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I perioden 2001 til 2012 har et internationalt hold af arkæologer og andre 

specialister, ledet af ph.d. Bjørn Lovén, undersøgt og udgravet Athens antikke 

havne i Piræus. Flådebaserne i Piræus var blandt antikkens største bygnings-

værker, og krigsflåden var rygraden i det athenske demokrati. Det femte og fjerde 

århundrede f.Kr. var bystaten Athens storhedstid, hvor der både i selve Athen, men 

også i dens havneby Piræus, skete en revolutionerende udvikling indenfor områder 

som lovgivning, demokrati, kunst, arkitektur, videnskab og filosofi. Det er en 

historisk periode, der har sat sig sine tydelige spor helt op i vores tid, for 

det var her, fundamentet til den vestlige kultur blev lagt.

5



33

CARLSBERGFONDET ÅRSSKRIFT 2013

et Athenske demokratis ilddåb

Vores historie begynder før daggry på 

en af de sidste septemberdage i året 

480 f.Kr. Omkring firstusinde mand 

i den allierede græske flåde er samlet på stran-

dene langs den græske ø Salamis’ østkyst. Heraf 

er godt halvdelen fra Athen, og mens de går om 

bord i deres krigsskibe, kan de se deres hjem og 

helligdomme brænde mod nattehimlen — erobre-

de og sat i brand af persernes landhær. Ved dag-

gry sætter perserkongen Xerxes sig til rette på sin 

medbragte trone og retter blikket mod havet, hvor 

hans enorme krigsflåde på omkring tusinde skibe, 

bemandet af tohundredetusinde mand, nærmer 

sig Salamis åretag for åretag. De allierede græke-

re har blot firehundrede krigsskibe, og Xerxes fø-

ler sig sikker på sejr, men han undervurderer vilje-

styrken og sammenhængskraften mellem menne-

sker, der står med ryggen mod muren og kæmper 

for alt, hvad de har kært. Få øjeblikke i verdenshi-

storien har haft så afgørende betydning, for den 

græske flådes sejr reddede det unge athenske de-

mokrati og resten af Grækenland fra perserkon-

gens åg. Det er svært at sige, hvad der var sket, hvis 

grækerne havde tabt ved Salamis, men det ville 

uden tvivl have fået uoverskuelige konsekvenser 

for kultur- og samfundsudviklingen, hvis Græken-

land var blevet besat og knægtet. Derfor runger 

sejren ved Salamis til stadighed gennem historien 

og vækker hver dag beundring og inspiration ver-

den over.

Det var en gammel fisker ved navn Mitsakos, 

der ledte Zea Harbour Project på sporet af flåde-

baserne fra tiden omkring søslaget ved Salamis i 

480 f.Kr. Han fortalte, at han som barn havde sid-

det og fisket på en søjletromle, der stak op af van-

D

Det var et imponerende syn, der mødte rejsende, 

der i antikken sejlede til Piræus – ingen kunne 

være i tvivl om Athens $ådemagt.

Fig. 1

 Satellitbillede 

af nutidens Piræus.

GoogleEarthPro
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det i den nordlige del af Mikrolimano-havnen — 

det der engang var den antikke flådebase Mouni-

chia. Vi havde tidligere gennemsøgt dette område, 

men havde kun fundet nogle få antikke blokke. 

Denne del af havnen er en labyrint af ankertov og 

moderne affald, og det er sjældent, at sigtbarhe-

den er mere end 20–50 centimeter. Figur 2 er et 

foto fra Mounichia taget på en dag med eneståen-

de god sigtbarhed. Mitsakos dirigerede to dykkere 

hen til stedet, og da de kom op til overfladen, var 

det med brede smil og strålende øjne — de havde 

i løbet af ganske kort tid fundet en monumental 

mur og flere store fundamentblokke i tre søjleko-

lonnader. I 2010–2012 blev seks skibshuse udgra-

vet, og på baggrund af fund af keramik og en kul-

stof-14 datering af et stykke bearbejdet træ fundet 

i fundamentet til en kolonnade, er første byggefase 

i bygningerne blevet dateret til 510–480 f.Kr. eller 

umiddelbart herefter. Det er fascinerende at tæn-

ke sig, at de krigsskibe, der kæmpede ved Salamis, 

sandsynligvis var huset i disse skibshuse, og de re-

præsenterer ZHPs allervigtigste opdagelse (Fig. 3). 

