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Kos 2015 ankomst, Casa Romana, Odeon og Akropolis
Til min 70-årsdag ville Kristin kjøpe en jentetur for oss to. Hun foreslo en langweekend i Barcelona,
eventuelt Paris, men det er ikke tingen for meg lenger. Vi har vært på alle Kanariøyene bortsett fra La
Palma og El Hierro, og disse er det også ganske vanskelig å komme til. Det går båt fra Tenerife, men
man må overnatte på egen hånd og når båtene går frem og tilbake, er det vanskelig å få klarhet i.
Star Tour vil gå til La Palma fra november 2015, men for Kristins del måtte hun reise i september.
Plutselig sa jeg Kos. Jeg hadde aldri vært på en gresk øy, bare i Hellas og det er helt annerledes. Men
vel så viktig: Kos ligger kloss opp til Bodrum i Tyrkia, der et av oldtidens underverk ligger, nemlig
mausoleet i Halikarnassos. Halikarnassos var det greske navnet på Bodrum.
Selve oppholdet på Kos var en påkjenning. Vi ankom på fredag 11. september i 43 grader, fikk vi vite
neste dag. Yr.no hadde spådd en jevn temperatur på 24 grader under hele oppholdet, men vi skjønte
fort at det var feil. Vi hadde det travelt, for det var mye å se, varme eller ikke varme. Det var den
romerske villaen, Odeon, agoraen og Kos' akropolis. Vi bestilte tre utflukter, en til Bodrum, en til
Asklepion og en til vulkanøya Nissyros. Da hadde vi tre reservedager dersom vi ikke rakk å se alt i
Bodrum eller Asklepion. Dette var ganske stressende i denne varmebølgen.

Den romerske villaen på Kos. Fra det flotteste atriet. Statuen forestiller den nakne Afrodite med sverd,
står det på plakaten i forgrunnen. Originalen er fra første århundre før Kristus.
Ankomstdagen fredag ettermiddag tok vi både den romerske villaen og Odeon, eller teateret . Derpå
det de av en eller annen uforklarlig grunn kalte Akropolis. Akropolis skal være en høyde i byen, men
dette Akropolis lå i en dump. Dette kan skyldes at det på 1930-tallet var jordskjelv i byen, og da ble
alle disse gamle greske og tildels romerske ruinene avdekket. Da var Kos okkupert av italienerne, og
det beste de gjorde, var å grave ut og ta vare på disse ruinene. For alt jeg vet, kan dette ha vært et
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høydedrag før jordskjelvet. Her nede er det svært mange jordskjelv, for Kos ligger på den europeiske
tektoniske platen som støter opp til de afrikanske. Det er der to tektoniske plater møtes at de
skubber på hverandre og skaper jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd, gjerne undersjøiske
sådanne.
Deretter trakk vi mot byens sentrum og på vei til Eleftheriaplassen som er sentrum i Kos. Fra da av
kalte vi den Elefantplassen, men navnet betyr Frihetsplassen fikk vi senere vite. Der fant vi en
restaurant like ved den gamle agoraen med alle sine ruiner.

Enda et atrium i den romerske villaen, dette med badeanlegg.
Det er ikke mye å si om denne romerske villaen. Den er ikke datert, men er nok fra det første eller
andre århundre etter Kristus, vil jeg tro, basert på likheter med Pompeii. Den er nok restaurert av
italienerne på 1930-tallet, men de har funnet mange fantastiske mosaikker her. Originalene er for
det meste flyttet til museet på Rhodos, ikke på museet her, og det var kanskje like bra. Her var
museet stengt for oppussing, og det så ikke ut til å være så innholdsrikt heller. På neste side har vi et
par eksempler på mosaikkene. På disse bildene er jo villaen fin ut, men den er altså rekonstruert. På
bildet over finner vi en strek på veggen som markerer de gamle steinveggene. Det som er over, er
rekonstruert, antakelig av italienerne. Men jeg synes det er artig likevel, for ellers hadde det jo bare
vært en steinhaug, og dem var det nok av, både på Akropolis, Agora og for den saks skyld på borgen.
Ifølge boken om Kos har de rester av meget eldre greske perioder, blant annet fra den geometriske
tiden, ca 700 år f. Kr. og den mykenske kulturen som er enda eldre. Dette har jeg ingen bilder av, for
det blir bare stein på stein. I Europas hus har det vært flotte mosaikker som nå er flyttet til museet på
Rhodos. Hvor dette huset er, er litt vanskelig å finne ut, for alt ser ut som en steinrøys.
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Denne mosaikken tok vi bilde av på stedet. De finere mosaikkene er flyttet til museum. Her ser vi en
leopard og diverse fisk og delfiner.

4

En annen mosaikk. Dette ser ut som en tiger.

Ellers hadde de satt opp en del statuer, muligens kopier. Her er én kropp og to løse hoder. I
bakgrunnen ser man den eldgamle veggen nederst. Det var artig å se den romerske villaen, men her
har de åpenbart tværet de svært få severdighetene de hadde funnet til det ytterste. For Kristin var jo
dette en opplevelse. Både Hellas og Tyrkia på én gang.
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Her er en figur som de har funnet i den romerske villaen. Det er ikke mulig for meg å finne navn og
opprinnelse på denne på nettet.
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Her er en gresk votivrelieff fra ca 350 f. kr. Det er gresk og viser en dødsbankett, der den avdøde
troner øverst.
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Disse utstillingsgjenstandene i glass er nok funnet her på Kos, men jeg vet ikke noe mer om dem. De
er veldig gamle og glasskunsten var imponerende den gang.

Her har vi en rekke objekter i keramikk fra ulike perioder. Under bordet står en mengde amforaer.
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Disse to torsoene er nok romerske. Den bakerste er en slavegutt og den foran en fra de øvre
samfunnslag. At de er hodeløse, kan nok tyde på at de er masseprodusert av romerne og så setter de
hode på etter at den som har bestilt statuen har valgt hvem det skal være.

