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Aten og Delos mai 2018 

Jeg ønsket meg en tur til Delos, men trodde ikke det var så enkelt. Svein ble 75 i år, så jeg foreslo 

Aten og Delos. Han ville gjerne, overraskende nok. Men hvordan? Takk og lov for et gammeldags 

reisebyrå. Feriesenteret på Herkules tok saken. Vi la opp reisen med tre dager i Aten og reiste onsdag 

2. mai med et tidlig fly. Så fikk vi hele torsdag og fredag i byen. Lørdag formiddag fløy vi til øya Myko-

nos. Søndag kl 10 gikk fergen til Delos med guidet utflukt. Vi fikk mandag på Mykonos og dro tilbake 

til Aten tirsdag formiddag. Vi hadde hele onsdag i Aten, og returnerte til Norge 10. mai, akkurat tids-

nok til at vi orket å kjøre hjem. Men vi var ikke i Nystrand før halv tre om natten. 

Turen hadde sine sider, for vi ble rundstjålet. Først forsvant Sveins kamera på metroen onsdag et-

termiddag. Vi oppdaget det først under middagen på hotellets takterrasse. Torsdag morgen dro vi 

tilbake til den gamle agoraen for å spørre etter kameraet, siden vi ikke trodde at noen ville stjele det. 

På veien hjem stjal de min lommebok, og hotellet fortalte hvor vi skulle dra for å melde tyveriene. 

Svein ville ha nytt kamera og på fredag dro vi til Public på Syntagmaplassen og kjøpte et lite Nikon 

3400. På metroen hjem var to gutter i dyre merkeklær og avanserte tatoveringer - lommetyver. Vi 

klemte alt vi hadde sammen på magen, men hadde glemt Sveins mobil som lå i en belteveske. Borte 

vekk da vi kom av metroen. Da ble vi redde og følte oss under angrep vi ikke kunne forsvare oss mot. 

 

Her er vi rett etter ankomsten til Aten. Denne plassen heter Karaiskari. Den moderne statuen på 

plassen er Ikaros som styrter ned fra himmelen, så siste delen av plassens navn gjelder nok nettopp 

den mytiske Ikaros. 

På neste side er hotellet vårt, The Stanley i Odyssevsgaten i bydelen Metaxourgeio. Det var behagelig 

bra. Vi hadde ikke utsikt til denne plassen, men til bakgårdene fra vårt rom i 7. etasje. 
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The Stanley hotell, rett ved metrostasjonen Metaxourgeio og Ikarosplassen. 

 

Utsikten nedover fra hotellrommet. 
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Mye virker ubebodd, andre har takterrasse og rene hagen på taket. Mange gikk inn da solen forsvant. 

Det var jo først i skumringen at det ble svalt og behagelig. 

 

Denne mannen steller sitt eget Eden. Han trenger ikke gå ut i det hele tatt. Han har gode skyggetak 

og praktfulle palmer. 
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Oppe på takrestauranten og rekreasjonsområdet hadde vi også denne utsikten, og det er jammen 

ikke så verst. Derfor spiste vi ofte på hotellet, ikke minst fordi det også var trygt. Første dagen dro vi 

til Monastiraki og spiste der. 

 

I denne retningen ser vi mot Lykavittos-høyden. Dit skulle vi siste dagen. Nederst ser man hotellnav-

nets bokstaver med dueskremsel. Det krydde av duer og ditto dueskitt. Aten er som vi ser ingen vak-

ker by. Den er tettbygd med få arkitektoniske perler utenom fra klassisk tid. 
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Omonia metrostasjon - vår verdens navle. Herfra kunne vi ta mange baner, men dette er så visst ikke 

metroen i Paris. Metrosystemet hadde sin klare begrensning. 
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Monastiraki metrostasjon. Denne var nok mest utsatt for tyvebandene. De gikk som regel av og på 

her, men ikke alltid. 
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Hvem gidder å vise frem metrostasjoner? Folk som til stadighet blir robbet på dem. 

 

Monastirakiplassen er utgangspunktet for fornøyelsesliv, markeder og et utall utflukstmål. Området 

strekker seg mellom den gamle kirkegården Kerameikos i vest, med Akropolis i syd og gjennom Plaka, 

gamlebyen mot den nasjonale parken i vest. Herfra starter også loppemarkedskvarteret. 
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Her ser vi også Akropolis med Erechteon og Partenon, men ikke så godt. 

 

Enda et bilde fra Monastiraki-plassen. Nedover sidegatene var det en stim av loppemarkeder, men vi 

var lite innstilt på å gå der. Skulle vi ha noe i Aten, så var det museumskopier av utstilte gjenstander. 
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Et siste blikk utover plassen før vi snur oppover bakgaten for å få litt mat. 

 

Vi tok ikke bilde av restauranten vi spiste på, det pleier vi ikke, men den var pittoresk nok, Det var så 

stint med spurver at det knapt ble brød til oss. Kelnerne brød seg ikke om dem, for de var umulige å 

jage. Dessuten var de søte. 

Det er fryktelig vanskelig å spise med Svein. Han vil ikke ha noe, klaget over at porsjonene var for 

store, at maten var for dyr (enda jeg betalte) og ellers hva han kunne finne på. Derfor husker jeg ikke 

hva vi spiste. Slik er det lettere å dra med Kristin. Vi spiste meze og hadde det utmerket. 
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Sittekonstruksjoner på Monastirakiplassen. Der var det nesten alltid fullt. 

 

Siste utsyn fra hotellvinduet før vi legger oss. 
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Nasjonalmuseet torsdag 3. mai og onsdag 9. mai 2018 

 

Mitt mål i Aten var: Det nasjonale arkeologiske museet (NAM). Her befinner seg de største skatter. Vi 

ankom museet denne torsdagen kl 08:20. Det gikk ingen metro hit. Vi måtte gå fra Omonia. 

 

Museet ligger i en deilig hage. Vi gikk hit både 3. og 9. mai, siden Svein fikk frastjålet kameraet med 

alle bildene i. Vi ville erstatte tapet. De fleste bilder er fra 3. mens noen er fra 9. mai. 
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Dette var hovedmålet: Den lille rytteren fra Artemision. 

 

En selvskreven nr. 2 var Harpespilleren - et stykke apoteotisk kykladisk kunst. 
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Her er rytteren og hest sett forfra, en sjelden bronsestatue fra antikken. Som regel ble slike smeltet 

om da behovet for våpen oppsto. Statuen er fra ca 150-146 f.Kr., klart hellenistisk. Den er sjelden i en 

hver forstand. Slike store hestestatuer finner vi knapt i gresk kunst. Denne har unngått å bli smeltet 

ned fordi den gikk ned med et skip. Den ble funnet utenfor Kapp Artemision nord på øya Evvoia i 

1926. Den er 2,9 m lang og 2,1 meter høy. Kanskje mitt yndlingskunstverk. 
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Denne bronsestatuen fra 460 f. Kr. er vel så kjent. Den er i klassisk stil, også funnet ved Artemision. 

Det må ha vært et fristed for den beste kunsten grekerne fikk til. Jeg foretrekker hesten. De tror det-

te enten er Zevs eller Poseidon. Jeg holder en knapp på Zevs. Statuen er 2,09 høy.(NAM). 

Agamemnons dødsmaske, ifølge arkeologen Heinrich Schliemann. Ikke riktig, men det er dødsmasken 

til en av kongene. Den er selvsagt i gull og henger langt fremme i museet. 
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Her ser vi den fantastiske harpespilleren fra den andre siden. Den er 22,5 cm høy og fra Keros. 

Omtrent ved gullmasken går man inn en sidegang til høyre, og her står den mest fantastiske 

kykladiske kunsten fra mellom år 3000 og 2300 før Kristus. Harpespilleren er toppen av alt. Ved siden 

av den skulle figuren, fløytespilleren på neste side ha stått, men han var utlånt for dagen. Fløyte- og 

harpespilleren ble funnet i samme grav på Keros. Fløytespilleren er litt lavere enn harpespilleren, 

antakelig mellom 18 og 19 cm. Harpespilleren finnes det ikke noen museumskopi av ifølge damen i 

museumsbutikken, men de hadde fløytespilleren. 

Selve bygget, Det nasjonale arkeologiske museet er fredet. Det ble påbegynt i 1866, men ikke ferdig 

før i 1889. Før dette ble kunstgjenstandene flyttet rundt land og strand. 
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Kopien de hadde til salgs i museumsbutikken var ikke fin nok til av vi ble fristet. Originalfiguren vi ser 

her, virker som av gjennomskinnelig marmor, mens resinkopien så hjulbent og tung ut. Han spiller 

forøvrig en form for dobbeltfløyte.  

Vi dro til det kykladiske museet på fredag, men vi presenterer mer kykladisk kunst på NAM litt senere 

i gjennomgangen av de ulike kunstperiodene. 
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En kopi av Pallas Atene, statuen av Fidias foran Parthenon. Originalen ble lagd omtrent 450 f. Kr., 

mens den romerske kopien vi ser her i liten størrelse er antatt fra andre århundret etter Kr. Selve 

mesterverket av Atene ble laget i gull og elfenben over en trestruktur, og den satt inne i tempelet. 
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Historisk oversikt over greske kunstperioder 

Vi tar et raskt resymé av greske kunstperioder for at fremstillingen ikke skal bli helt uoversiktlig. 

Kykladisk kultur (3000 til 2300 f.Kr). Dette er noe av det eldste i Hellas. Eksempler på kunstverk fra 

denne perioden er harpespilleren og fløytespilleren på sidene 2, 5 og 6. Mer typisk for perioden er 

alle kvinneskulpturene som fruktbarhetssymboler. De er svært stilisert og abstrakte. Navnet kykladisk 

kommer fra funnstedene, hovedsakelig øygruppen Kykladene som ligger midt i Egeerhavet. 

Minoisk kultur (ca 2600 til 1100 f. Kr). Denne bronsealderkulturen oppsto på Kreta, tror man, men 

den har også spredt seg til nordlige øyer, som Santorini, opprinnelig Thera. De fleste av de minoiske 

funnene står i museer på Kreta. Mye stammer også fra Santorini, men det meste av dette står på 

NAM i dag. Nå lar arkeologene og myndighetene det meste få stå der de finner det. 

Mykensk kultur (1600 til 1100 f.Kr). Denne kulturen fra sen bronsealder oppsto rundt byen Mykene 

på nordøstre Peloponnes. Mykene var kong Agamemnons hjemby. Denne er det første eksemplet på 

en avansert kultur på fastlandet, ifølge Wikipedia. 

På 1200 til 1000-tallet f. Kr. inntraff en eller annen katastrofe som berørte hele den siviliserte verde-

nen i dette området. Man er usikker på hva som hendte, det kan ha vært invasjon av horder fra vest, 

det såkalte havfolket, eller det kan ha vært andre forklaringer. Jernalderen begynte i hvert fall, og det 

endret maktforholdene. Angripere med jernvåpen vant lett over bronsealderfolkene. I kunst- og kul-

turhistorisk sammenheng kalles dette The Dark Age. Denne perioden var heller ikke fri for kunstne-

riske uttrykk, og den rommer den såkalte geometriske perioden der keramikk og pottemaleri var 

fremtredende. De klassiske greske bordene ble utviklet i den geometriske perioden, men de fikk kon-

kurranse fra flott figurativ kunst på keramikkgjenstander. Det meste har vi fra gravfunn. Det gjelder 

generelt for det meste vi har av gresk kunst. 

Arkaisk kultur (800 - 479 f. Kr.) Perioden sluttet omtrent samtidig som perserne ble kastet ut av Hel-

las. Typisk for perioden er enkle figurer uten fremtredende detaljer. Skulpturer og relieffer blir enkle 

arketyper, for eksempel er kouros og kore henholdsvis ung mann og ung kvinne. De forestiller knapt 

noen og de er mest kjent som gravmonumenter. 

Tidlig klassisk gresk kultur (479 - 450 f. Kr.) Nå begynner kunstnerne å gjengi personer og dyr i en mer 

realistisk form. Statuene blir mye bedre og naturlige, men i den tidlige klassisismen er figurene langt 

mer statiske enn de blir etter hvert. Bare se på Fidias' Atene på forrige side. Hun er statisk nok. 

Høyklassisismen (450 - 323 f.Kr.) En slik nøyaktig avslutning på klassisismen skyldes at perioden defi-

neres avsluttet med Alexander den store, og han døde i 323 f.kr. I denne perioden skjer det en utrolig 

utvikling. Statuene blir "levende", altså et element av bevegelse legges inn i dem. 

Hellenismen (323 - 31 f. Kr.) Denne ekstremt presise definisjonen henger også sammen med ytre 

historiske hendelser. I år 31 f. Kr. står slaget ved Actium mellom Oktavian og Marcus Antonius. At 

dette slaget hadde betydning for kunsten, høres jo rart ut, men da begynner for alle praktiske formål 

det romerske keiserdømmet, og det er da en passe avgrensning. I hellenismen utvikler det bevegelige 

seg enda mer, og et typisk eksempel er min kjære hest på side 2 og 3. 
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Kykladisk og minoisk kunst 

Vi kan like godt gå gjennom NAM og det som er å se der ut fra disse periodene. Vi starter med typisk 

kykladisk og så går vi over til minoisk kultur. 