Athen og Piræus storhedstid 

To år efter slaget ved Salamis stifter athenerne og 

deres allierede det Deliske Søforbund (478 f.Kr.), 

der havde til formål at straffe perserne for deres 

ugerninger og forebygge nye angreb. Denne alli-

ance udnytter Athen til at styrke sin magtposition 

i Middel- og Sortehavet, og i de næste fem årtier 

udvikler Athen sig til en reel supermagt både øko-

nomisk, militært og kulturelt. I denne periode for-

dobles flådestyrken fra 200 til omkring 400 krigs-

skibe af typen trierer. Vi har fundet 15 skibshuse 

fra denne centrale historiske epoke, fordelt over 

en kyststrækning på 132 meter i den østlige side af 

Zea-havnen. 

Men storhed står for fald, og i 431 f.Kr. bryder 

den Peloponnesiske Krig ud mellem Athen og Græ-

kenlands anden stormagt, Sparta. I krigens første 

år befæstes Piræus’ tre havne mod havet umiddel-

bart efter et spartansk overraskelsesangreb i 429 

f.Kr. En af ZHPs hovedopgaver har været at udgra-

ve og dokumentere havnebefæstningerne i Zea- 

og Mounichia-havnene, og vi blev meget overra-

skede over deres omfang (Fig. 4). I Mounichia har 

vi fulgt den 10 meter brede sydlige fæstningsmo-

le over 146 meter (Fig. 5), en mole, der i antikken 

har været mindst 15 meter høj. I den nordlige fæst-

ningsmole er indgangstårnet med en diameter på 

13 meter bevaret i en højde af 9 meter over hav-

bunden. Det var et imponerende syn, der mødte 

Fig. 2 

Mounichia-havnen, arkæolog 

udgraver den vestlige ydermur

i det tidligste skibshusanlæg 

fundet i Piræus. 

Modstående side: 

Fig. 3 

Kunstnerisk rekonstruktion af 

de tidligste skibshuse fundet 

i Mounichia-havnen.

Illustration: Yiannis Nakas

Fig. 4 

Kunstnerisk rekonstruktion af 

Mounichias havnebefæstning.

Illustration: Yiannis Nakas
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rejsende, der i antikken sejlede til Piræus — ingen 

kunne være i tvivl om Athens flådemagt. 

Athen taber krigen mod spartanerne i 404 

f.Kr., og som en del af fredsbetingelserne beslag-

lægges krigsflåden, og skibshusene og dele af 

Athens og Piræus’ fæstningsværker bliver revet 

ned. Athen bliver tvunget fuldstændigt i knæ, by-

staten har herefter i en periode ingen flåde, ingen 

flådebaser og ingen befæstninger. Men blot ti år 

senere er Athen på benene igen, og den athenske 

statsmand Konon knuser den spartanske flåde i 

et stort søslag ud for øen Knidos ved Tyrkiets syd-

vestlige kyst. Ligesom søslaget ved Salamis i 480 

f.Kr. bliver dette slag startskuddet til en ny guldal-

der. Nye befæstninger konstrueres, havneinstalla-

tionerne moderniseres, og nye skibshuse fyldes op 

med krigsskibe. Langs hele Piræus’ kyst kan man 

stadig se meget velbevarede dele af fæstnings-

værkerne, der blev bygget under Konon, og ZHP 

har dokumenteret udvalgte områder af disse mure 

og tårne (Fig. 6).

En anden af ZHPs vigtigste opdagelser — de 

såkaldte dobbeltskibshuse — blev også opført i 

denne Athens anden guldalder (Fig. 7). Man var 

Få øjeblikke i verdenshistorien har haft så afgørende betydning, for 

den græske $ådes sejr reddede det unge athenske demokrati og resten 

af Grækenland fra perserkongens åg. Det er svært at sige, hvad der var 

sket, hvis grækerne havde tabt ved Salamis, men det ville uden tvivl 

have fået uoverskuelige konsekvenser for kultur- og samfunds-

udviklingen, hvis Grækenland var blevet besat og knægtet.

Fig. 5 

Mounichia-havnen, arkæologer 

dokumentere tårn M-T3 i den 

sydlige fæstningsmole med 

digital opmålningsteknik. 

Modstående side:

Fig. 6 

Fæstningsmure langs 

Piræus’ kyst. 