Disse merkelige figurene over er en slags kar, men jeg vet ikke hva slags.
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Dette er et annet atrium i Casa Romana med et vannbasseng.

Nå er vi utenfor Casa Romana, men disse ruinene tilhører komplekset.
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Da vi kom ut av Casa Romana, så vi over på Akropolis på andre siden av veien. Her ser man lett at det
likner mer på en grop enn på en høyde.

Her ser vi nedover gaten mot Nymfenes hus, og på neste side ser vi den siste resten av dette.
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Det står lite om disse ruinene i guidebøkene, men ifølge kartet fra hotellet er dette nymfenes hus. Vi
kom raskt til Odeon eller teateret. Vi hadde tydeligvis en romersk første dag på Kos, for også teateret
er romersk. Man anslår det til å være fra det andre eller tredje århundret etter Kristus.

Her er den parkaktige inngangen til Odeon.
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Dette tok Kristin første dag, men hun insisterte på at vi kom tilbake og tok det ovenfra, med aktører.

Her står jeg og en annen turist i bakgrunnen og spiller teater. Hun andre var best! Hun minner om
diskoskasteren, den berømte greske statuen. Her var det også et museum vi kunne gå inn i under
benkene. Det gjorde vi, men veldig imponerende var det ikke.
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Her inntar publikum sine plasser. Vi hadde det moro tross varmen.

Odeonmuseet var ikke så spennende innvendig, men disse buegangene var veldig flotte.
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Dette er et av rommene, men det var ikke mulig å forstå hva de brukte disse rommene til.

Derfor gikk vi videre.
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Hva med skuespillerne? Dette er en bildeplakat av en av dem.
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På vei til bysenteret passerte vi gymnasiet, det greske idrettsanlegget. Det er nevnt i guidebøkene.

Eleftheriaplassen, alså Frihetsplassen, men omdøpt til Elefantplassen. Til venstre ser du det
arkeologiske museet som var stengt på grunn av oppussing. Defderdar-moskeen i bildet er ikke i bruk
annet enn som bar og forretningsbygg. Denne plassen er sentrum av byen.
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Her er Elefantplassen og Defderdar-moskeen fra den andre siden.

Dette er et gatebilde på vei fra hotellet mot byens sentrum. Det var veldig typisk i boligkvarterene
der idyllen ikke var så lagt opp for turistene.
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Vi dro ned til havnen før middag og tok oss noe å drikke. Det var barer og restauranter langs hele
kaien.

Nærbilde av en turistidyll i restaurantverdenen. Denne gaten gikk vi ned for å komme frem til kaien.
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Her er gaten og utsikten mot gamlebyen der de fleste turistbutikkene lå.
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Her er et typisk turiststrøkbilde mot gamlebyen og katedralen i Kos by.
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Vi tar et siste blikk mot borgen ved havnen. Den skal vi besøke i morgen.

Nå er vi tilbake på Elefantplassen og inngangen til Agora. Agora betyr torg, altså det gamle
bysenteret i oldtiden. Vi begynte å bli trette og bestemte oss for å se mer av dette i morgen. Nå lå
restaurant Select rett innenfor med verdens sureste kelner som hovedattraksjon. Det var åpenbart
på slutten av turistsesongen, og noen var gått i mentalt hi.
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Bortenfor disse vakre plantene lå altså ruinene fra Agora utover med noen få søyler stående. Det
begynte å bli mørkt, og varmen var vanvittig. Derfor bestemte vi oss for å gå tilbake til hotellet etter
middagen. Det var et stykke å gå. Ifølge opplysningen var det bare 1 kilometer, men i denne
temperaturen følte vi oss som på en ukelang safari. Gatene var heller ikke ufarlige. Fortauene var
belagt med betongstein med plass til trær her og der. Men der trærne hadde dødd, var det dype hull
i bakken. Her fikk man bare se seg for, siden fellene lå tett i tett.
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Byvandring og Johannitterborgen
Lørdag 12 var også en fridag. Derfor måtte vi få med oss alt i Kos by denne dagen. Torsdag og fredag
måtte holdes i reserve i fall vi ikke rakk det vi skulle i Asklepion eller Bodrum.

Dette er et gatebilde fra veien vår mellom hotellet og sentrum.

Raskt kom vi til disse ruinene, og da så vi dette på neste side.
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Her er vi kommet til Dionysosalteret og -tempelet. Under ser vi hele anlegget med alter og tempel.
Det er romersk og fra ca 300 år etter Kristus. Formelt skulle det da ha vært navnet etter Bacchus.

Egentlig hadde vi bare én plan for dagen, nemlig å se Hippokrates-treet.
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Men etter å ha trasket ned til havnen nedenfor sentrum ble vi tørste. Dette var en fin ølbule.

Her sitter vi og venter på morgenpilsen. Kristin tar cola siden hun ikke tåler alkohol, men jeg drakk
nok to liter øl per dag uten å merke noe. Så vel alkoholen og væsken fordampet på sekunder.
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Her er utsikt til havnen med politistasjonen og flyktningleirene til høyre, men vi skal videre til
Hippokratestreet.

Nå er vi kommet til Hippokratestreet ved siden av Hassanmoskeen, også kalt Loggiamoskeen.
Søylefontenen midt i bildet er vannfontenen de troende vasket seg i ved besøk i Hassanmoskeen.
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Her står Hippokratestreet. Som man ser, er grenene til dette treet holdt oppe med jernstativer. De
sier at her satt Hippokrates og underviste elevene sine, men det er rent tull, siden treet er 6-700 år
og Hippokrates levde for 2500 år siden.

Dette er den hule innsiden av Hippokratestreet. Det er så gammelt at grenene holdes oppe av
jernstativer.
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Etter Hippokratestreet dro vi igjen til et vannhull for vi skulle ta bytoget på sightseeing. Vi var ikke så
veldig opptatt av Johanitterborgen, for det var så varmt.

Her er toget. Kos by er liten, så det ble ingen lang tur.