 

Begge disse bildene gir et representativt uttrykk for den kykladiske kulturen. Den er særlig kjent for 

sine kvinnelige figurer og noen av dem er stiliserte former, som "fiolinene" helt til venstre. Vi ser 

mange kvinnefigurer nederst i monteren og disse er ganske typiske for perioden. 

 

I denne monteren ser vi også en del kvinnefigurer, men hovedsakelig ulike typer krukker og kar. 

Murmaleriet på neste side innleder gjennomgangen av den minoiske kulturen. Slike malerier er gans-

ke typiske. Vi vet ikke hvor den minoiske kulturen kom fra, men vi vet at egypterne handlet med mi-

noerne og egypterne påsto at de kom fra Kreta og øyene nordover. 
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Boksende ungdommer: Dette minoiske veggmaleriet er funnet på Santorini i byen Akrotiri. Vegg-

maleriet var et av de siste verk som ble tatt fra funnstedet og ført til museet i Aten. I Akrotiri fant de 

en hel bydel under vulkansk aske og den er forbausende intakt. 
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Også denne fiskeren er fra et hus i Akrotiri. De tror det er fra huset til en marineoffiser. 
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Dette veggmaleriet befinner seg på Knossos, litt i samme stil som de boksende ungdommene. 

 

Her hopper minoiske ungdommer over ryggen på en okse - en farlig sport. Originalen er på Knossos. 
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Minoiske krukker i NAM.

 

Blekksprutkrukken er et kjent minoisk motiv. Vi går fra minoerne, der kulturen døde på grunn av det 

store og drepende vulkanutbruddet på Thera, det gamle navnet på Santorini. Krateret eksploderte og 

ga øya dagens form. Karbondatering tidfester utbruddet til 1645 til 1600 f. Kr.  

De minoiske maleriene er full av liv og spenst, helt ulikt egyptisk kunst og senere også gresk kunst. 

Santorini fikk navnet fra St. Irene, som de italienske okkupantene kalte øya, og navnet festet seg. 
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Mykensk kunst og kultur 

I neste fase går vi over til den mykenske kulturen. Den er ikke like "levende" som den minoiske, men 

noe mer militær og pragmatisk. Bildet av det som kalles "Agamemnons dødsmaske på side 4 er gans-

ke typisk. Fra den mykenske kulturen har man en rekke gullgjenstander som jeg skal vise på de neste 

sidene. Den mykenske kulturen oser ikke av sjarm som den minoiske, men den er nobel nok. 

 

Gullsmykker fra Mykene. 
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Flere dødsmasker 

 

Denne gullkoppen blir regnet som noe av det flotteste som kom fra Mykene, ikke minst på grunn av 

det fantastiske platearbeidet og oksenes uttrykksfullhet. 
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Begge disse maleriene tilhører den mykenske kulturen. De kommer ikke helt opp mot den minoiske. 

 

Dette portrettet kalles den mykenske damen og det regnes som et av de mest usøkte verkene fra 

senmykensk tid på grunn av design og farger. 
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Den geometriske perioden 

 

Denne muggen er typisk for den geometriske perioden. Vi ser den klassisk løpende hund-borden 

øverst under den slanke halsen og figurene på dette godset er temmelig enkle og mer primitive enn 

fra de foregående kunstperiodene, men de viser også mot det som etter hvert kommer. I kunsthisto-

risk sammenheng regner man den geometriske perioden fra ca 900 f. Kr. og frem til 700 f. Kr. Denne 

muggen er nok blant de tidligere. Dekorasjonen på keramikken ble senere ganske avansert. De figu-

rative innslagene utviklet seg kontinuerlig langt inn i perioden for den klassiske greske kunsten og ble 

svært flotte og uttrykksfulle selv i all sin enkelhet. Mange typer urner og vaser var beregnet for be-

gravelsesritualer og derfor ikke for daglig bruk. 

En typisk form fra den geometriske perioden ser vi på neste side. Disse formene ser ut som oster, 

men de er altså kar med lokk og hestene på toppen er håndtak til lokkene. Den kalles også pyxis på 

engelsk. Denne sto på museet i Attalos' stoa, mens den på bildet under er hentet fra det kykladiske 

museet. De er fra samme tidsalder. Alle disse bildene fra Mykene og den geometriske kulturen har 

jeg tatt. Det finnes også et prakteksemplar av en pyxis på Louvre som jeg ikke har tatt med, men den 

er ikke bedre enn disse. 
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Den øverste har bare tre hester på lokket, men fine geometriske border. Legg merke til svastikaene 

på "osteformen". Vi fant slike på NAM også, men denne er fra stoamuseet i den gamle agoraen. 

 

Begge disse er nok fra ca 750 f.Kr. Denne over fant vi på det kykladiske museet. 
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Geometrisk, ja, men hva i all verden er det? Se på alle hullene på krukkene nederst og i toppen. 

 

Her tar jeg også inn disse potteskårene satt sammen etter beste evne. Disse skålene er mye yngre, 

fra 600-tallet f. Kr. 
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Dette er en av de større urnene fra geometrisk tid, også fra 700-tallet f. Kr. Det finnes et utall og de 

kommer i det store og hele fra graver. Det gjør det meste av den greske folkekunsten og enklere 

verk. Jeg visste ikke at gravene var så vesentlige kilder til de rike greske skattene. De kom i mindre 

grad fra templer. I neste bolk tar jeg med mer klassisk keramikk som i hovedsak er fra 500-350-tallet, 

og derfor strengt tatt ikke geometrisk, men en kontinuerlig videreføring av pottemakerkunsten. Ellers 

står Svein i bakgrunnen. 
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Dette er baksiden av to skåler. Baksiden er også dekorert etter hvert. 
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Slik ser slike skåltyper ut forfra. Akkurat denne fant vi på det kykladiske museet. 

 

Her har vi to vaser der dekorasjonene er meget avanserte. De er nok sikkert fra 300-tallet f.Kr. Disse 

er fra NAM. 
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Den arkaiske perioden 

 

Typisk for den arkaiske perioden er kouros som disse. De er tvillingene Kleobis og Biton fra 580 f.Kr. 

De tok jeg i Delfi i 2013. Til disse knytter det seg en sterk historie. Moren til tvillingene ba Hera gi 

dem et godt liv, noe Hera gjorde. De falt i rolig søvn for aldri mer å våkne. Det var det beste liv et 

menneske kunne ha, mente Hera. Fri for smerte og sorg. Det fantes mange slike kouros på NAM, men 

de er i utgangspunktet ikke så spennende. Kvinnestatuer av denne typen kalles kore. De kvinnelige 
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korene er alltid påkledd. Den arkaiske perioden er noe overlappende med den geometriske, siden 

den arkaiske sies å vare fra ca 800 til 479 f.Kr. 

 

Dette er en av de flotteste kouros på NAM. Denne har mer indre dynamikk enn de øvrige som ofte er 

litt pregløse, for de forestiller en ung mann generelt. Dette kan nok være Kroisos, for det står på 

gravskriften. Han skulle ha dødd i krigen. Den ble funnet på Anavyssos og er fra ca 530 f. Kr. 
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Her er en kvinnelig kore. Som nevnt, mennene er nakne, mens kvinnene er påkledd. Også disse kore-

ne er tilnærmet anonymisert. Denne er nok den mest kjente fra Arkopolismuseet, og bildet er tatt fra 

nettet, siden vi ikke fikk fotografere inne på Akropolismuseet i 2013. Alle marmorstatuer var bemalt, 

tildels i sterke farger. På denne koren finnes det tydelige rester av fargene den har hatt, og det er 

laget rekonstruksjoner av statuen i farger. 

En annen og meget kjent statue fra den arkaiske perioden er den på neste side, kalt Kalvebæreren. 

Også den står i Arkopolismuseet, og følgelig har jeg måttet ta dette bildet fra nettet. Kalvebæreren er 

fra 570-560 f. Kr. 

Det finnes mange fantastiske skulpturer innen den arkaiske perioden, ikke minst sfinxer og fabeldyr. 

Men i 479 ble perserne jaget for godt fra Hellas, og en ny blomstringstid inntraff både i litteraturen 

og ikke minst i kunsten. Det ble borgernes republikk som satte føringen, og det ble mulig å leve av å 

være billedhugger. Dette vet vi fordi det finnes opptegnelser og kontrakter mellom kunstnerne og 

oppdragsgivere, og det er grunnen til at vi vet navnet på så mange greske skulptører. Fidias var en av 

de største, likeledes Praxiteles og Skopas, men det var mange flere, som vi snart skal se. 
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Dette kouroshodet er fra rundt 550 f. Kr. Et tilsvarende hode er utstilt i Louvre og der sier de at det er 

hodet til en rytter. Hesten og deler av kroppen står på Akropolismuseet. Louvrekatalogen mener det 

må være en atensk adelsmann, og hodene er til forveksling like. Også dette hodet har skjegg eller en 

antydet linje for skjegget. Louvre-hodet har et mer utarbeidet skjegg. Ifølge Louvrekatalogen viser 

hodet tydelige tegn på innflytelse fra en østgresk tradisjon. 
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Som det siste bildet fra arkaisk tid tar jeg med denne sfinxen vi fant på NAM. Fra denne perioden er 

det mange mer eller mindre bevarte sfinxer. Eksemplaret over er fra 570-550 f. Kr. 

Klassisk kunst og kultur 

Innen klassisismen starter vi med de fabelaktige marmorstatuene. Det var mye færre klassiske mar-

morverk enn jeg hadde forventet i NAM. Både Louvre og British Museum har forsynt seg grovt, spe-

sielt Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin. Alt han robbet fra Partenon kalles i dag the Elgin Marbles. Den 

romerske kirken var heller ikke borte, men de har mest romerske kopier av greske originaler. Det er i 

grunnen bra at romerne kopierte, for ellers hadde nok mange statuer gått fullstendig tapt. Jeg greier 

ikke hisse meg så voldsomt opp over tyveriene heller, bortsett fra det Lord Elgin sto for, siden NAM 
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først sto ferdig i 1889 og Akropolismuseet i 2007. Først da hadde grekerne egentlig kapasitet og øko-

nomi til å ta vare på disse verkene. Klassisismen og hellenismen vil nok gå litt i ett i fortsettelsen. 

 

Denne nereiden eller Aura på hesteryggen ble funnet ved Asklepion i Epidauros. Den er fra omkring 

380 f. Kr. Den ble flyttet til NAM fra Epidauros. Nå hadde de latt den stå der den var funnet. Vi er nå 

godt inne i klassisismen. 
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Denne kopien av en diskosdel med et portrett av Afrodite kjøpte jeg på Kos på Johanitterborgen. De 

hadde ikke stort utvalg, men denne var topp. Et begrenset antall museumskopier selges på flere mu-

seer, selvsagt også på NAM, der denne diskosen befinner seg. Originalen er i marmor, kopien i resin. 

Dette relieffet er med i svært mange bøker om gresk kunst, selvsagt også i den store katalogen over 

alle skulpturer i NAM, men også i en generell oversikt over gresk kunst og kunstutvikling. 

På NAMs hjemmesider 20. august sto den på omslaget til en katalog over kunstutstillingen The count-

less aspects of beauty. Ifølge min store bok om skulpturer på NAM er denne funnet på øya Melos. De 

vet ikke kunstneren, men de regner dette for et av de fineste verk fra den tidlige klassisismen! Da ble 

jeg glad! Hodet er fra ca 460 f.Kr. Forøvrig er ekte museumskopier alltid laget i naturlig størrelse. 
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Dette hodet av Artemis ser typisk klassisk ut, men det er hellenistisk, fra rundt 200 år F. Kr. Hårfa-

songen avslører ofte tidspunktet det er laget, men skiltet under hodet sier ikke et ord om når det er 

fra. Men dette fant jeg altså i min store og nyttige bok. 
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Dette er en Artemis-statue med jaktmotiv. Det er muligens en romersk kopi av et verk av Leoxares fra 

på 300-tallet f.Kr. Han jobbet også på Mausoleet i Halikarnassos. Denne statuen er funnet i Aten. Det 

finnes et utall kopier av denne statuen under navnet Diana de Versailles. Den er flyttet til Louvre, og 

den i Louvre er nok en ganske sen kopi. Den viser også at kopiene kunne avvike kraftig fra originalen. 
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Denne damen virker å være i noe eldre stil, men skinnet bedrar. Den er opprinnelig funnet på Delos. 

Originalen til denne statuen er fra 300 f.Kr, men dette er altså en kopi fra det andre århundret f. Kr. 