Fig. 7

Zea-havnen, arkitektonisk 

rekonstruktion af dobbelt-

skibshusene.
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ganske enkelt løbet tør for plads i flådebaserne, og 

en snedig rad har nok sagt: “Hvorfor bygger vi ikke 

bare dobbelt så dybe skibshuse, så der er plads til 

at slæbe to trierer op i husene, hvor de så kan stå 

i forlængelse af hinanden? Så kan vi have dobbelt 

så mange krigsskibe på den samme kystline”. Med 

opdagelsen og undersøgelserne af dobbeltskibs-

husene, har ZHP påvist, at flådebaserne i Piræus 

i denne periode er blandt de største bygningsvær-

ker i antikken. Prøv at se disse skibshuse for dig: 

I Gruppe 1-skibshuskomplekset i Zea-havnen bar 

omkring 640 kalkstensøjler og fire skillemure det 

enorme tegldækkede tagområde på godt 13.000 

kvadratmeter — et areal, der svarer til lige under 

to fodboldbaner. Disse 22 monumentale dobbelt-

skibshuse var godt 90 m lange, 6,5 m brede og 7,5 m 

høje. De husede tilsammen 44 trierer (med en be-

manding på 8800 mand). Alligevel udgjorde Grup-

pe 1-skibshusene i 330erne f.Kr. kun lige under 12 

% af det samlede antal skibshusenheder i Piræus, 

da flådebaserne var størst og dækkede op mod 

110.000 m2.

Det er fascinerende at tænke sig, at de krigsskibe, 

der kæmpede ved Salamis, sandsynligvis var huset 

i disse skibshuse, og de repræsenterer ZHPs 

allervigtigste opdagelse.

Fig. 8 

Kunstnerisk rekonstruktion af 

en pentere (‘femmer’) og de 

brede slæbespor i Zea-havnen.

Illustration: Yiannis Nakas
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Lige før lukketid

I skumringstimen for Athens anden guldalder in-

troduceres i 325 f.Kr. en ny type krigsskibe, de så-

kaldte penterer (‘femmer’). Disse majestætiske ski-

be har en rekonstrueret længde på 45 m og en be-

sætning på omkring 380 mand. I den sydøstlige del 

af Zea-havnen har vi udgravet syv godt otte meter 

brede slæbespor, der er bevarede i en længde af 

43 meter. Disse blev sandsynligvis konstrueret til 

krigsskibe af typen penterer (Fig. 8). Der er hidtil 

kun fundet flådeinstallationer til større krigsskibe 

på øen Rhodos og i Kartago, så disse nye fund i Pi-

ræus er meget vigtige. 

Det er skæbnens ironi, at de fuldt udbyggede 

flådebaser i Piræus kun endte med at være under 

Athens kontrol i få år. I 322 f.Kr., i søslaget ud for 

kykladeøen Amorgos, besejrede den makedon-

ske flåde Athens 200 krigsskibe. Den nye krigstek-

nologi reddede ikke Athen, og athenerne mistede 

kontrollen over havet. Herredømmet over store 

dele af Middelhavet (herunder Piræus) overgik til 

de makedonske konger — og således var Athens 

storhedstid forbi. 

Udover at gøre epokegørende arkæologiske 

fund, har Zea Harbour Project uddannet mange 

studerende i både land- og marinarkæologiske 

forskningsmetoder. Derudover er der blevet ud-

viklet en sikkerhedsprotokol for dykning i forure-

net vand (Fig. 9), samt udviklet nye feltarkæologi-

ske metoder og analytiske redskaber. Sidst men 

ikke mindst, har det team, som er blevet fast sam-

mentømret over de forløbne elleve år, vundet bred 

anerkendelse i arkæologiske kredse som et af de 

dygtigste, mest disciplinerede og produktive in-

denfor faget. 

Zea Harbour Project (ZHP) har været et samarbejde mellem det 

græske kulturministerium og det Danske Institut i Athen. Læs 

mere om Zea Harbour Project, skibshusene og Piræus’ historie i 

Carlsbergfondets Årsskrift 2007 (side 32–39). 

Se også www.zeaharbourproject.dk

 

I Gruppe 1-skibshuskomplekset i Zea-havnen bar omkring 640 

kalkstensøjler og "re skillemure det enorme tegldækkede 

tagområde på godt 13.000 kvadratmeter – et areal, 

der svarer til lige under to fodboldbaner.

Fig. 9  

Arkæolog iført den kemikalie-

resistente Viking Pro 1000 

tørdragt og Interspiro-dykker maske 

med overtryksventil. Udstyret for-

segler fuldstændigt dykkeren fra 

det forurenede miljø i Piræus’ 

havnebassiner. 