En av grunnene til at Kristin ikke hadde så lyst til å gå til denne kanten av byen, var usikkerheten
angående flyktningeleirene. Her er flyktningenes telt utenfor politistasjonen.
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Togguiden fortalte oss at dette var greit. Flykningene slo seg ned ved politistasjonen og sto i kø for å
registrere seg hos politiet. De ble suksessivt hentet med båter til Aten.

I bakgrunnen til venstre står en bil med hjelpeutstyr fra Tyskland.

Da vi så hvor rolig det var, ville Kristin se Johannitterborgen også. Jeg syntes det var for varmt, men
greit. Da måtte vi over broen som vi ser på øverste blidet. Å finne inngangen var verre.
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Her er broen til Johannitterborgen. Borgen er en ren ruin. Innnenfor ved billettluken så vi dette:

Kristin fant en falmet plakat som viste at de solgte greske offisielle kopier av museumsgjenstander.Dette er en relieff kopiert fra en ekte marmorplate. Vi hadde spurt både i den romerske
villaen og på museet gjennom sprinklene til den stengte døren om de solgte slike autoriserte kopier
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av greske statuer på Kos. Nei, svarte de. Det vi har av kopier kan du kjøpe i gamlebyen. Det hadde vi
alt sett, og det var skrot som koster nesten ingenting selv i Norge. Så her på borgen der vi minst
ventet det, hadde de et utvalg på åtte kopier. Den jeg fikk var den dyreste og det var bare denne og
en liten minoisk sak de hadde igjen. Jeg kan styre meg for de minoiske, så det var ikke vanskelig å
velge. Jeg fikk ekthetsbevis utstedt av Det arkeologiske museum i Aten og enda et bevis fra det
greske kulturdepartementet. Det er en attestert kopi av en marmorplate med relieffportrett av
gudinnen Afrodite. Originalen ble funnet på øya Melos og den er fra rundt 460 f. Kr. Det er en tidlig
versjon av den klassiske greske stilperioden. Denne kopien er i gips og den kostet i underkant av 850
kroner. Jeg var spent på hva Svein ville si, men han ble kjempeglad og hang det opp umiddelbart
sammen med de andre greske kopiene. Vi har etter hvert fått en ganske lik smak og samme gleder.

Dette er fra inngangspartiet til Johannitterborgen og her er billiettluken i bakgrunnen. Denne borgen
er en ruin og en av tre johannitterborger som finnes. Den i Bodrum er meget i bedre stand, men den
fineste er den på Rhodos.
I boken om Kos står det at dette er det mest imponerende byggverket på Kos, og det overrasker meg.
Den ble bygd av Johannitterordenen rundt 1350 og da brukte man fin gammel gresk marmor som
byggemateriale. Det som ligger igjen på Akropolis og Agora har de åpenbart ikke hatt bruk for. Jeg
har nok mer sans for Asklepiontempelet enn denne borgen, men det var jo greit å ha sett den, så jeg
tar med noen bilder til. Grekerne selv er ikke så begeistret for romerske byggverk, og grunnen til at
de ikke er så opptatt av Asklepion kan nok skyldes at romerne forsøkte å overgå grekerne i bygging
på Akropolis i oldtiden.
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Her står rester av gamle, greske stener og søyler langs en av veggene.

Som man kan se - det er et stort bygningskompleks selv om lite er i stand i dag.
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Her har vi rester av marmormaterialer som vi ikke vet hvor de har rasket til seg.

Her er er det enda mer.

34

Dette hodet lå på bakken, og her har nok vann og regn hulet det ut. Det ser nesten like uhyggelig ut
som Munchs Skrik.
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Her ser vi et av de mange hjørner med Tyrkia i bakgrunnen. Her skulle man forsvare seg mot
tyrkerne, og de greide det lenge.

Her et annet avsnitt og Tyrkia fremdeles truende i bakbrunnen.
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På begge sider er fiendskapet markert. Her flagger Hellas, mens flaggene på tyrkisk side er svære som
hus. Selv etter så lang tid er fiendskapet mellom disse nasjonene utbredt - Natoallierte eller ikke.
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Borgen er svær.

Det var mange trapper og broer.
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Det var mange fine motiver utenfor borgen også. Her ser vi gjennom et skyteskår ut mot Egeerhavet.
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Her ser vi ut et skyteskår mot Kos by og vi får et glimt av havnen.

Her er Kristin ved et annet skyteskår og ser på en gresk stein med inskripsjoner som er innlemmet i
muren.
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Her ser vi ut på stedet der de flotte tyrkiske båtene ligger på havnen.
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Her kommer den beskjedne Nikita hjem etter en turistutflukt. Sammenliknet med de tyrkiske båtene
vi fikk se i Bodrum er Nikita nærmest for en jolle å regne.
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Her finnes også underjordiske ganger.
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Med gamle lager for kuler og kanoner.

Man ser hvor tykke og mange forsvarsmurer det har vært. Men nå er vi ferdige her og vil ut.
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Dette er politistasjonen, og her er det ofte lange køer. Denne dagen var det kommet et skip til Kos
som skulle ta flykningene med videre til Aten, så det var mindre kø. Men det fylte seg opp igjen
ganske fort. Det kom enda et skip mens vi var der.
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Vi var som nevnt også innom det arkeologiske museet i Kos by. Det var stengt for oppussing.