Ansiktet blir regnet for å være utsøkt. Venninnen hennes på neste side er også fra Delos. 
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Dette er en Artemis-statue funnet på Delos i Diadoumenos' hus. Den er egentlig hellenistisk, for den 

er fra ca 100 f. Kr., men hun står i dette rommet sammen med de to andre, så jeg trekker henne inn 

her. Hun er i hvert fall ingen kopi. 
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Dette er Themis, titan og gudinne symbol for den guddommelige orden, rettferdighet og naturrett. 

Kunsteren er Krairestratos fra ca 300 år f. Kr., altså på grensen senklassisismen mot hellenismen. 
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Dette er Nike fra sent 300-tall f. Kr. Hun ble funnet i Epidaurus nær Artemistemplelet. Hun er bare 81 

cm høy. I bakgrunnen ser vi klassiske ornamenter. 
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Her er i alle fall Asklepios med sin gode venn slangen. Asklepios reddet slangens liv, og siden takket 

slangen Asklepios ved å lære ham mysteriene rundt det å bruke ulike medisiner. Asklepios var opp-

vokst hos kentaurene og var allerede en ypperlig lege i barndommen takket være dem. Dette er 

dessverre en katt blant hermelinerne. Den er en romersk kopi av en original fra 300-tallet f.Kr., og 

kopien er fra 160 etter Kr. Den ble funnet i Asklepion i Epidaurus, så den virker jo ekte. 
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Dette vakre, klassiske hodet av Hygeia, datteren til Asklepios, ble funnet ved utgravingen av Tegea på 

Peloponnes, en tidligere gresk bystat. Den kjente skulptøren Skopas fra Paros fikk oppdraget å om-

bygge og restaurere Atenetempelet i Tegea. Skopas var aktiv fra 370-330 f.Kr. Han har hittil fått æren 

for dette hodet, men det sås tvil fordi det er så mye mer i tråd med Praxiteles' tradisjon. Praxiteles er 

eldre enn Skopas, men de var likevel samtidige. I dag regnes det som mest sannsynlig at dette hodet 

er av Praxiteles eller en av hans elever. Dette kjøpte jeg en kopi av - fra Louvre! 
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Denne statuen heter Ungdom som binder opp håret. Det er litt vanskelig å se uten armer, men statu-

en er et klassisk verk av Polyklitos fra ca 430 f. Kr, funnet på Delos, i Diadoumenos' hus. Ansiktet er 

helt utsøkt, og kompetansen til kunstneren ligger langt forut for sin tid. Denne virker nesten hellenis-

tisk, med mer bevegelse i kroppen og mye mer personlighet. 
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Denne statuen er av Poseidon og er fra siste halvdel av det andre århundret f. Kr. Funnet på Melos. 
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Dette merkelige vesenet er en sirene. Vingene og den venstre hånden er borte. Dette er en begravel-

sesstatue fra 330-320 f. Kr. Disse fabelvesenene har de åpenbart brukt også i klassisk tid, og de fore-

kommer ofte som gravmonumenter. Hvorfor vet jeg ikke. 
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Afrodite med Eros og Pan. Funnet på Delos i Poseidons hus, Statuen er i parisk marmor og er fra ca 

100 f. Kr. Vi er langt inn i hellenismen. 
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Også denne damen er skikkelig juks, men jeg liker henne. Jeg trodde det var en statue fra 400-tallet f. 

Kr. Men da jeg lette etter en annen ting som tydeligvis var feilaktig, fant jeg at også denne damen er 

en statue fra romersk tid. Klær og holdning tyder på tidlig gresk, men sånn kan det gå. NAM synes 

tydeligvis at hun forsvarer sin plass her. Ifølge min autorative bok om skulpturer i NAM er hun fra det 

andre eller tredje århundret etter Kristus. Hun ble funnet på Tera, eller Santorini. Også NAM må like 

henne siden hun har en så fremtredende plass. Legg merke til de små statuettene i bakgrunnen. Jeg 

gjetter på at de er gravfunn.        
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Jeg tar med denne gutten med anden fra det tredje århundret f, Kr. Den ble funnet i Lamia, midt i 

Hellas, og de lurer på om han kanskje representerer en lokal gud.                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Statuen er av en gallisk kriger, tror man. Den er senhellenistisk, fra 100 f. Kr. De tror statuen er bestilt 

av den romerske generalen Gaius Marius (157-86 f.Kr.) for å feire hans seier over kimbreerne og teu-

tonerne i 101 f.Kr. De mener skulptøren er Agasias. Statuen ble funnet på Delos i 1882. 

 

Dette hodet er muligens av Hera. Slikt blir jo bare gjetning med mindre man har andre indikasjoner 

som kan bekrefte det. Det ble funnet ved Cavo-Krios i Lilleasia og er fra ca 390 f.Kr. 

Nå tar vi bronsestatuene. De er få, siden disse statuene ble smeltet om til våpen når det ble krig. De 

flotteste som er bevart, har overlevd fordi de gikk ned med skip og blitt liggende i skjul og funnet 

langt senere. Det er få igjen, siden de løp stor risiko for å bli smeltet om. Bronse var dyrt den gang.  
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Bronsestatuer finnes i mange størrelser. De var hule innvendig, og støpeformen over viser teknikken 

for hvordan de fikk bronsen inn i formen . Den smeltede bronsen ble helt i fra toppen. På neste side 

er enda en slik støpeform for bronsestatuer. Jeg synes det er veldig morsomt å se den "industrielle" 

teknikken de faktisk benyttet seg av. Disse formerne var ganske små, altså for små statuer, under 

meteren. 
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Bronseform 2. Hvorfor hodet på den siste er nedsatt i masse, aner jeg ikke. De vanlige veilednings-

skiltene har vi ikke fått med oss her i disse tilfellene. 

Ellers har jeg jo vist de to viktigste bronsestatuene på side 2 til 4, men vi går gjennom resten. 
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Utrolig forseggjort og detaljert utførelse. Min yndlingsstatue i reprise med en annen detalj.  

 

Dionysos i bronse 
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Denne vakre atleten er fra 399 f. Kr. Den er ikke så prangende som mange av de andre, men den viser 

tydelig hvor unge disse atletene var. 
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Denne bronsen av en ung mann ble også funnet i et skipsvrak sammen med flere andre statuer, og 

slik er den bevart for ettertiden. Den er fra 340-330 f. Kr og i polykleitisk stil, antakelig et verk av 

Eufranor fra Sikyon. På neste side er Maratonmannen, som denne unge atleten kalles etter funnste-

det Maraton. Også denne er fra 340-330 f. Kr. 
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Maratonmannen regnes å være i stilen til Praxiteles, et av mesterverkene i senklassisismen. 
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Vi avslutter bronsestatuene med portrettet av keiser Augustus. Vi er så vidt før vår tidsregning. Det 

antas at dette verket er fra 10 f. Kr., men vi nærmer oss romertiden, og da anser grekerne for 

storhetstiden å være over. De vet ikke hvem som er mester for dette verket, men det er nok ingen 

tusseladd. Det er et flott arbeid. 
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Det var deilig å gå til museumshagen og den lille restauranten der jeg fikk kjøpt etterlengtet vann. 

Det var ikke bare varmt, men man blir også svært sliten av å gå rundt slik vi gjorde. Man får bare med 

seg brøkdeler av det som er å se. En vannpause i hagen gjorde underverker på klarheten i hodet. 
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Her ser vi hagen i sin fulle bredde og lengde. Det var svært stille her, men det var tidlig morgen. 

 

I hagen sto denne Medusamosaikken på veggen. Vi skimter utkanten av den på neste bilde helt til 

høyre. 
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Her ser vi kunsten under tak i hagen. Den digre sarkofagen som står inne i nisjen fikk jeg ikke med 

meg hvor kom fra. Den er rikt utsmykket. 

 

Her lurer løvene i gresset. 
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Dette må da være et overflødighetshorn! 
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Disse statuene viser med all tydelighet at saltvann tærer på marmor. Statuene er blitt hentet opp fra 

et skipsvrak og de er temmelig ødelagte. Mens bronsen ble reddet for ettertiden av skipsforlisene, 

hadde ikke marmorstatuene like lett for å overleve. Antikythera-vraket ble funnet nord for Kreta, og 

her fant de disse eroderte marmorstatuene, men også noe som var enda viktigere. Det er et bronsein-

strument man lenge ikke visste hva var. Etter hvert fant forskerne ut at det var et bronse navigasjons-

instrument på størrelse med en skoeske, og forskerne ble forbauset over hvor presist dette instrumen-

tet var. Skipet sank 87-80 f.Kr, men de regner med at navigasjonsboksen er enda eldre enn dette. 

Dette innebærer at grekerne var et fantastisk dyktig sjøfarende folk for sin tid og at de hadde nådd 

langt i presis navigering. 
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Dette er en grafisk rekonstruksjon av navigasjonsboksen i et forsøk på å se hvordan den virker. 
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Slik ser boksen med navigasjonsinstrumentet ut i dag. Dette er et vidunder av et funn! 

I det videre skal jeg ta med noen bilder fra museet av mindre og mer folkelige ting og ikke minst noe 

fra skriftsamlingen til museet. Svein ble fascinert at de gamle skriftsystemene og vi har tatt noen 

bilder av ulike skriftsystemer som aldri er blitt forstått. Man finner ikke koden. 

Når jeg ikke er like imponert, skyldes det at jeg er mest imponert over fønikerne. Disse fant opp det 

første fungerende skriftspråket. Alle tidligere skriftsystemer bygde på symboler som skrifttegn. Det 

gjorde skriften lite tilgjengelige. Fønikerne var de første som begynte med et begrenset bokstavsys-

tem, og fra det øyeblikket av, ble det mulig å kommunisere. Med et begrenset antall tegn som ble 

satt sammen til helheter var skriftkoden løst og det fremmet "internasjonal" handel. 

Grekerne kom med enda en oppfinnelse. Fønikerne hadde ikke med vokaler i alfabetet slitt, slik ara-

berne ikke har i sitt alfabet i dag, men da grekerne utvidet alfabetet også med vokaler, åpnet en kul-

turell verden seg, en forutsetning for både litteratur og vitenskap. Det var langt mer viktig enn et rent 

forretningsspråk, selv om vi på ingen måte skal undervurdere betydningen av nettopp det for å spre 

kulturformer til andre mennesker. Nå tok vi turen tilbake til museet etter å ha lesket oss med vann i 

hagekafeen. 
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Også denne prakturnen er en del av begravelsesritualer. Det er kanskje like greit, for anvendelig er 

den ikke. 
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Her valser Svein rundt blant alle urnene med stett og med gravsteler langs veggen. 

 

Og her flyr Nike i liten størrelse. 
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Nike og en gudinne? Disse er veldig små, ca 20-25 cm og de er sikkert fra graver, men å så flotte! 
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Dette er en miniatyr av en begravelsesvogn. 

 

Dette er nok samme vognen sett fra siden. Den er vel av keramikk. 
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Denne lille keramikkfigurinen her kan jo godt forestille Afrodite som kommer opp av havet i et skjell, 

slik Sandro Botticelli valgte å fremstille Afrodites fødsel i 1486. Det er i alle fall en fornuftig tolkning. 
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Skriftsystemer.  

Så til de mange skriftspråkene som er symbolrelatert, ikke er bokstavrelatert. Ifølge Wikipedia finnes 
det et Linear A skriftspråk som de tror ble brukt av minoerne. Dette språket ble aldri dechiffrert, men 
det senere språket , Linear B er en stavelsesskrift som ble benyttet for å skrive mykensk gresk, den 
eldste dokumenterte formen for gresk. Dette kom flere århundrer før det greske alfabetet, datert til 
1450 f. Kr.  

De tror Linear B-skriften ble brukt i administrativ sammenheng. Det består av 87 stavelsesdannende 
tegn og over 100 ideografiske tegn som symboliserer begreper, objekter eller særskilte varer. Disse 
tegnene har ingen fonetisk verdi og er aldri benyttet som ordtegn i skrivingen av en setning. Man har 
heller ikke funnet litterære tekster på dette språket. Mye tyder på at dette skriftsystemet kun var 
benyttet av et laug av profesjonelle skrivere som tjenestegjorde på de sentrale palassene. Straks 
palassene gikk til grunne, forsvant også skriftsystemet, sier Wikipedia. Da den mørke tidsalderen 
satte inn, forsvant alle disse språkene fra bruk. 

De gamle skriftsystemene var i all hovedsak bygd på bilder og symboler. Dette gjelder for sumerernes 
kileskrift som ble utviklet på slutten av 4000-tallet f.Kr. Det døde helt ut år 100 f.Kr, da også språkene 
som det ble brukt som grunnlag for skriftsystemet forsvant. Gradvis ble kileskriften avløst av det fø-
nikiske alfabetet som oppsto i Fønikia rundt 1050 f. Kr.  

Ellers er det jo flere gamle språk vi ikke forstår, som for eksempel Harappaskriften fra Induskulturen. 
Skriftsystemet ble tatt i bruk rundt 3300 f. Kr. Det hadde mellom 400 til 600 ulike tegn og symboler. 
Induskulturen forsvant rundt 1300 f.Kr. og ingen har greid å tolke skriftsystemet deres. 

