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SAGN OG MYTER OM VULKANER Henning Andersen Hent PDF Bjerge er ofte blevet betragtet som

guddommelige, fordi et bjerg blev betragtet som forbindelsesled imellem jorden og himlen. Et skyomkranset
bjerg måtte være gudernes bolig, og oftest var det bjerge af vulkansk oprindelse. Heraf kom troen på det

guddommelige i bjergene. Mennesker betragtede i urgamle mytologiske forestillinger et bjerg som midtpunkt
for den samlende kraft eller energi i verdensrummet. Længslen efter det himmelske kom til udtryk i
menneskers bygningsværker såsom gotiske kirkespir, pyramider og templer. Vulkanernes mysterier er

igennem tiderne ofte blevet forklaret ved religiøse sagn og myter som forklaring på de forhold, menneskene
omkring vulkanerne ikke selv kunne finde nogen tilfredsstillende svar på. Selv om de overleverede
beretninger fra tidligere tider i dag betragtes som usande, fascinerer de fortsat, og i Sagn og myter om

vulkaner fører vulkaneksperten Henning Andersen sin læser med på en verdensomspændende udforskning af
vulkanernes mysterier og de sagn og myter, der er forbundet hermed. Uddrag af bogen Det var Mark Twain,
der i sin tid skrev, at Vesuv var en barnevulkan i forhold til Kilaueas enorme kratergryde, og når man står på
kanten af denne enorme vulkan, så synes man, det ligner et meget dybt sår i jordens skorpe, hvilket det i

virkeligheden også er. Her bor vulkanernes gudinde dronning Pelee, der var datter af Himlen (hendes far) og
Jorden (hendes mor). Når hun vil more sig eller bliver vred, sprøjter hun glødende lavastrømme ud over

landskabet. Hendes faste hjem er i Kilaueas dybe krater, men hun kan finde på at gå på vandring til de andre
vulkaner, så kommer de i udbrud. Som lille pige syntes gudinden, at hendes mors ildsted var det sjoveste at
lege i, og hun lærte at tænde ild og åbne jorden og spy lava ud. Om forfatteren Henning Andersen har skrevet
en del bøger om vulkaner og viet sit liv til at være rejseleder og vulkanguide. Han blev i sin tid kendt som
vinder i Otto Leisners Kvit eller Dobbelt, hvorefter han læste geologi og blev foredragsholder. Han har
tidligere på Forlaget mellemgaard udgivet bøgerne: Hekla – Islands dronning og Når vulkaner går amok.

 

Bjerge er ofte blevet betragtet som guddommelige, fordi et bjerg blev
betragtet som forbindelsesled imellem jorden og himlen. Et

skyomkranset bjerg måtte være gudernes bolig, og oftest var det
bjerge af vulkansk oprindelse. Heraf kom troen på det

guddommelige i bjergene. Mennesker betragtede i urgamle
mytologiske forestillinger et bjerg som midtpunkt for den samlende
kraft eller energi i verdensrummet. Længslen efter det himmelske



kom til udtryk i menneskers bygningsværker såsom gotiske kirkespir,
pyramider og templer. Vulkanernes mysterier er igennem tiderne ofte
blevet forklaret ved religiøse sagn og myter som forklaring på de
forhold, menneskene omkring vulkanerne ikke selv kunne finde

nogen tilfredsstillende svar på. Selv om de overleverede beretninger
fra tidligere tider i dag betragtes som usande, fascinerer de fortsat, og

i Sagn og myter om vulkaner fører vulkaneksperten Henning
Andersen sin læser med på en verdensomspændende udforskning af
vulkanernes mysterier og de sagn og myter, der er forbundet hermed.
Uddrag af bogen Det var Mark Twain, der i sin tid skrev, at Vesuv
var en barnevulkan i forhold til Kilaueas enorme kratergryde, og når
man står på kanten af denne enorme vulkan, så synes man, det ligner
et meget dybt sår i jordens skorpe, hvilket det i virkeligheden også
er. Her bor vulkanernes gudinde dronning Pelee, der var datter af
Himlen (hendes far) og Jorden (hendes mor). Når hun vil more sig

eller bliver vred, sprøjter hun glødende lavastrømme ud over
landskabet. Hendes faste hjem er i Kilaueas dybe krater, men hun
kan finde på at gå på vandring til de andre vulkaner, så kommer de i
udbrud. Som lille pige syntes gudinden, at hendes mors ildsted var
det sjoveste at lege i, og hun lærte at tænde ild og åbne jorden og spy
lava ud. Om forfatteren Henning Andersen har skrevet en del bøger
om vulkaner og viet sit liv til at være rejseleder og vulkanguide. Han
blev i sin tid kendt som vinder i Otto Leisners Kvit eller Dobbelt,
hvorefter han læste geologi og blev foredragsholder. Han har

tidligere på Forlaget mellemgaard udgivet bøgerne: Hekla – Islands
dronning og Når vulkaner går amok.
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