Vi fikk tatt et bilde gjennom sprinklene av en av figurene. Er det Hermes som står for tur til
innpakning? Javisst! Jeg fant ham i Kos-boken. Statuen er fra det andre århundre før Kristus.
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Vi endte opp på restauranten Romantica midt i bildet og der spiste vi lunsj. Dette kalles WiFi-plassen,
for her har de har gratis internettforbindelse og Kristin satt og sendte mms og meldinger i vilden sky.
Hun slo opp en mengde saker på nettet. Jeg gadd ikke ergre meg, men reflekterte over hvor lite
denne generasjonen lever i nuet og hvor opptatt de er av nettet. Vi spiste lunsj her og tok ost, brød
med vin til middag på hotellet senere. Vi orket ikke gå ut igjen.
Neste dag, søndag 13.september, skulle vi til Bodrum. Vi var usikre på om vi ville rekke å se det vi
hadde tenkt, for jeg hadde jo vært i Tyrkia før, så jeg kunne styre meg for landskapet og butikkene. Vi
skulle få en rundreise med buss og så skulle vi til et gullsenter. Det er rene turistfeller, men de har
ordentlige ting. Det er særlig i Alanya at folk blir lurt. Bodrum er et høyklassested, så der behersker
de seg. De hadde faktisk gode priser også. Kristin ville innom gullsenteret og kjøpte en del, noe vi
indirekte fikk stor glede av.
Vi skulle altså til Bodrum på en søndag, og det tenkte vi ikke over. I Bodrums forretningsstrøk var det
åpenbart full guffe og alle mann på jobb. Det er vel fredagen som er hellig for muslimene. De var vel
oppmerksom på at dette var innspurten av turistsesongen, for charterreisene til Kos og andre slike
steder slutter senest 1. oktober. Da pakker innbyggerne på Kos inn hele turistindustrien og har et
halvt år der de koser seg og slapper av. At det gikk på stumpene, kunne vi merke, for smilene var
stivere og mange hadde ikke en gang alminnelig høflighet. Vi hadde ingen ubehagelige episoder, men
myten om de fabelaktig hyggelige grekerne må ha oppstått tidlig i sesongen.
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Bodrum i Tyrkia og mausoleet i Halikarnassos

Båten vi dro med er fotografert ved hjemkomsten, mens slik så det ut om bord da vi dro fra Kos.

Kristin hadde aldri vært i Tyrkia før, så hun ble litt lammet av flaggeriet.
48

Det tyrkiske flagget ble resolutt heist midt i sundet.
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På dette bildet til innfarten til Bodrum havn og Petersborg kan jeg telle 7 flagg og det er ingen
nasjonaldag. Da har vi også allerede passert to digre presenninger som flagg på den andre odden.

Bare se hvor kjempedigert dette flagget er. Andreas og jeg trodde knapt våre egne øyne da vi så
flaggene i Istanbul, men da vi var i Vest-Tyrkia i 2013, ble vi vant til det. Det var ikke Kristin. Hun ble
kjempefascinert av flaggheisingen om bord på båten. Tiden over var 70 minutter og det var bra siden
fergen ikke hadde toalett.
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Sammenliknet med Kos var Bodrum en luksusby. Allerede da vi kom inn på kaien, så vi at
restaurantene var finere og båtene dyrere. Vi dro med en enkel ferge fra Kos, dessverre så sent som
kl 10, og var da først fremme mellom kl 11-11:30. Det ble litt liten tid.

Dette er et fint oversiktsbilde av Petersborgen i Bodrum og den er også anlagt av johannitterne.

Disse båtene som ligger ved havnen i Bodrum er det klasse over. Det er trebåter, siden plast blir så
fort ødelagt i solen. Tenk deg vedlikeholdet av disse! De er kjempestore, rene hus.
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Men akkurat her har det sneket seg inn en katt blant hermelinerne i Tyrkias svar på Saint Tropez.

Dette er Bodrum der mange rike tyrkere bygger ulovlig uten å bli tatt. Dette er kremen og har du
penger, får du lov til alt. Bodrum vil ikke ha turister her i sin egen herlighet. Alle charterturistene som
sier de ska til Bodrum, bor på neste side i Gümbet. Skal de til Bodrum for en dagstur, får de ta drosje.
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Gümbet betyr en sisterne som er vanlig her. Så de putter charterturistene i sisternen.
Bussen kjørte oss til dette utsiktspunktet og viste oss gamle vindmøller de åpenbart var stolte av.

Dette er en av de berømte vindmøllene, identisk med de like berømte på Kos og ikke på langt nær så
fine som de spanske.
53

Her er utsikten over halvøya og øya i synsranden er en av de få tyrkiske, Karaada eller Svartøya på
grunn av en skogbrann for lenge siden. Nederst på dette neset ser vi enda et kjempeflagg.

Neste stopp var her. Dette er restene av den 7 km lange festningsmuren som Mausulos bygde rundt
364 f. Kr.. Dette er Myndosporten, det eneste som står igjen. Dette er samme Mausulos som fikk
mausoleet oppført for seg.
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Vi kunne knapt vente til vi kom til mausoleet, men det måtte vi. Her er et nærbilde av Myndosporten

Dette er nok rester av festningsmuren før den forsvinner ut i intet.

55

Et siste blikk på Myndosporten før vi snur oss mot dette fenomenet på neste side.
56

Her står vi ved et karattre, og det var jo greit å ha sett før vi kom til gullsenteret. Det er frøet i frukten
fra dette karattreet som er målet for vektenheten karat som gull og edle stener blir veid i. Kristin
kjøpte en del gull, jeg er for gammel for slikt. Men jeg fikk prøve på hånden en diamant på seks karat
og til den nette sum av 2,3 millioner, og det var jo stas.
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Utenfor dette antikke teateret stoppet bussen, men vi fikk ikke gå ut. Det var greit for meg, for jeg
har sett Epidauros, alle greske teatres mor, men Kristin ville gjerne ut og se på dette velholdte
teateret. Det kom ikke på tale, for bussen skulle til gullsenteret under.

Her er salen der jeg fikk prøve diamanten på seks karat og øredobbene som var en drøm. Selgerne
her var av en annen klasse enn de i Antalya. Han som tok imot oss så med én gang min blå topas og
spurte om den var satt i hvitt gull. Det er mye hvitt gull på den. Hvordan kunne du vite det, spurte
Kristin. ”It blinded me”, svarte han. Sammeliknet med varene de solgte, var det jo ingen verdens ting.
Men den har størrelse i hvert fall.
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Takket være Kristins gullkjøp ble vi kjørt direkte til mausoleet etterpå. Guiden vår skjønte ikke hva vi
skulle der. Det er jo ingenting igjen, sa hun, men det er ikke poenget! Jeg ville til stedet mausoleet, et
av verdens syv underverk hadde stått. Det var nok for meg.