En tilsvarende skjebne hadde nok hieroglyfene også fått, dersom vi ikke hadde funnet Rosetta-
steinen der meldingene var skrevet i hieroglyfer, gresk og på demotisk. Slik løste Jean-Francois 
Champollion gåten i 1822, på tross av at britiske forskere nesten gjorde det umulig for ham ved å 
hindre ham adgang til Rosettasteinen som de hadde stjålet og oppbevarte i British museum. 

Typisk for alle disse skriftsystemene som hadde bakgrunn i symboler og bilder var at de ikke fikk 
noen utbredelse utover dedikerte grupper. De var lite egnet for menigmann og de hadde ingen be-
tydning for handel og praktiske formål. Det var først med det fønikiske konsonantalfabetet der lyd og 
tegn ble knyttet sammen at skriftsystemene fikk betydning utenfor administrative sammenhenger. 
Det fønikiske konsonantalfabetet forutsetter at brukerne legger til vokalene selv, men det var likevel 
en enorm vinning. Bruken ble utbredt i hele Middelhavet hvor det ble assimilert av mange kulturer 
og utviklet seg videre. Det ble utgangspunktet for det arameiske, hebraiske og greske alfabetet, og 
etter hvert ut i sidegrener som latin, kyrillisk og koptisk. 

Det greske alfabetet var nok den største forbedringen, siden grekerne la til vokalene og utviklet språk 
og skrifttegn som bare få århundrer senere gjorde det mulig å utvikle litterære verk som fremdeles 
står som banebrytende i vår tid.  

På museet var det mange eksempler på ulike skriftsystemer, men det beste bildet tok Svein 9. mai da 
vi dro tilbake til museet. Svein ble frastjålet kameraet og alle bildene han tok 3. mai, var lagret på 
minnebrikken i kameraet og forsvant sammen med det. Jeg tok noen bilder, men de er ikke av sam-
me kvalitet. Vi har derfor forsøkt å få tak i noen bedre bilder på nettet, men vi fant bare ett som vi 
likte. Det står på side 64 og originalen som er avbildet befinner seg i det arkeologiske museet i Myke-
ne. Da vi var i Mykene i 2013, rakk vi ikke inn. Helene var ikke overivrig heller, og med tanke på den 
korte tiden vi hadde til rådighet i Aten, var jeg veldig glad for at hun prioriterte Akropolis og Akropo-
lismuseet. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Stavelsesskrift
https://no.wikipedia.org/wiki/Mykensk_gresk
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_greske_alfabetet
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Det øverste bildet av kileskriften tok Svein 9. mai, men det litt uklare bildet under tok jeg 3. mai.  
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Dette bildet er stjålet fra Wikipedia og bildet er fra en plate med Linear B skrift funnet i Mykene. I dag 
er den på det arkeologiske museet i Mykene. 



80 
 

 

Her er to andre av Linear B, men mine er sterkt preget av gjenskinn fra glasset. 
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Dette er det siste bildet av plater med Linear B, mykensk skrift, Dette er blitt mye mekket på i Pho-
toshop, og det var det beste jeg fikk til. 
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Linear B hadde en blanding av stavelsestegn og av ideogrammer. Denne oversikten fra Mycenae 

Agamemnon's Capital av Elizabeth French viser denne oversatte siden fra ideogrammene. Dette 

skriftssystemet hadde altså 87 stavelsestegn og over 100 ideogrammer. Her er oversikten over noen 

av de sistnevnte. 
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Vi har mange flere bilder av andre gjenstander, men nå har vi fått den smakebiten vi vi ha i denne 

katalogen vår. Nå er vi ute i vestibylen til NAM, og nå er vi modne for en avveksling. Vi dro direkte til 

den gamle agoraen, og det var ganske tøft, det også. 
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Den gamle agoraen, torsdag 3. og fredag 4. mai 

 

Slik så Areopagos, altså domsklippen i Aten ut. Her skimter vi agoraen i bakgrunnen nedenfor i 2013. 

 

Her er et annet bilde som viser agoraen bedre. Hefaistostempelet er i hvert fall flott og synlig, og vi 
ser også ruinene på selve agoraen. Vi så jo Akropolis og museet grundig og vel i 2013, så det var ikke 
aktuelt denne gangen. Det var mye nok å rekke over. 
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I 2018 så vi Akropolis fra agoraen og denne høyden ruver enormt over landskapet og agora. 

 

Areopagos nedenfra. Den gjør ikke så mye av seg fra denne synsvinkelen. Den ser ut som en fjellknatt 
uten noen utmerkelse. Det er umulig å skjønne at Orestes har stått for retten her for drapet på sin 
mor, Klytameistra og sin onkel på farssiden. 
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Dette oversiktsbildet av den gamle agoraen i Aten fant jeg på nettet. Fra høyre til venstre litt over 
midten ser vi en sort gate med biler. Det er Adrianou-gaten som går fra Hadrians bibliotek, loppe-
markedet på Monastiraki og forbi stoaen og det gamle Agora. Vi krysset broen midt i bildet, over 
metroen/jernbanen for å komme til agoraen. Da var vi på agoramuseet som i tillegg til Hefaiston-
tempelet og Attalos' stoa besto av endeløse ruiner og en liten kirke fra tidlig bysantinsk tid.  

Agoraen i Aten ble en fast møteplass rundt 600-tallet f. Kr. Perserne brente agora ned i 480, men 
atenerne tok agoraen i bruk så snart perserne var jaget på dør i 479. Atenerne bestemte seg først for 
ikke å bygge opp igjen helligdommene som var ødelagt av perserne, men ville at ruinene skulle bestå 
for å minne dem på ugjerningene. Det holdt bare til Perikles kom til makten, for han ville ha et stor-
slagent Aten. I dag står ikke mange av praktbyggene tilbake. Unntaket er Hefaiston, tempelet som ble 
bygd til Hefaistos' ære. Det ble påbegynt i 449 f.Kr, men det tok lang til å bygge. Det måtte vente på 
at håndverkere ble ledig fra byggingen av Akropolis. De har vært mange bygg og rivninger, men det 
"loddrette" bygget til høyre for midten av bildet med rødt tak og tydelige søyler foran er Attalos' stoa 
som er restaurert og strammet opp og i dag huser et agoramuseum. Attalos bygde denne stoaen i 
150 f.Kr. Attalos II var konge i Pergamon og ville gi Aten denne gaven. Dagens bygg er restaurert ved 
hjelp av amerikanske arkitekter. 
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Her ser vi Attalos' stoa og graffitien på veggene til jernbanen. Det er ryddig rundt stoaen, men mind-
re orden rundt ruinene. Bildet er tatt fra vår ølstue. Gaten var trang, svært trafikkert og varm. 

 

Et oversiktsbilde over stoaen og den lille bysantinske kirken for de hellige apostler fra 10. århundre. 
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Enda et bilde nærmere fra bakkeplan. Her ligger den lille kirken foran med stoaen helt til høyre og 
Hefaiston helt til venstre med en rekke ruiner mellom seg.  

 

Her er Akropolishøyden tatt fra forum med kirken for de tolv apostlene i forgrunnen. Den er bygd på 
et nymphaion fra andre århundret etter Kr. og er av en eller annen grunn blitt stående igjen på ago-
raen, inngjerdet som de øvrige ruinene. At vi var her både onsdag og torsdag skyldtes at Sveins foto-
apparat ble stjålet om ettermiddagen onsdag 3. mai, og torsdag 4. mai gikk vi for å lete etter appara-
tet. Vi fant det ikke. Da tok jeg noen flere bilder for å kompensere for dem Svein hadde mistet. 
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Den gjenoppbygde stoaen 

 

Her skjærer veien fra hovedveien av og opp til stoaen. 
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En enslig akantus er i ferd med å springe ut langs gravsteiner og ruinbiter. 
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Her går vi opp til stoamuseet. 
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Ytre del av stoaen i full lengde. 

 

Indre del av stoaen i full lengde og med statuer langs veggen. 
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Afrodite med krukken. Denne statuen er nok fra første eller andre århundre e. Kr. 
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Helt inne ved den nederste veggen og utgangen fra museet finner vi Nike som både har hatt vinger 
og et helt ansikt en gang. Denne statuen er så livfull at vi måtte ta et bilde av den. Den er fra 300-
tallet f. Kr. 
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Inne i stoamuseet var denne lille stauen en sensasjon og prydet brosjyren til museet. Først skjønte 
jeg ikke hvorfor, men ser man nøye på den, ser vi at den er restaurert fra utrolig mange ørsmå biter. 
Det er et kunststykke i seg selv å sette den sammen igjen. 
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Her har vi for eksempel en hverdagslig ovn og en grilltallerken. 

 



97 
 

 

Denne ungdommelige statuen av en satyr med en panfløyte og en geit eller bukk er fra 150 e. Kr. Her 
er ikke statuene så veldig gamle. 
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Et jonisk kapitél 

 

Andre statuer. Nå var vi temmelig lei å gå i museer, så vi gikk ut igjen som man ser. 
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Dette hodet sto ute på en pidestall, og som man ser, bakover står hodene i rekke og rad. 
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Vi er på vei ut igjen for å se på ruinene, Hefaiston og den lille apostelkirken, men først måtte vi se 
talerstolen. 

 

Her sto talerne på forum i antikken. 
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Utsikten fra stoaen over agoraen mot Akropolis. 
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En bysantinsk kirke og Hefaiston 

 

Denne lille bysantinske kirken som står igjen på Agora er det eldste byggverket etter Hefasiston som 
står igjen på Agora. Det er den første viktige middelalderkirken i bysantinsk middelalder. Den er bygd 
på et eldre nymphaion, som i praksis ikke er noe mer enn et religiøst hellig sted. Kirken er reparert 
mange ganger, men den står i prinsippet slik den var originalt. 
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Her er interiøret fra kirken. Den er faktisk ganske flott bare i hvitt med bruddstykker av dekorasjone-
ne igjen. Greske kirker er ellers overlesset med pynt og malerier. 
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Her er restene av fresken av en av de hellige menn. 
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Nå skulle vi passere mange ruiner for å komme bort til Hefaiston. 

 

Vi nærmer oss og Svein leder an. 
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Dette er Hefaiston fra baksiden. Vi ser en frise øverst over søylene på den andre søylerekken inne i 
tempelet. 
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Her er forsiden til bygget. 

 

Her er enda et perspektiv fra baksiden. 
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Her ser vi restene av takdekorasjonen. 

 

Her er et par ruinbilder. Vi kunne ha gått rundt og kartlagt mange av ruinene, men nå hadde vi fått 
dosen vår. Vi tålte ikke så mye mer, så det blir i hvert fall ikke denne gang. 
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Vi avslutter med Agrippas teater, Odeon. Navnet forteller tydelig at romerne er kommet til byen. Det 
var omtrent her jeg trodde at Svein hadde mistet fotoapparatet sitt og det var hit vi dro tilbake for å 
lete. Vi forsto ikke at det var mulig å stjele et så stort og gammeldags kamera, men der tok vi feil. 

 

Dette er porten til Agrippateateret.
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Tredje dag: Det kykladiske museet og byvandring 

Vi oppdaget først på kvelden onsdag at Sveins kamera var borte. Jeg trodde han hadde glemt det på 

Agora, så vi tok metroen ned tidlig om morgenen for å spørre etter det. Nei, det var ikke der. Vi gikk 

også til restauranten og til en liten kiosk. Ingenting. 

Vi så Hadrians bibliotek og trasket videre til Vindtårnet forbi romernes forum eller agora. 

 

Vi er ikke langt fra Monastiraki her. Vi ser søylene foran biblioteket og restene etter forumet eller 

agoraen som romerne satte opp. Dette bildet er hentet fra nettet. Her ser vi at veggen bak fasaden 

er helt tom og under restaurering, 

Vi er nok litt hjernevasket av Helene. Vi gidder ikke se så mye på romerske ruiner. Biblioteket til Had-

rian kom da heller ikke opp mot Celsus-bibllioteket i Efesos, bygd av konsul Gaius Julius Aquila rundt 

114-117 e. Kr. Hadrian hadde også et flott tempel med marmorrelieffer samme sted. Dette så vi i 

2013 på turen til Tyrkias Egeerhavskyst.  

Nå var vi passe lei ruiner av denne typen. Vi hadde heller ikke vist stor interesse for den greske ago-

raen dagen før. Vi tar med et par bilder fra Hadrians bibliotek som vi har tatt selv, samt et bilde fra 

der den romerske agoraen "begynner", altså ved Hadrians bibliotek. Et sted jeg nektet å sette opp på 

besøkslisten i Aten var den kjente gravplassen Kerameikos. Denne gravplassen har vært i bruk som 

organisert gravplass fra ca 1200 f. Kr. Som man forstår, har det vært mange arkeologiske utgravinger 

her, og mye av det de fant står nå på museene. 
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Bildet over tok jeg av Hadrians bibliotek utenfor gjerdet. Bildet under er fra nettet, også av den ro-

merske agoraen. 

