för det bibliska ”Röda Havet”. 
Tsunamin kan ha gjort processen kort med 
soldaterna som förföljde Israels folk. 

Två boxande barn. Fresco från
södra väggen i rum Beta 1, Akrotiri. 94x275 cm

svaret kan finnas under askan
1967 inledde den grekiske arkeologen 
Spyros Marianatos utgrävningar intill 
staden Akrotiri på Santorinis sydöstspets. 
Och han gjorde här ett enastående fynd 
– en hel stad från minoisk tid återfanns 
under metertjocka asklager, som liksom 
Pompeji, fastnat i ett dramatiskt forntida 
ögonblick. Utgrävningar har pågått i 
närmare 40 år men ändå har endast mel-
lan 5 och 10% av staden grävts ut. Man 
beräknar att det forntida Akrotiri hade 
över 30 000 invånare.

Geologiska undersökningar visar 
att flera mindre jordskalv och utbrott 
föregick den verkliga katastrofen. Fynd 
visar också att man i staden höll på med 
restaurationsarbete, och det faktum att 
man varken funnit några kroppar eller 
värdesaker pekar på att befolkningen 
har haft god tid på sig att bli evakuerade. 
Men man vet inte vart de tog vägen eller 
om de lyckades undkomma tsunamin.

Arkeologerna har emellertid hittat en 
rad intressanta artefakter som möbler 
och lergods, vilka givit oss en inblick 
i stadsbornas vardagsliv, men framför 
allt har vackra fresker frilagts, målade 
i samma minoiska stil som de samtida 
väggmålningarna funna på Kreta.

Fynden pekar på att kul-
turen på Thera stod på sin 
höjdpunkt vid tiden för 
vulkanutbrottet. Förhopp-
ningarna är att fortsatta 
utgrävningar kommer att 
sprida ytterligare ljus kring 
denna gåtfulla kultur som 
kan ha varit den historiska 
förebilden till det sägenom-
spunna Atlantis.

”...atlantiderna kunde inte 
längre bära sin välmåga med 
jämnmod. För skarpsynta 
iakttagare var djupet av deras 
förfall klart nog. Men för så-
dana människor, vars uppfatt-
ning om den sanna lyckan är 
bristfällig, föreföll atlantiderna 
i sin otyglade strävan efter 
makt ännu vara på höjden av 
framgång och ryktbarhet. Den 
allseende överguden Zeus be-
slöt då att straffa och återföra 
dem till ordningen.” [ur Platons 
Kritias]

Litografi från 1888 av Krakatoas 
utbrott fem år tidigare