Her ligger de knuste restene som de ikke har brukt som byggematerialer til borgen.
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Dette bildet gir best oversikt over mausoleumstomtens grunnmurer.

Det er jo riktig som guiden sa, det er et hull i bakken. For meg var det likevel fantastisk.
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Her er et fragment og det er ekte. Mausoleet ble også bygd på 300-tallet før Kristus og det var 32x38
meter ved grunnflaten. Den gamle romeren Plinius som levde i første århundre etter Kristus hadde
sett det og påsto at det var 55 meter høyt.
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Denne modellen av mausoleet sto utstilt på museet. Den er gjort etter beskrivelser fra samtidige og
de som har sett det langt senere mens det fremdeles var forholdsvis intakt.
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Dette er fragmenter og i taket en del av frisen til mausoleet. Nå ville vi også se Petersborgen og
undervannsmuseet, og det var ikke lenger enn at vi kunne spasere på tross av de 38 gradene i luften.
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Enda et originalt fragment i glassmonter.

Vi hadde god tid til båten skulle gå, så vi skyndte oss ned i byen for å se Petersborgen. Denne borgen
er også bygd av johannitterne, som tidligere nevnt.

64

Borgen i Bodrum

Dette er inngangen til borgen, men vi måtte også over broen under for å komme helt inn.

Her går vi inn over broen. Vi var mest interessert i under-vannsmuseet og det de hadde hentet opp
fra havets bunn. Alle disse riddergreiene var i hvertfall litt for mye for meg i denne varmen.
65

Men det var mange bratte feller å forsere før vi kom inn til herlighetene på neste side.
66

Dette er Tyrkias svar på Vikingskipsmuseet. Her har de sannelig brukt fri fantasi for å rekonstruere
skipet. Det er ikke mange biter de har funnet av dette fønikiske skipet. Men alle amforaene, glass og
keramikk har de nok funnet og kunnet tidfeste det med.
67

Her viser de hvordan det så ut på havbunnen selv om selve skipet var ødelagt. Til venstre har de
rekonstruert hvordan skipet kan ha sett ut og hvordan gjenstandene har vært lagret.
68

Slik tenker de at tingene har vært lagret under dekk.

Her ser vi flott keramikk fra oldtiden.

69

Dette er en samling glassgjenstander de har funnet og det var effektivt å stille det ut slik med mørke
og lys, men nesten umulig å ta bilde av.

Dette er hva de skryter mest av. Gullskarabeen som har nummer 6 påstår de har tilhørt Nefretiti av
Egypt. Det står nemlig hennes navn på den, og da Nefretiti og hennes mann Amon Ra tok nye navn
og en ny religion, ble deres gamle navn slettet på alle gjenstander. Dette er en av de få gjenstander
de har funnet der hennes navn fremdeles står. Derfor har de også lagd en kopi av den bysten av
Nefretiti som tyskerne fant i Luxor og som de tok med seg til museet i Berlin.
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Det fantes en kopi av den berømte bysten av Nefretiti på museet i Berlin. Bildet jeg tok i Bodrum var
ubrukelig på grunn av skinn av glass, så har jeg stjålet fra nettet av Berlins original.
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Her er enda flere gullgjenstander de har plukket opp fra havets bunn. Nå begynte jeg å bli ganske lei,
for airconditionen var overbelastet og i tillegg til varmen fikk vi også en del menneskelige dunster.
72

Ute i den hete, men i hvert fall friske luften igjen. Dette digre keramikkaret var imponerende.
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En restaurant uten gjester på en av de åpne plassene, med det tyrkiske flagget truende bak trærne.

74

Her har Kristin tatt en del bilder inne fra det engelske tårnet i ridderborgen. Nå var jeg forsynt, så jeg
har bare ett bilde til fra dette tårnet.

75

Her står vi utenfor kirken som tilhører borgen.

Tragisk med ekte greske marmorkapiteler sammen med kanonene.

76

Ved inngangen til kirken lå en rekke amforaer.

77

Kristin som kokt romer.

78

Her satt vi på strandkafeen og ventet på båten tilbake til Kos. Og hva hadde vi så fått ut av dagen?
Kristin virker fornøyd i hvert fall.
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Jeg er også åpenbart fornøyd, som man så tydelig ser. Nå i hvert fall! Jeg har aldri vært så desperat
tørst. To slike halvlitere gikk ned på styrten. Efes er verdens beste øl, i hvert fall når det er nærmere
40 grader og det eneste man får. Jeg er ikke mye innstilt på mer slit og varme nå. Nå vil jeg ut på
Egeerhavet igjen.
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Klokken er 17 og vi er på vei hjemover - og takk for det! Turen på havet både frem og tilbake var
svalende, selv om solen stekte. Det kom alltid en liten bris på havet, i motsetning til på land.

Vi gikk på gourmetrestauranten Alla Kai Alla som Kristin hadde funnet frem til på en restaurantapp.
Maten var strålende, og dekorasjonen var merkverdig.
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Gamle blikkbokser kan være veldig sjarmerende.
82

Men har noen sett noe så delikat som denne salaten? Se også topasklubben som ble lagt merke til i
gullsenteret.
83

Vår kelner Konstantinos var egentlig sanger og bodde i Aten når det ikke var turistsesong her. Han
var en glimrende kelner og fortalte mye interessant. Helst ville han synge for gjestene, men det ville
ikke vertskapet. De trengte en kelner.
84

Her i strålende humør etter ganske mye rosévin. Vanligvis drikker jeg ikke det, men her i varmen var
det best. Selv om kveldene ble en grad eller to svalere, hjalp det lite. Jeg tror aldri gradestokken gikk
under 30 på noe som helst tidspunkt på døgnet. Vi betalte 5 euro per døgn for å få aircondition på
rommet, og aldri har penger vært bedre investert.
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Asklepion og Zia

Vi starter på bunnen. Her er det nedre plan i Asklepion. Her kom de syke inn og måtte fortelle om
sine lidelser. Ville vi få tid nok i Asklepion? Turen skulle bare vare en halv dag, men det ble rikelig tid.