 

Jeg tar med et par bilder av Kerameikos-kirkegården på side 4. Her var vi ikke. Bildene viser at vi 

egentlig ikke gikk glipp av så mye rent visuelt. Men det er å bemerke at på denne gravplassen ligger 

nok de store atenerne alle som én.  

 



112 
 

 

Den romerske agoraen som begynner rett ved Hadrians bibliotek fotografert av meg. 
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Her er to bilder fra Kerameikos hentet fra Wikipedia. 

 

 At steinene ligger mer ordentlig her, skyldes kanskje at kirkegården var i bruk og vedlikeholdt lenge. 
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Vi ville se Vindtårnet og da trasket vi gatelangs. 

 

Ikke lenge etter så vi dette Vindtårnet i enden av den romerske agoraen. 
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Vindtårnet eller Horologion til Andronikos Kyrrhestes, siden man antar at han bygde det i 50 f.Kr. 

Hensikten med dette åttekantede marmortårnet er egentlig å holde orden på tiden, ikke vindene. 

Det fungerte med en vannklokke, solvisere og en værhane. Det er 12 meter høyt og har en diameter 

på 8 meter. Vi kom ikke inn, så vi dro til det kykladiske museet. 
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Det kykladiske museet 

Nærmeste metro var fra Monastiraki til Syntagma og så skifte linje til Evangelismos. Det var kortest. 

Museet var imidlertid ikke så lett å finne, for det hadde flyttet fra sin elegante villa og lå nå i en for-

holdsvis moderne intetsigende bygning. Det var mye mindre enn forventet, og de hadde mye annet 

som ikke har med kykladisk kunst å gjøre. 

 

Men denne lille hjerteknuseren var helt uimotståelig, Stjernekikkeren kaller man den. Av alle kopier 

de har laget - hvorfor har de ikke laget en av denne?  
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Denne kjøpte jeg i 2013 før vi dro til Hellas. Den er også morsom, men Stjernekikkeren er enda bed-

re. Harpespilleren på NAM er jo det aller flotteste, men stjernekikkeren kommer foran fløytespilleren 

og kaffemannen, spør man meg. 
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Helt sentralt midt i monteren står den andre figuren jeg kjøpte. Tanagrafiguriner kalles disse terra-

kottafigurene og de kommer fra byen Tanagra i Beotia, rett vest for Attika. Man har lurt på hvordan 

en fjern småby som Tanagra greide å lage slike terrakottafigurer på et så høyt teknisk nivå. Museet 

hadde en del av slike små figurer. De er laget på 400-tallet f. Kr. 

 

Disse figurene er ikke på langt nær så flotte, De er også mye eldre. Midt i dette bildet ser vi hesten 

med rytteren som jeg også kjøpte. Det regnes som geometrisk kunst, altså rundt 700 f. Kr. 
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Dette er et anker i vanlig bruk i bronsealderen. Det er kort og godt en stein med et boret hull i. 

 

Disse figurene er fra Mykene, og altså mye yngre enn de kykladiske verkene, men tross alt fra rundt 

1200-1000 f. Kr. 
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Dette er en av de mest kjente kvinneskikkelsene fra den kykladiske kulturen, fra mellom 3000 til 2200 

f.Kr. 
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Denne er nok fra vesentlig senere tid. Det står bare at det er et barn som holder en hare. 
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Og hva med denne? Ansiktet på denne merkverdigheten er aldeles nydelig og følsomt. Når den er fra, 

aner jeg ikke. 
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Enda en kvinnefigur, denne uten hode. 

 



124 
 

 

Hvem og når? Det vet jeg ikke. 
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To søte damer i Tanagra-stil. 
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Vi avslutter besøket på det kykladiske museet med enda et bilde av Stjernekikkeren. 
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Ute av det kykladiske museet gikk vi til Syntagmaplassen og tok bilder av vaktene utenfor parlamen-

tet i sorte drakter, ikke hvite som 1. påskedag i 2013. 
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Deretter dro vi til Akropolismuseet for å spise lunsj. Det hadde vært umulig dersom vi måtte inn i 

selve museet, for køene var forferdelige, men det gikk en egen heis opp til restauranten. 

 

Her ser vi hele museet og den lille trekanten av et tak over inngangen der restauranten ligger, tatt i 

2013 fra Akropolis. Vi hadde i mellomtiden dratt hjem og der oppdaget jeg at et par sigøynerdamer 

som sto bak meg hadde klart å stjele lommeboken min fra sekken, men kameraet var heldigvis der. 
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Fra lunsjrestauranten fikk jeg dette bilde av Filopappashøyden sør for Akropolis. Der var vi første 

påskedag 2013 og Helene viste oss Akropolis og fortalte. Alt var stengt denne dagen, så vi måtte ut-

sette Akropolisvisningen til siste dag. Men vi fikk god tid både til Akropolis og -museet likevel. På 

turen til Filopappashøyden passerte vi veien inn til Sokrates' fengsel, blant annet. 
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Vi benyttet anledningen og knipset bilder fra sørsiden av Akropolis. Dette er et kapell fra en hule i 

selve Akropolisklippen og over dette kapellet skimter vi to korintiske søyler. 

 

Rett nedenfor dette kapellet ligger restene av Dionysosteateret. 
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Et oversiktsbilde av Dionysosteateret. Enda et utsyn mot Dionysosteateret. Vi gikk ikke inn, for da 

måtte vi betale billetter for hele herligheten, og vi orket vi mer nå.  
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Et syn for guder! Tatt fra nettet. 

 

Her fikk vi enda et flott bilde av selve Parthenon tatt ytterst på plattformen av lunsjrestauranten på 

museumstaket. 

 

 



133 
 

 

Vi tok metroen til Syntagma igjen, for Svein ville se butikker. Det fasjonable forretningsstrøket ligger i 

Ermougaten som går fra Syntagmaplassen til Kerameikoskirkegården. 



134 
 

 

For oss var butikkene av begrenset interesse, men se på denne lille kirken i enden av gaten! Opprin-

nelig ville planleggingsmyndighetene rive den så sent som i 1834, men den ble reddet av kong Ludvig 

av Böhmen, hvordan det enn gikk til. Nå ligger den som en formildende omstendighet på denne kje-

delige gaten, stinn av forretninger. 
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Kapnikarea heter kirken og den ble bygd på 1100-tallet, antakelig så tidlig som 1050. Den er med 

dette en av de eldste kirkene i Aten 

 

Her forsøker Svein å finne ut noe om kirken og hvor vi skal gå videre. 
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Selv om den ligger midt i gaten, virker det rolig likevel. 
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Vi tar med dette siste bildet, for vi ville hjem og melde tyveriene av kameraet og lommeboken til 

politiet. Svein spurte på hotellet, og vi fikk en adresse. Svein fikk tak i en drosje og fikk meldt tyveriet 

av kameraet, men jeg måtte også bli med personlig for å melde tyveriet av lommeboken.  

Vi dro tilbake til Syntagmaplassen der vi kjente til en Public. Dette store forretningsbygget hadde en 

habil fotoavdeling for ikke å snakke om en bokhandel. Svein kjøpte nytt kamera som reserve, et Ni-

kon D3400 med en begrenset, men førsteklasses linse. 

VI tok metroen hjem, og jeg ble engstelig. På vår vogn kom det inn tre gutter, temmelig like de som 

hadde tatt kameraet til Svein dagen før. Drosjesjåføren hadde beskrevet denne typen tyver som 

nordafrikanere, og jeg hørte at disse snakket arabisk. De var kledd i dyre merkeklær med og hadde 

kvalitetstatoveringer, så dette var ingen fattiggutter som skulle skaffe mat til familien. Press deg og 

fotobagen og kameraposen inn mot stangen, sa jeg til Svein. Jeg kjenner igjen disse typene. De var 

ikke de samme, men hadde samme modus operandi. Selv trykket jeg sekken foran meg på magen og 

inn mot stangen. Da vi kom ut, oppdaget Svein at mobiltelefonen hans var borte. Da ble vi redde, for 

vi følte at det var umulig å forsvare seg. Vi hadde glemt at mobilen lå i en belteveske, og jammen 

hadde de greid å åpne den, enda så stram den var. Vi ringte til forsikringsselskapet fra min telefon, og 

de sa vi kunne melde tyveriet når vi kom hjem. Vi meldte det i Aten, men først på torsdag 10. mai da 

vi skulle reise hjem. 

Da vi faktisk kom tilbake til Aten på tirsdag, forsynt med flere hengelåser, var forholdene helt andre. 

Disse bandittene opererer antakelig bare kort tid på ett og samme sted, for resten av oppholdet gikk 

helt greit og vi ble ikke plaget. 

Lørdag dro vi til flyplassen. Vi skulle til Mykonos, og spesielt Delos som var hensikten med denne 

delen av turen.
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Mykonos lørdag 5. og mandag 7. mai 

Vi dro til flyplassen ganske tidlig for ikke å risikere noe. Vi tok med én koffert og min håndbagasje og 

satte resten på hotellets bagasjerom. Vi rakk å kjøpe en del bøker, blant annet Stephen Fry: Mythos - 

The Greek Myths Retold. Den var virkelig bryet verd. Flyet skulle gå kl 11:20. Det var et lite fly med 

propeller, det som amerikanerne kaller ”Puddle Jumper”, ifølge en passasjer på tilbakereisen. 

Flyet ble fort fylt opp med alle passasjerene som var ventet, og da så ikke piloten nødvendigheten av 

å dvele lenger. Han lettet ti minutter før tiden og landet nærmere 20 minutter før på Mykonos. Flyti-

den var satt til 45 minutter, men han klarte det på 35. Helt greit egentlig. 

 

Den store røde flekken på kartet er Mykonos. Den ligger temmelig sentralt i Kykladene. Mine 

erfaringer fra greske øyer var fra Kos og Nisyros samt Rodos. Kos og Rodos er digre øyer, og da blir jo 

Mykonos ganske liten i forhold. Det var imidlertid ikke Mykonos vi var interessert i, men den unike 

muligheten denne øya gir for et besøk på Delos. Delos er den lille røde flekken lengst syd av dem.  

Mykonos regnes ifølge Lonely Planet som den stilige øya med høy partyfaktor. Den har egen inter-

nasjonal flyplass, noe bare Santorini også har blant Kykladene. Øvrige øyer nås via lokale flyplasser 

eller ferger. Øyene med lokale flyplasser er Syros, Milos, Paros og Naxos. Ellers var Mykonos de 

intellektuelles samlingsplass i den første turisttiden. Nå er øya de homofiles øy, og den holder høy 

standard på butikker og hoteller. Den er kjent for størst glamfaktor blant alle de greske øyene, og det 

trives den med. Her er det mange lekre villaer som også rike grekere eier. 

Ryktet kan nok stemme, for selv på Rodos og Kos var det liten glamfaktor annet enn i utvalgte 

områder, mens der kunne man også se hvordan vanlig folk levde. På Mykonos er alt friskt hvitkalket 

og under stadig vedlikehold, så det ut til. Det skal være ca 9500 fastboende, og jeg antar at de fleste 

bor i Mykonos by, eller Khora som de kaller den her. 
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Opprinnelig hadde jeg tenkt at vi skulle bruke en hel dag på Delos og en hel dag på Mykonos. Jeg ville 

vise Svein hvordan de greske øyene var, slik at han fikk et inntrykk, ikke bare av fastlandet. Jeg hadde 

tenkt å leie bil slik at vi kunne dra til utsiktspunkter og se utover mot andre greske øyer. Denne 

planen falt i fisk. En ting var at prisene virket veldig høye, men vi hadde måttet ta drosje til flyplassen 

og leie bil der, så levere den og tatt drosje tilbake til hotellet. Hotellet Elena lå i en bratt bakke, så vi 

måtte gå i trapper og på brostein som ikke var så lett å gå på. Bil kunne ikke brukes i byen. Vi kunne 

ha reist til landsbyen Ano Mera, som lå midt inne på øya og ikke var berørt av turismen, sto det i DK-

guiden. Resten av øya er tørr og brun så det ut fra flyet. 

 

Dette kartet som er bearbeidet etter et flyfoto synes å bekrefte det brune og tørre. Her ser vi 

flyplasstripen og byen Khora ligger rett vest for den øverste enden. Litt lenger ned på det smale 

sundet over til halvøya er det også bebyggelse, hovedsaklig hoteller og badestrender.  

Det sies at turistene fester hele natten og drar seg på solsenger om dagen. Men i Khora er det så 

mange merkevarebutikker at de nok også setter av litt tid til shopping. Hvor man går er det Armani, 

Bulgari, Balenciaga eller hva du vil. Man finner spisesteder med høye priser og muligens god mat, 

men det var ikke derfor vi dro hit. 