Her ser vi midtplanet der legene brukte både psykologi og hypnose for å få frem riktig sykdomsbilde.
Menn løy om sine sykdommer da som nå, kvinner var diffuse.
86

Her står vi på toppen av Asklepion og ser utover Kos by og skimter Tyrkia i bakgrunnen. Dette er det
øvre plan og har du kommet hit, er du helbredet både i kropp og sinn.

Se hvor skummelt nær Tyrkia ligger. Med grekernes forhistorie med Tyrkia er det ikke rart at tiden
ennå ikke har leget alle nasjonens sår.
87

Her ser vi mer av alle de tre plan. Vi står på det øverste og har fått med oss de korintiske søylene til
Apollotempelet til høyre og vi skuer også ned på nedre plan.

Det var på det midtre planet der vi ser den buede muren det meste fantes her. Vi ser mer av Apollotempelet og klumpen foran er Asklepiosalteret.
88

Her har vi plassen guiden stoppet på og fortalte oss både om dette teateret og muren bak. Også
teateret ble brukt i helbredelsen, men hvordan er litt mer uklart.

Her står guiden foran Pans kilde som vi skal se mer av på neste side.
89

Ut fra denne naturlige kilden som senere dessverre er tørket inn, kom vann fra det de trodde var
guden Pans kilde. Det stemmer jo for så vidt i den forstand at Pan var skogsguden, og kilden kom nok
fra skogen bak.
Asklepios var legekunstens gud. Det sies at han var sønn av Apollon og en jordisk kvinne som ikke var
interessert i Apollon , men som lot seg lure av Apollon likevel og ble gravid. Apollon drepte henne da
hun falt for en annen mann, og Asklepios, Apollons sønn, ble derfor gitt til oppfostring hos
90

kentaurene. Navnet kentaur har en betydning som ble vesentlig for Asklepios' senere utvikling. Siste
del av kentaur er aura, altså menneskenes indre, og kentaur betyr den som kan reparere
menneskenes indre. Slik lærte altså Asklepios en del medisin, ikke minst psykisk helbredelse. Han
reddet en gang en slange, og slangen ble hans venn. Slangen lærte Asklepios hvordan han skulle
bruke slangegiften i helbredelse. Derfor er slangen blitt symbolet på Asklepios og den finnes igjen på
statuene av ham.
Asklepios ble etter hvert så dyktig at han kunne helbrede så vel kropp og sjel. Han ble viden kjent,
men han gikk over streken da han begynte å oppvekke de døde. Hades, underverdenens gud klaget
til sin bror Zevs og sa at denne Asklepios ødela alt for ham, for ingen kom til dødsriket lenger. Dette
syntes Zevs var så utidig at han slo Asklepios i hjel med en lynstråle. Asklepios hadde flere døtre, de
mest kjente er Hygieia, for hygiene, Panacea, for allmennmedisin.
I hvert fall: Asklepios ble guden for legekunsten, mens Hippokrates ble den første medisiner. Han
kom hit til Kos og brukte Asklepiontempelet som læresete. Hippokrates har også et betydningsfullt
navn. Grekerne delte menneskesjelen i tre: Det var ønsker, følelser og det mentale. Det mentale var
det viktigste, og det mentale er symbolisert av hester. Så Hippokrates' navn består av hippo som
betyr hest, altså det mentale og kratos, som betyr å styre eller ha kontroll over. Hippokrates er derfor
han som har kontroll over det mentale.
Det finnes flere Asklepion. Det eldste ligger i Trikala i Tessaloniki-provinsen, det mest kjente er i
Epidauros der Svein og jeg var i 2013, mens det i Pergamon var mest kjent for sine gullstatuer som er
borte for lenge siden. Det finnes også mange mindre kjente, for helse har alltid vært viktig for
menneskene.
Selve Asklepion her på Kos er delt i tre nivåer som nevnt i bildetekstene. På det nederste vasker folk
seg og forteller hva som feiler dem. Så går de opp til neste nivå til det psykosomatiske. Der blir de
som også nevnt hypnotisert for at legene skal finne ut hva som egentlig feiler dem, for de har
erfaring for at menn aldri sier hva som er galt. De lyver om det for ikke å virke svake. Gjennom
hypnosen kommer legene til bunns i saken. Kvinnene derimot, sier at de har litt vondt overalt, og
også for dem hjelper hypnosen til å stille riktig diagnose. Når de er helbredet, er de på tredje trinn
ved Asklepions store tempel.
Byggingen her mener man har foregått fra det fjerde århundre før Kristus og frem til minst hundre år
etter Kristus. De eldste delene var klassisk greske, og de har gjenreist falne søyler på Asklepion på
andre plan. Disse søylene ser vi på det nederste bildet på neste side. De er joniske og derfor mye
eldre enn søylene til Apollontempelet som er korintiske og derfor med en viss grad av sannsynlighet
reist av romerne.
Det var vesentlig for romerne å sette sitt preg på denne helligdommen og som vanlig bygde de mye
større og flottere, men de brukte mer murstein mens grekerne brukte marmor i den grad den var
tilgjengelig.
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Disse søylene fra Apollotempelet er korintiske, og korintisk stil ble ikke brukt før romerne kom.

Disse søylene er joniske og rester fra det greske Asklepiontempelet.
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Dette er restene av Asklepios-alteret, antakelig også svær gammelt.

Her er altså Asklepiontempelet fra en annen vinkel.

93

Legg merke til de fire nederste trappetrinnene. Disse er originale. Alle over er restaurert.