Man vil nok oppfatte meg som kravstor når jeg kritiserer Mykonos, for bildene viser en flott, overfla-

tisk søt og morsom øy. Skoene mine var ikke gode nok, så jeg var redd for falle. Gatene var malt de-

korativt så de skjulte dype sprekker innimellom. Mange damer trippet rundt på høye, syltynne hæler, 

og det så ut til å gå bra. Det var ikke bare Elena hotell som lå i bratte bakker. Det var standard i Kho-

ra, og skulle du ha gode rom med fint uteareal, burde du nok slå deg ned i turistmaskinene utenfor 

byen. Rommet var tålig bra, men hovedsaklig fordi vi hadde en liten veranda der vi kunne drikke vin 
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og spise ost i fred. Naboene på de andre rommene hadde en tilsvarende veranda, så det kunne se ut 

som om vi satt på en kafé. Avstandene mellom oss var faktisk ikke større. Her kunne man ikke brøle 

til hverandre slik vi til tider er vant til. Vi sitter og ser rett inn på naboens veranda og slik var det på 

nedsiden også. For vårt korte opphold valgte vi ikke hotell på øverste hylle. 
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Her sitter vi på hotellets veranda og ser over til naboene. Husene er i typisk kykladisk byggeskikk.

 

Dette er et amfiteater. Jeg vet ikke hva det brukes til annet enn som landemerke. Går du deg vill, kan 

du spørre om veien og bare si at du bor like ved teateret, sa hotellverten. Det var svært lett å gå seg 

vill i Khora. 
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Vi spiste alltid frokosten ute, og en gang spiste vi også middag her. 

 

Utsikten fra verandaen ute foran hotellet mot disse bolighusene er tatt med for å gi et skikkelig inn-

trykk av hvordan den kykladiske byggestilen er. Flate tak med runde hjørner og overganger. 
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Gatene i selve byen er trange, uten navn og langt mer snirklete enn her. 
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Her har vi rotet oss inn i en privat del av byen. Vi kommer ikke videre denne veien. 
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Gatene er så idyllisk hvitmalte, men de er malt uavhengig av fugemønstre. Steinene ligger slik til at 

de inviterer til å snuble i dem. Her måtte man se hvor man satte føttene. 
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Så snart vi ankom, kjøpte vi billett til en guidet tur til Delos på hotellet. Vi prøvegikk til havnen for å 

se når vi måtte starte om morgenen for å rekke båten til Delos. Vi snublet rundt uten orienteringsev-

ne, og før vi visste ordet av det, fant vi byens to eneste severdigheter. Bildet over er Little Venice. 

 

Dette hentet jeg fra nettet siden det viser et litt røffere bølgeskvulp. Da virker det mer dramatisk. 
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Bildet over er av vindmøllene man ser så ofte på bilder fra Mykonos. De tilhører det lokale museet 

som holder dem i orden for turistenes skyld. Vindmøllene ligger der jeg sto for å ta bilde av Little 

Venice, der fiskerne bodde slik at de kunne hoppe ut i båten direkte når været innbød til det. 

 

Vi hadde gått alt for langt på første dagen. Her er havnen vi skulle til. 
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Her fant vi kaien der båten til Delos skulle gå dagen etter. 
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Her nede ved kaien lå denne ganske beskjedne kirken. 
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Denne kirken er de enda mer stolt av. Det er Paraportiani-kirken, og den var stengt så vi aner ikke 

hva som var inni den. 

 

Her kommer de mange turistene, for de har fått med seg hvor viktig de lokale synes denne kirken er. 

Den har jo unektelig en merkverdig arkitektur. 
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Fra gaten mellom kirkebygget og husene. Det er flere butikker her på kirkebakken. 
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Svein studerer byggene her. 
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Dette bildet er fra nettet og her ser vi kirken og noe som likner et kapell på hver side. Bortenfor ser vi 

moloen og kaien der vi skal dra fra. Little Venice ligger til høyre i bildet. Vannet er faktisk så klart. 

 

Bildet av havnen er ikke så spennende, men det er det eneste som viser et cruiseskip. Den digre bå-

ten ligger bak moloen litt over midten av bildet. Det var minst tre cruiseskip her da vi var her. 
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Det kryr av forretninger, men ikke alle er åpne, siden vi er tidlig ute og det er tidlig på sesongen. 
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Vi trasker gatelangs uten å finne noe den 7. mai, akkurat som den 5. 

 

Her er tre kjente brønner som var de eneste ferskvannskilder de hadde i lange tider. Like ved ligger to 

museer vi ganske enkelt ikke orket å gå inn i. 
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En restaurant ved stranden. 

 

Oversikt over stranden med rådhuset og den lille strandkirken midt i bildet samt flere restauranter. 
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Enda en av de mange restaurantene, men se på navnet! Mådøn her på Mykonos? 

 

Dette var artig. Her kom fiskerne inn med fangsten sin, og det var litt av hvert. Dette er den lokale 

varianten av fisketorget i Bergen. Det var veldig lekre varer, så for restauranter og fastboende har 

nok dette vært et strålende tilbud. 
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Her er et oversiktsbilde av stranden der rådhuset ligger. 

 

Her er rådhuset i nærbilde. 
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Enda en gate med en restaurant som er i ferd med å våkne opp. 
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Her leter vi etter det arkeologiske museet som vi ser inngangen til på neste side. Dette er nord i 

byen, og her er det færre turister og mindre fasjonabelt. 
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Her står Svein foran det arkeologiske museet. Vi hadde håpet at det var åpent mandag selv om 

guideboken gjorde det klart at det var stengt. 
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Vanity heter åpenbart den gjeldende utstillingen. Et navn som passer på øya som turistdestinasjon. 

Ellers er museet her ikke så ille. De har noen praktgjenstander. 

 

Her ser vi museet midt i bildet til venstre for den lille kirken med rødt tak og kuppel. Bildet er tatt fra 

den fasjonable stranden rundt hjørnet for Little Venice. 



163 
 

 

 Her ser vi utover hele Khora med sandstrand, fergeleie og småbåthavn. Det er utrolig små forhold. 

Det er nesten umulig å finne frem, og med normal gange går vi fra den ene enden til den andre i byen 

på et blunk. Som regel ender man utenfor byen uten å ha funnet det man lette etter. Gatene er så 

kronglete og vanskelige fordi man før var sterkt plaget av pirater og ikke minst vinden. 

For å beskytte seg gjorde man bebyggelsen vanskelig å orientere seg i, for om det kom pirater, hadde 

man nisjer å gjemme seg i og så kunne man styrte ut og drepe dem i gatene. Her tok man ingen hen-

syn. Det var ingen medlidenhet med piratene, for de innfødte hadde ingen skrupler med å forsvare 

seg. Alternativet var å bli drept selv. 

Nå blir bare byen angrepet av gigantiske cruiseskip. De kommer og går i det uendelige. De pleier å 

legge til langt nord i havnen, faktisk utenfor høyre bildekant på bildet over. De fleste skal til Delos, og 

derfor er fergene dit stappfulle av turister fra alle verdens hjørner. 

Det er greit å ha vært på Mykonos, men vi føler ingen trang til å dra dit igjen. De greske øyene er ikke 

like, og en øy uten severdigheter, er ikke en øy vi kunne trives på. Etter Kos og Rodos er det nok bare 

Kreta vi kan holde ut på. Santorini er omtrent like ille som Mykonos, en skikkelig turistfelle, men der 

har de i det minste severdigheter i Akrotiri på sydsiden et stykke fra hovedstaden. Vi hadde vel blitt 

ferdig med den i løpet av en dag. Siden det er minoisk kultur som er representert der, kan vi mye 

heller dra til Kreta. Vi kom til Mykonos for å se Delos, og det fikk vi godt igjen for. 
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Delos søndag 6. mai 

Vi møtte ved fergeleiet nede i byen i god tid før kl 09:30. God tid var greit, fordi det var litt styr om 

hvordan vi skulle få billettene. Det løste seg ganske enkelt og fergen gikk ikke før kl 10. Det kom 

mange mennesker fra det store cruiseskipet på havnen, så den lille fergen ble ganske fort full. 

 

Så få var det da vi kom og så mange var der som under da vi dro. 

 

Lurer du på hva disse duknakkede driver med? Telefonpuling, selvsagt. 
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Delos er svært kjent fordi Apollon og Artemis ble født der under dramatiske omstendigheter. Zevs 

forførte titaninnen Leto, og hun ble gravid. Hera var rasende hinsides forstanden og hevnet seg på 

Leto. Hera forbannet et hvert landområde som våget å la Leto komme i land og føde. Det var lite Zevs 

kunne gjøre for å stoppe Hera. Men Delos var ikke landfast, snarere drivende, flytende av ukjent na-

tur. Zevs overtalte sin bror, Poseidon til å blåse bølgene i retning Delos så Leto kunne gå i land. Til 

gjengjeld lovte Leto at øya skulle få fast grunn og slippe å flyte rundt dersom hun fikk være der. Bar-

net hun skulle føde skulle sørge for at Delos ble et rikt og aktverdig sted, lovte hun. Hera hindret Ei-

lethyia, fødselsgudinnen å komme Leto til unnsetning, og Leto led i ni dager. Men til slutt sendte de 

andre gudinnene Iris for å hente Eilethyia og gi henne et fint halsbånd som bestikkelse. Endelig - Ar-

temis ble først født og så Apollon. Dette siste er ifølge Stephen Fry, for mange av versjonene av my-

ten nevner knapt Artemis i det hele tatt. De påstår at hun var født et annet sted, noe som virker helt 

absurd siden barna var tvillinger. Siste versjon fikk jeg nylig, og den skal bygge på Homers versjon. 

Den avviker ikke særlig fra det som allerede er fortalt. 

 

Disse grusomme, gule hyttene var det første vi så av Delos. Det er hytter der arkeologene holder til 

og bor under utgravningene de til stadighet holder på med. Det er forbudt for andre enn godkjente 

arkeologer å tilbringe natten her på Delos - ja det er visstnok også forbudt å være her etter kl 15, 

eller til sammen maksimum seks timer. Kl 15 går siste båten tilbake. Om man har en privat båt og 

sniker seg i land, er en annen sak, men det går vaktstyrker her også. Ikke uventet er dette en UNESCO 

verdensarv.  

Hvis vi overser de fæle, gule husene, skimter vi ganske mange søyler og ruiner mellom husene og 

oppover bakken. Oppe i lia helt ytterst til venstre ser vi Isistempelet. Rett opp fra tempelet ser vi 

også trappen opp på Kinthosfjellet. Ifølge guiden består Delos av gneis og sandstein som gir øya en 

glitrende lød når solen skinner, hvilket den ikke gjorde da vi var der, og det var vi glad for. 
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Her har vi fanget inn ruiner av så vel de hellige stedene ved stranden samt bolighusene oppover i 

åsen. Der oppe ser vi en svær mur, og det er rammen rundt det store teateret på Delos. 

 

Noe av det første vi støtte på da vi kom i land, var dette "torget" med den store marmorsisternen. 
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Med så mange ruiner er et flyfoto oversiktsbilde fra www.sailingissues.com nødvendig. Ved den 

lengste tangen kommer turistbåtene inn. Etter sisternen gikk vi opp mot boligområdene og teateret, 

det vil si nedover i bildet. Så trasket vi tilbake og oppover den hellige veien, altså rett oppover i bildet 

inn i alle ruinene etter helligdommene bygd for Apollon. Her finnes også helligdommer for så vel 

Artemis som Poseidon og et lite tempel for Leto. 

Den grønne oasen øverst i bildet er den hellige sjøen der Leto fødte. Av helsemessige årsaker ble 

sjøen drenert og er i dag grodd igjen. Før dette krydde det av moskitos og andre skadedyr. Nå er det 

plantet en palme midt i sjøen for å markere selve fødestedet. Ifølge mytene var det et tre midt i sjø-

en på Letos tid også, men det er selvsagt borte for lenge siden. Vi skimter løveterrassen på venstre 

side av sjøen ovenfor veien. Vi kan faktisk se løvene, det vil si de moderne kopiene som er satt ut der 

de originale sto. Originalene er satt inn på det arkeologiske museet. De var som man kan forestille 

seg meget nedslitte av vær og vind, og det var nødvendig å få dem i hus. 

Den firkantede plassen rett foran innsjøen er det italienske forumet, og rett til venstre for dette, lig-

ger altså Letos tempel, et svært lite tempel, forøvrig. Bygningen helt til høyre i bildet er dagens ar-

keologiske museum. Delos ble befolket på 2000-tallet f. Kr. og blomstret i den mykenske perioden, ca 

1589-1200 f. Kr. Rundt år 1000 f. Kr. slår jonerne seg ned her og de tar med seg Apollonkulturen og 

gjør Delos til et religiøst senter. Fra da av bygges templer og helligdommer, stort sett av naxanere. 

Atenerne får kontroll over Delos i 543. De "renser øya" og gjør det forbudt å føde og dø der. Men folk 

bor der fremdeles og i romersk tid blir Delos et viktig handelssenter med sine 30 000 innbyggere, og 

det er mye på en så liten øy. Ikke rart det er mange boliger og ruiner. Nedgangen begynte med flere 
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massakrer, men det var først i 69 f.Kr. den endelige ødeleggelse fant sted. I ottomansk tid ble Delos 

et sjørøverrede. Først i 1873 begynte franskmennene utgravingene. 

Noe av det første vår kunnskapsrike og sympatiske lokalguide viste oss var denne fallosen på steinen 

over hodet hennes på bildet under. Fallosen er blitt brukt i religionshistorien som en kultgjenstand. 

Fallos symboliserer den skapende, livgivende kraft i naturen og som identifiseres med en rekke frukt-

barhetsguder. Lokalguiden hadde mastergrad i arkeologi, så vi fikk mye ut av turen. 

I antikken brukte grekerne kun ordet fallos om gjenstander av det mannlige erigerte lem som et uni-

verselt fruktbarhets- og potenssymbol. Ved husets dør sto en herme oppstilt, altså en stolpe med et 

Hermes-hode og et erigert lem. Disse symbolene skulle jage vekk onde ånder. Fallos var også et sym-

bol i Dionysoskulten, og dermed helt naturlig og vanlig å avbilde. 

 

Det var mange kjente boliger her oppe under teateret. Vi har Dionysos hus, Maskehuset, Triforkhuset 

og Delfinenes hus, blant annet, og huset til Kleopatra og Dioskurides. Disse husene har fått sine navn 

fra dekorasjonene de inneholdt. For eksempel har Triforkhuset en gulvmosaikk som likner på en tre-

tannet gaffel, slik vi ofte ser Poseidon utstyrt med. I Maskehuset har man funnet teatermasker og i 

Delfinhuset en praktfull mosaikk som fremstiller to delfiner. Bare Kleopatras og Dioskurides' hus har 

navn etter dem som bygde det. Dette skyldes at de har satt opp to statuer av seg selv og at vi derfor 

kjenner deres navn. 

I tillegg ble vi ledet opp mot mange åpenbare verksteder, som bakere, slaktere og andre håndverks-

messige aktiviteter ble utøvd. Noen av de gjenstandene vi fikk se, husker jeg ikke hva var og hvordan 

de ble brukt. Det var en mengde detaljer vi fikk se. Derfor viser jeg heller bilder og tar kommentarene 

underveis i den grad jeg husker dem.  
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Her er ett av de nederste husene i teaterområdet. Det ligger temmelig langt ned mot stranden. 

 

Dette er en arbeidsbenk av noe slag. Kanskje var det en benk for å partere slaktet. 
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Denne firkantede steinen med hull i ble brukt til noe, enten varmekilde eller vann. Det husker jeg 

ikke. Liknende former ble brukt som bakerovner i Pompeii, men det var nesten tusen år senere. 

 

Her får Svein orientering om et tilsvarende hull. Han mener også det var til oppvarming av mat. 
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Her vil guiden vår at vi skal se på denne fantastiske porten til Dionysos hus. Slike marmordører og 

marmorvinduer er det mange av. Veggene var kledd med murpuss i flotte og sterke farger. 
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Her ser vi rester av murpussen og de flotte fargene. Det er ikke så mye igjen, men ifølge arkeologene 

var alle husene malt i til dels sterke farger. Det vi bevitner i dag, er steinmurene som befinner seg 

under pussen som er falt av. 
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Nå er vi kommet inn i Dionysos' hus. 

 

Gulvet innenfor søyleatriet i dette huset ser vi over. Her rir husherren på en leopard. 
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Mye tyder på at huset med søylene er Kleopatras hus. Bare én statue står bak søyle 2. Kanskje dekker 

søyle 2 den andre. I alle fall står originalene i selve museet. Her står bare kopiene. 
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Kleopatras hus, fra nettet. Kleopatra var et vanlig gresk jentenavn og betyr noe sånt som sin fars 

stolthet og ære. Statuene er fra 138 f. Kr. Disse er kopier, for de ekte står i museet. 

 

Dette er Triforkens hus. Her var alt avstengt og vi kom ikke inn. 
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Det er denne mosaikken som har gitt navnet til huset - en trifork. Bildet er tatt fra nettet. 

 

Her ser vi den stengte porten innenfor og tauet foran plakaten som forteller oss på gresk og fransk at 

her er huset med triforken. 
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Denne artige damen står der hvor plassen til teateret begynner. Se hvor flott muren rundt amfiteate-

ret er. 

 

Det er mer enn man kan si om selve amfiteateret. Her ligger steinene hulter til bulter, helt annerle-

des enn for eksempel i Epidaurus. 
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Her er knapt mer enn de nederste benkene igjen, og jeg skal vedde på at de er restaurert for at det 

skal se bedre ut. 

 

Det var mange asiater på denne dagen. De kom fra cruiseskipene. 
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Her er veggen til teateret fra sørsiden. Det går en vei videre oppover til de øvre plan av øya, mot 

Isistempelet og trappen går videre opp til toppen av Kinthosfjellet. 

 

Nå er vi kommet til den hellige veien der templer og helligdommer finnes på rekke og rad. De flottes-

te var til Apollon. 
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Her viser guiden vår retningen framover og jeg tar bilde av ganske gedigen marmor. 

 

Dette profesjonelle bildet fra nettet gir en flott oversikt over Den hellige veien.  
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Dette bildet fra nettet er tatt litt ovenfra og det gir enda bedre oversikt over Den hellige veien. 

 

Ifølge guideboken er dette søylene til Koinon til en Poseidonhelligdom. 
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Her vandrer mange i det fri uten guide. 

 

Dette er ifølge samme bok Minoa-fontenen bygd på 500-tallet f. Kr. Da har den neppe noe med mi-

noerne å gjøre. Jeg finner ikke noe om statuene på bildet. Mange av dem som bygde her, gjorde det 

selvsagt for å vise seg selv som rike og mektige. 
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Dette flotte løvehodet står umotivert i muren. Med umotivert mener jeg at det bare er dette løveho-

det her - ingen flere så vidt vi kunne se. 

 

Her forklarer guiden hva som var bygd her langs den hellige veien og peker på løvehodet. 
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Vi er fremdeles på den hellige veien. 

 

Nå er vi nok kommet til restene av Apollotemplene. Her sto en diger Apollonstatue som senere falt 

ned i et jordskjelv 



185 
 

 

Her et sted sto nok et Apollontempel. 

 

Vi tror disse to hvite marmorklumpene midt i bildet er restene etter Apollonkolossen naxerne bygde 

her på 300-tallet f. Kr. Kjempestatuen brakk i flere biter og nå ligger de to største delene i det nord-

vestre hjørnet av Artemision, altså Artemis' tempel. 
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Her ser vi opp mot Isistempelet igjen. Etter hvert kom helligdommer for flere utenlandske guder på 

Delos, også den egyptiske Isis. Kinthos-fjellet i bakgrunnen 

 

Her er Isistempelet på nært hold med en statue inni. Så langt rakk vi ikke å komme. 
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Her ser vi trappen som er bygd helt opp på Kinthos-fjellet 

 

Vi vandrer videre mot mitt mål - løveterrassen. 
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Nå er vi på vei inn mot Løveterrassen. Disse løvene vokter den hellige sjøen der Artemis og Apollon 

ble født. 

 

Her er herligheten. Det er mange turister som er interessert i dette, selvsagt. 
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Her har vi to turistfrie bilder. Det øverste har Svein tatt det nederste er mitt. 

 

Her står altså disse seks løvene og vokter den hellige sjøen, riktignok ved stedfortredere. 



190 
 

 

En av de majestetiske løvene som vokter dammen 
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Antikkens løve 

 

Dagens løve 

 



192 
 

 

Den hellige dammen der palmen viser der Leto fødte Artemis og Apollon. 
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Denne muren rammer inn den opprinnelige dammen som er tørrlagt for vår helses skyld. 

 

En av grunnene til at vi ikke gikk opp til Isistempelet, var at vi ville inn og se alle skattene på museet. 

Der oppbevares også de originale Delos-løvene. I tillegg ville vi meget gjerne se den flotte statuen av 

Artemis som dreper et rådyr. Hun var jo tross alt en jaktgudinne. 
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Før vi gikk inn på museet tok vi et bilde av disse to fallosene som står utenfor Dionysos' helligdom. 
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Her er den andre. For mange er dette toppen av opplevelsene på Delos. Folk er jo noe barnslige. Men 

disse fallosene nevnes omtrent i hver turistguide. 
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Vi er inne på museet, og la oss først bli ferdige med løvene. Øverst er Sveins løver. 

 

Dette bildet av løvene tok jeg. Det er litt mørkere. 
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Her tok jeg enda et av løvene, men nå synes bare de to første. 

 

Her hadde de enda en løve, men den har ikke noe med løveterrassen å gjøre. Den er ikke en gang 

blitt verdiget en eneste kommentar. 
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Først et par oversiktsbilder fra museet. Disse er fra samme rom, men det nederste som Svein tok, har 

fått med seg fleres skulpturer og detaljer. 
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Denne sfinxen av parisk marmor er fra midten av 500-tallet f. Kr. Ved siden av står en hodeløs kore. 
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Denne rytteren er det ikke mye igjen av, Den er laget av parisk marmor og er også fra midten av 500-

tallet f. Kr. 

 

Her står statuene på rekke og rad. Jeg falt for denne hodeløse gåsen. Den hører heller ikke til blant 

de store skattene. 
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Mer kjent er i hvert fall dette: Dette er kongen av Thrakia, Boreas og nordenvinden som bortfører 

Oreitityia. Fra atenernes tempel fra siste halvdel av 500-tallet f. Kr. 
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Dett er vel strengt tatt rosinen i pølsa fra dette museet utenom løvene. Den ble funnet i teaterkvar-

teret og er fra 200 f. Kr. Det er Artemis og et rådyr. 
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Her er hun bakfra med foten pekende mot oss. Vi ser at hun har kneet på rådyret på forrige side. 
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Jeg tror muligens denne statuen er under restaurasjon, eller skal den være sånn? Den er av Gaius 

Ofelius Ferus og ble laget ca 100 f. Kr av en gresk skulptør. 
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Kore i parisk marmor fra ca 600 f. Kr 
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Kouros fra ca 600 f.Kr. 
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Kore fra 500 f. kr. Nå begynner vi å bli forsynt. 
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Dette er hånden fra Apollonkolossen som sto foran Apollontemplet. Den ble laget av naxanere som i 

første tiden dominerte Delos. 
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Hva dette er, vet jeg ikke. Det likner på en pidestall, men uansett er det et fint arbeid. 



210 
 

 

Denne statuen er virkelig vakker, men jeg finner ikke ut hvem det skal forestille eller hvor den kom-

mer fra. 
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Dette er fresker uten nærmere beskrivelse 

 

Her viser vi en del malerier. Nå er vi egentlig forsynd tor denne gangen. Det er grenser for hvor mye 

vi greier å ta inn, men vi var i det minste vel fornøyd med museumsbesøket. Vi ble samlet inn for 

avgang til fergen. 
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Svein er på vei til fergen, for vi har litt dårlig tid. 
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Disse som sitter igjen på Delos blir hentet med en annen ferge. 

 

Her er vi fremme på Mykonos igjen. Vi tilbrakte hele mandagen her , men det har vi tatt med tidlige-

re under beskrivelsen av Mykonos. Vi ser vindmøllene inne på land på rekke og rad.
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Siste dager i Aten  

Tirsdag 8. mai dro vi fra Mykonos og tilbake til Aten. Vi var som vanlig tidlig på flyplassen, og fikk tatt 

noen bilder før flyet gikk kl. 12:35. Flyet var presist. 
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Synes man ikke at dette er storveis, skyldes det at det heller ikke er det. Utenfor Khora by er det ikke 

mye liv og bebyggelse, med unntak for de store turistmaskinene ved strendene. 

 

Vi ankom Aten halv to, men var ikke tilbake til The Stanley før ved tretiden. Noe var endret i Aten. 

Lommetyvene var borte. Det så helt annerledes ut på metroen. Vi ble ikke anfalt av folkemasser. Vi 

hadde hengelåser til bagasjen og fotobager, men vi ble verken overfalt eller trengt opp i et hjørne for 

å loppes for verdisaker. Det hersket tvert imot fred og ro. 
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Det regnet da vi kom frem, men det gjorde lite. Vi fikk nytt rom i 5. etasje, og det var større og mer 

praktisk enn det gamle. Vi kom mer på nivå med våre naboer. Vi spiste på hotellet og på rommet og 

drakk vin, det vil si jeg drakk vin. 