Her er vi endelig på toppen og skal da være helbredet både i sinn og skinn. Dette er det store
Asklepiontempelet på toppen, også det er gresk.
94

Her tar noen en hvil på øverste plan under en pinje og med utsikt over så vel øverste plassen og mot
Kos by.

Her har nok romerne vært på ferde, men vegetasjonen er praktfull.
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En skyggefull inngang og utgang fra Asklepion var velkomment i denne varmen.
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Neste stoppested var byen Zia langt oppe i fjellene som ikke var høyere enn 800 meter. Dette var en
skikkelig turistfelle, men denne romantiske restauranten har et typisk gresk preg.

Noe turistifisert var det,
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Men det var nok mest slike turistfeller som utmerket Zia. Byen var kjent for solnedgangen, men vi
dro ikke tilbake hit av den grunn. Denne utflukten skulle bare vare en halv dag, og heldigvis gikk det
meste av den til Asklepion. Vi fikk med oss noe av Kos' landskap også.

Kristin hadde aldri vært i en gresk kirke før, så hun ble meget begeistret for kirken i Zia.
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Interiør fra den ortodokse kirken i Zia hentet fra nettet.
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Kristin kom også i snakk med den lokale presten som ville gi henne et lynkurs i gresk før guiden grep
inn.

Her har vi utsikten fra Zia. Dette er greske øyer vi ser i horisonten. Hvilke vet jeg ikke, men det kan
være Pserimos og Kalymnos.
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Zia er kjent for sine solnedganger, men vi orket ikke dra tilbake om kvelden. Dette er hentet fra
nettet. Vi tok en rolig ettermiddag i Kos by.

Vi syntes at det var nødvendig å vasse i Egeerhavet selv om det var på steingrunn!
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Vi står ved Odeon etter et vellykket raid på det lokale apoteket etter smertestillende og
antiallergipiller.
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Og vi avslutter dagen på vår flotte restaurant Alla Kai Alla med katter rundt oss over alt. Se den som
sover i treet.
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Rundtur på øya

Neste dag, tirsdag 15., passerte vi som vanlig statuen av Theodoros Kolokotronis, stormarskalk og
frihetshelt i den greske frigjøringskrigen i 1821. Dette var en brutal krig der tyrkerne brukte de mest
bestialske midler for å slå opprøret ned. Men kjernelandet av Hellas fikk sin frihet til slutt med stor
støtte av europeiske frivillige. Øyene ble ikke greske før etter første verdenskrig.
Denne dagen hadde jeg ikke med meg kamera, for det var tungt og vi hadde sett det meste før.
104

Slik som dette så gatene stort sett ut rundt hotellet vårt, og det var ikke så mye å ta bilde av.

Det var stort sett slike gater vi gikk gjennom på veien til og fra sentrum.
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Dagen før hadde vi imidlertid oppdaget at vårt hotell, Peridis, også var vertskap for det norske og
danske konsulat på Kos.

Vi bestemte oss derfor for å gå til Akropolis og fotografere en del av ruinene.

Vi gikk inn i husene på Akropolis og fant disse flotte gulvmosaikkene.
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Her er rester av romerske veggmalerier.

Disse er veldig ødelagt, men det er fantastisk at vi kan se dem likevel.
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Det ble i overkant mange ruiner, så Kristin livet opp med denne konglen for å holde kontakt med
virkeligheten.

Det var inne i dette området disse ruinene og veggmaleriene befant seg.
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Enda et fragment av et veggmaleri fra romertiden. Disse minner om dem i Pompeii.
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Ellers trasket vi bare rundt og koste oss og Kristin tok bilder på måfå.
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Dette var jo en hyggelig gate i gamlebyen.
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Dette tårnet var et landemerke. Det eneste Kos-boken sa om det, er at det representerer en
arkitektur fra en annen tid.
112

Det ser ut til at fontenen er grodd igjen. Skriften på veggen ser ut til å være arabisk, og kanskje er
dette fra sultanatets dager.
113

I byen tok vi et bilde av kirkens inngang.

114

Her er et helgenbilde ved inngangspartiet til venstre.
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Her er et bilde av kirken fra baksiden og like nedenfor ligger en restaurant. Hva gjorde vi resten av
dagen? Vi spiste kleftiko på restauranten Synthesis om kvelden, men jeg vedder på at jeg i hvert fall
drakk øl langs stranden.
116

Her for eksempel.
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Nissyros og vulkanen
Nissyros, en øy rett syd for Kos, var neste mål. Det tok 70 minutter med hurtigferge fra Kardamena.
Kardamena er en trist liten badeby, og bor du der, må du finne deg i å være på badeferie .

Dette er den lille stranden i Kardamena. Hotellkompleksene ligger samlet og mellom dem er altså
denne badestranden. Utenfor denne bebyggelsen er det øde.

Det er fine båter i Kardamena også. Vi kunne besøke flere andre greske øyer fra Kos. Kos tilhører
Dodekanesene, som egentlig bare betyr de tolv øyene. De regner med at det finnes 12 større og 150
118

mindre av dem, og 26 av dem er bebodd. Nisyros er nok en av de mindre, men også en av de 26
bebodde, om enn bare av 1000 sjeler.

Åh så deilig med en tur på Egeerhavet igjen.
119

Jeg bare måtte ta et nærbilde av det utrolig blå vannet!

Dette bildet av Nisyros er mer interessant enn man skulle tro. Øya var konisk tidligere, men for 150
000 år siden blåste toppen av den i forbindelse med et kraftig vulkanutbrudd. På øya er det nå et
digert krater, eller caldera som vi kaller så store kratre. Det betyr at det ikke er én diger vulkan i dette
krateret, men flere tilfeldige små. Nå er visstnok ikke vulkanen levende lenger, og det som er av
aktivitet er utslipp av svovelgasser og damp. Det viser seg at i undergrunnen siver havvann inn og det
putrer og koker på grunn av varmen i jorden under. Svein og jeg har sett flottere vulkaner og
svovelparker på New Zealand, men for Kristin var det nytt og det er jo moro å ha vært på flere enn én
gresk øy. Nå har vi begge vært på to, nemlig to av Dodekanesene.
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Like før vi ankom Nisyros så vi denne øya, nemlig Gyali eller Yali. Det betyr Glassøya. De utvinner
pimpstein på den ene siden av steinbruddet og obsidian på den andre. Obsidian er naturlig
forekommende glass.