 

Vi bodde stadig på samme side som før. Dette er ikke den rike delen av Aten. 
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Våre planer for neste dag, onsdag 9. mai, var å gå tilbake til NAM, for å sjekke at vi hadde fått med 

oss alt. Aten er jo ikke så spennende som by, og da ville vi gjerne se oss mette på NAM. Vi regner ikke 

med å komme tilbake til Aten. Det jeg har av bilder fra NAM denne dagen, har jeg lagt inn i beskrivel-

sen av Nasjonalmuseet dag 2, så jeg gjentar ikke noe av dette her. 

På veien til NAM la vi merke til enormt mye graffiti, og det var mange som arbeidet med å fjerne den. 

I det hele tatt var det enormt med graffiti i hele Aten, men oppe ved den polytekniske høyskolen var 

det vanvittig mye. Ifølge Lonely Planet er denne graffitien av høy kunstnerisk kvalitet. Kanskje det, 

men ikke den vi så. Vi var innom flere steder i graffitiområdet, som Themistokleousgaten og Exarhia-

plassen, som guideboken anbefalte, uten å ha blitt utsatt for kunstneriske inntrykk. Denne delen av 

byen har et rykte på seg for å være et anarkistreir fra gamle dager. Under er et bilde fra Exarhia-

plassen fra nettet. Den virket ikke like "fotogen" da vi var der, men det var mange flere folk. 

 

Det kjempedigre hodet utenfor Den polytekniske høyskolen som ses på side 6, skal visstnok være i 

marmor, forteller DK Eyewitness travel. Det ser snarere ut som bronse, men det kan jo ha blitt ned-

malt av alle "graffitikunstnerne" i distriktet. Hodet ligger på grunnen til Den Polytekniske Høyskolen 

som er nærmeste nabo til NAM på sørsiden. På neste side ser vi eksempler på graffiti på høyskolen. 

Det var på denne høyskolen studentdemonstrasjonene mot militærjuntaen startet 17. november i 

1973. Opprøret ble møtt med tanks og tunge våpen, men det ble slutten på militærjuntaen, for stu-

dentene inspirerte også andre grupper til motstand. Hvert år 17. november legger greske politikerne 

ned kranser ved dette hodet. Det representerer en fallen student som den ene av flere. Derfor er det 

mange som kommer hit for å hylle den moderne greske staten. 

Området er bebodd av intellektuelle, og gjerne anarkister, sosialister og antifascister. Det skjedde et 

tragisk drap der i 2008 under opptøyene. Politiet skjøt og drepte en femtenåring. Området er kjent 

for politiske opptøyer og protester. 



218 
 

 

Høyskolen i all sin prakt med bare en smakebit av all graffitien. 
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Her er høyskolen med hodet sentralt plassert. Ikke bare hovedbygningen er full av graffiti. Sidebyg-

ningene er enda verre, og det forflytter seg til sidegatene også.  
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Hodet og graffiti på bygget. 

 

Graffitti over alt! Vi fulgte anbefalingen å bevege oss rundt i området bak høyskolen opp mot Strefi-

høyden, men vi fant fort ut at vi ville til Lykavittos. 
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Disse bildene jeg fant på nettet fra Exarhia-området har opplagt noe mer ved seg enn det vi så. 
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Her har vi vel gått over i kategorien ren gatekunst. 
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Opp til Lykavittoshøyden 

Det er alltid slik at man ønsker seg bilder av noe annet enn det man tar. Da vi forserte veien opp til 

Lykavittoshøyden, skulle jeg gjerne hatt bilder av de enormt lange trappene, men jeg var alt for sliten 

til å falle på tanken da. Jeg hadde mer enn nok med å forsere trappene, men ofte er det slik at disse 

strevsomme situasjonene er det man helst husker i ettertid og derfor ønsker seg bilder av når man 

skriver en reiserapport. Jeg har derfor stjålet dette bildet fra nettet fordi det i det minste gir en for-

ståelse av hva vi slet med. Der den ene trappen sluttet, begynte neste. 
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Først forserte vi stupbratte gater, og når de ikke greide stigningen bra nok, begynte altså trappene. 

Det ble aldri slutt. Vi måtte til taubanen opp til Lykavittos og Georgiouskirken på toppen. I ettertid på 

veien ned så vi jo at vi kunne ha tatt drosje frem til taubanen, men det visste vi ikke da. Det snor seg 

gater innimellom i sikk sakk og der kunne bilene faktisk ha kommet seg frem til taubanestasjonen. Vi 

gikk og vi gikk, og vi var ikke de eneste. To danske damer, sikkert eldre enn oss, gikk også, men jeg 

tror de ga opp. De var i hvert fall ikke med den taubanen vi tok opp. Jeg takket i tankene vår rodiske 

apoteker som rådet meg til ikke å bry meg om hva som sto på pakningen til min Ventoline astmame-

disin. Han sa at jeg skulle ta to til tre doser når jeg trengte det. Det var ikke farlig i kritiske situasjoner. 

Det gjorde jeg da også da jeg kom på det, og derfor gikk det siste stykket som en drøm.  

 

Dette kan ha vært den siste trappen. Det står på skiltet at denne veien går opp til Funicular! 

Jeg hadde tatt med tre par sko til Hellasturen. To av dem var spesialinnkjøpte, men de strammet og 

gnagde, så det var sandalene jeg tydde til nesten hele tiden. Problemet er at selv de beste sandalene 

mine er litt for lange i sålen, og det skal nesten ingenting til før sålen foran hekter seg opp i en kant 

eller sprekk. Derfor må man se ned hele tiden og det er en ubehagelig måte å gå på. I Aten legger de 

heller på fortauet med en stripe fliser som har sprekker på langs, og kommer man borti en slik sprekk 

med tåpartiet, har man gjort det. Da ligger man flat og forslått i gaten. 

Vi kom i alle fall frem til taubanen og da var våre sorger slukket. Den var av samme type som den på 

Gaustatoppen og Fløybanen. Den ene vognen drar den andre opp. Siden det er stupbratt, er det jo 

litt nifst, men denne banen gikk jo i tørt fjell, ikke i et fossefall slik Gaustabanen gjør. Jeg kapret meg 

en sitteplass uten snev av dårlig samvittighet. En middelaldrende mann var sur for at jeg fikk tak i 

den, men jeg trengte den virkelig, så det var det. 
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Her sto taubanen vår og vi måtte vente en liten stund, antakelig på at den andre vognen skulle bli 

klar og fylt med passasjerer til å starte nedturen. 
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Vi kom opp på baksiden av denne kirken, Georgios. 

 

Slik så den ut på forsiden, men fra da av var vi bare opptatt av utsikten og hva vi kunne få til å foto-

grafere. 
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For et syn! Vi ser hele Akropolis og helt ut til Pireus og havet. Lykavittos er 277 meter over havet, og 

vi står nesten på det høyeste. Akropolis er ca 150 meter over havet. 

 

Svein hadde slept den store 400 mm-linsen sin opp hit, og den fikk vi fullt utbytte av nå. Vi kan se 

enkeltmennesker på Akropolishøyden. Jeg måtte ta bildene, for Sveins lille 3400 klarte ikke det. 
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Her har vi fått med Erechteon og Propylaia, for ikke å snakke om Pireus og havet utenfor. 

 

Nærbilde av Poseidontempelet og inngangen til Akropolis. Snakk om! Det var nesten like fint som det 

var å gå rundt der selv, slik vi gjorde i 2013. 
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Her har jeg tatt bilde av alt, også det som ikke er noe. I 2013 gikk vi ut dit flagget står, vi også, men 

det er nok slutten på Akropolis. Ellers ser vi Filopappashøyden i bakgrunnen. Den er 147 m.o.h. 

 

Overmotet angrep meg. Jeg trodde jeg kunne fotografere rundt hjørnet og få med Akropolismuseet. 
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Men se! Vi får også med tempelet for den olympiske Zevs med jacarandablomstring i parken foran. 

Dette er det største tempelområdet i Hellas, men det var de skrytende romerne som fullførte det. 

 

Like bortenfor ligger det gamle stadionanlegget, Kallimarmaro. Her har et stadion ligget fra 330 f.Kr. 

Det originale Panatenic stadion som det het den gangen, ble bygd av arkitekten Lykourgos. Etter 
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hvert ble det ombygd av romerne som arena for gladiatorkamper under Hadrians regjeringstid (117-

138 e.Kr.). Deretter bygde Atens velgjører, Herodes Atticus stadion om i marmor for de panatenske 

lekene i 144 e. Kr. Med tiden ble stadion misligholdt og steinene tatt ut for å brukes til bygningsmate-

rialer. Det er det samme som hendte med Forum Romanum og flere andre bygg verk i Roma. 

Mellom 1869 og 1879 hadde arkitekten Ernst Ziller bedrevet utgravninger her og funnet blant annet 

en dobbelthodet statue av Apollon og Dionysos. Den skal være å se i NAM, men jeg er ikke i stand til 

å finne den i samlingen. Boken fra Amazon skal inneholde alle statuer de har, så dette er mer enn 

mystisk. Det kan også skyldes at statuen er så liten at den ikke er katalogisert som statue. 

I 1895 ga Georgios Averof en gave på fire millioner drakmer i gull for restaurering av anlegget slik at 

det skulle stå ferdig restaurert til åpningen av de første moderne olympiske leker 4. april 1896. Arki-

tekten Anastasios Metaxas rekonstruerte stadion uhyre nøye etter Herodus Atticus' stadion, for det 

var denne som var beskrevet av Pausanias og det beste man hadde å forholde seg til. Hele strukturen 

i marmor er 204 meter lang. I 2004 lå målgangen for maratonløpet her, mens ellers ble alt bygd på 

nytt i 2004 utenfor byen. 

 

Her står vi forøvrig ved restaurantens rekkverk og ser bakover Lykavittos. Det er en forsenkning i 

midten, og i det fjerne ser vi et moderne amfiteater lenger innover høyden 

Vi drakk noen glass øl på kafeen her oppe og så gikk vi ned til Syntagmaplassen. Der fant vi en aksep-

tabel lunsjrestaurant og derfra gikk vi innom Public igjen. De hadde mye interessant for oss. Bøker og 

foto - kan man ønske seg mer! 

Deretter dro vi hjem til hotellet, for vi skulle dra neste dag og vi hadde mye å pakke. Vi spiste også på 

hotellet denne siste dagen. Det var behagelig å være på hotellterrassen og sitte med full utsikt til 

Akropolis. Atmosfæren var vennlig, middagene ikke så pompøse og vi følte oss svært så trygge, og 

det var viktig etter alle de ubehagelighetene vi hadde hatt med tyver. 
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To stjålne nettbilder fra Lykavittos kafe der vi drakk øl før vi tok banen ned igjen. 
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Her er vi på hotellterrassen med Akropolis i det fjerne. 

 

Her venter Svein på en enkel middag. 
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Dette er vårt siste bilde fra Akropolis denne gangen. Vi skal ned og pakke. 

 

Vi våknet tidlig neste morgen også, så vi hadde god tid. Flyet vårt gikk ikke før kl 19:05, så i praksis 
hadde vi nesten en hel dag i Aten torsdag 10. mai også. Siden vi måtte ut av hotellet kl. 12, så vi ingen 
grunn til å traske rundt. Vi syntes vi hadde sett Aten, og at det var på tide å dra. Svein ville gjerne 
benytte formiddagen til å dra til det greske politiet for å melde at mobiltelefonen var stjålet. Vi had-
de allerede snakket med forsikringsselskapet som sa at vi kunne melde det til norsk politi etter hjem-
komsten, men det var tryggest å ha alt gjort på forhånd, syntes vi. 

Jeg var glad Svein gjorde dette, for det ble mye bråk med forsikringsselskapet. Mesteparten var mis-
forståelser som løste seg etter hvert, men det gikk opp for meg at det ikke var noen grunn til å ta 
sjanser. 

Selv hadde jeg glemt å gå på apoteket. Jeg ville ha Tantum Verde for halsbetennelser, det Kristin og 
jeg raskt omdøpte til Tantrum Verde på Rodos. Det er et bjønnsterkt gurglevann som tar knekken på 
det meste. Det var lett å finne apoteker i nærheten av hotellet, så jeg fikk med meg tre flasker og en 
del sugetabletter. Da Svein kom tilbake, bestemte vi oss for å dra til flyplassen. Det er jo alltid frykte-
lig, og det visste vi. Men fordelen er at vi får all bagasjen ut der den skal. Hvor mange timer vi ventet 
på at vi skulle få sjekke inn, vet jeg ikke, men takket være Imsdalflaske med vin og vann i blanding 
samt en del Zero overlevde vi den lange ventetiden med Stephen Fry og science fiction. 

Da vi endelig kom inn på "gaten" og taxfreebutikken, var det lite å hente, men da var vi veldig modne 
for å reise hjem. 

Avslutningsbildet på siste side er fra Monastirakiplassen og gaten ned mot Hadrians bibliotek Like 
nedenfor til venstre ligger loppemarkedet. Man kan si hva man vil - når man er så slitne som vi var, 
kommer nok en del av sjarmen ved byen i form av minner. 



235 
 

Vi var hjemme klokken halv tre om natten. Kattene ble hentet dagen etter. 
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