Her ankommer vi Nisyros og ser den største byen Mandraki med 600 innbyggere. Vi skal videre opp i
landskapet med buss før vi kommer tilbake hit. Jeg stjal bildet på neste side fra nettet og det viser
øya Nisyros fra oven. Her får vi godt inntrykk av hvor dominerende calderaen er.
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På Nisyros hadde de ikke elektrisitet nok, sa guiden, så de hadde undervannskabel med strøm fra
Kos. Av og til var det heller ikke nok vann på øya, så det kom også vann fra Kos. Da vi senere kom opp
til vulkanen, ble jeg veldig paff over dette, for det skulle da være mulig å omdanne vulkanvarmen til
energi av noe slag? Merkelig!

Her kjører vi med buss oppover i landskapet på vei til krateret.
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Landskapet er nydelig og fruktbart på tross av tidvis vannmangel. Oliventrær, og bak Egeerhavet.
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Dette er innsiden av vulkanen og her er det virkelig fruktbart med oliven og andre vekster. Oliven er
greit å dyrke her, siden de har lite vann og oliventreet er nøysomt med fuktighet. Bak i bildet skimter
du krateret vi skal til, Stefanoskrateret.

Dette er omtrent halvparten av Stefanoskrateret. De sier at selve vulkanen er død, men det siver opp
svoveldamp og vannet som finnes i undergrunnen er kokende.
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Her ser du vanndamp og svovelavsetninger nede i krateret. Kristin gikk helt ned, jeg fant ut at jeg var
varm nok på føttene med 36 grader i luften.
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Her vandrer turistene rundt i kraterbunnen. Mange tok på steiner de var advart mot å ta på og derfor
brant de seg. Det var vanskelig å puste der nede på grunn av svovel og vanndamp, sa Kristin og da var
jeg glad for at jeg lot være å gå helt ned. Jeg har både astma og kols. Hadde jeg ikke sett mye flottere
vulkanske fenomener på New Zealand hadde jeg nok gått ned.

Jeg sto midt i lia ned og prøvde å ta bilder av hele krateret.
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Disse metall- og svovelavsetningene syntes jeg det var verd å vise. Foran er det gul svovel og det røde
bak er jeg ikke sikker på.

Her tok Kristin bilde av svovelkrystaller på bunnen av krateret på nært hold.
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Her er andre små vulkaner inne i calderaen som i dag ikke er aktive.

Nå drar vi tilbake til Mandraki.
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Vi må gå et stykke langs strandpromenaden før vi kommer til den hyggelige delen av byen.
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Her er den lille stranden i Mandraki. Det var lite sandstrender og langt mer klipper.

Her er et overblikk over byen. Kristin skal opp til klosteret, men da må vi først gå inn i gatene.
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Noen gater er røde ...

131

Andre er blå.
132

Her er også grønne og oransje. Kristin skal videre opp mot klosteret.
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I Mandraki ligger et kvinnekloster, Panagia Spillani, med fantastisk utsikt over havet og byen. Kristin
dro opp og så. Jeg innså at jeg nok kom opp de 120 trappetrinnene. Problemet var å komme ned.
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Herfra ser vi hvor klart vannet er.

135

Her ser man utover Mandraki fra klosteret.

Vi var også inne i kirken like nedenfor klosteret.

136

Mens Kristin var oppe ved klosteret satte jeg meg her på denne restauranten under dette utrolige
treet, antakelig morbærfiken her på Helikiomeni-plassen.
137

Nå er Kristin kommet ned og vi bestilte moussaka. Disse trærne ga skygge og her samlet de gamle
innbyggerne seg, så plassen heter "den gamle", altså Helkiomeni.
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Så kom presten opp gaten til restauranten og han snakker med alle.
139

Jeg ba Kristin rekognosere toalettet før vi gikk. Det var i bunnen av denne vindeltrappen. Det fikk
heller vente.

Vi beundret vegetasjonen og gjorde oss klare til å gå til en bar ved stranden.
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Dette treet ved restauranten er malt hvitt nederst og ser ut som en kvinne med strømper, syntes vi.
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Denne bakgården ba jeg Kristin ta bilde av. Så frodig!
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Enda et av bakgårdsidyllene fra Mandraki.
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Typisk eksempel på mosaikk i gatebildet. Den er laget med små runde stein og de finnes mange
varianter i gatene.

En passende bar på stranden.
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Vi dro tilbake til Kos forbi Gyali over det blå Egeerhavet igjen. Her så vi utskipningshavnen for
pimpsteinen og obsidanet de drev ut her.
Det var sent da vi så Kos i det fjerne. Denne gangen spiste vi gresk middag på hotellet, for vi orket
ikke gå ut. Hotellet hadde gresk aften og det var meget god mat. Frokosten som var inkludert hver
dag var også noe av den beste jeg har fått noen gang.
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Siste hele dag på Kos
Siste hele dag på Kos ville vi bruke for å se grundigere på en del av tingene. Vi startet ved Agora.

Denne søyleporten er nok det mest markante trekket på Agora i dag. Resten er som bildet viser.
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Da har vi i store trekk fått med oss hele Agora. Disse søylene er restaurerte fra rester på plassen.
Akkurat som de kan fortelle fra Forum Romanum kan man finne rester etter helligdommer her også,
men nå har det vært mye stein. Man regner med at de eldste ruinene er fra 400 f.Kr.

Vi vandret videre ned til havnen eller gaten Akti Kountouriotou, som var den strandpromenaden vi
stort sett gikk hver dag vi hadde fri.

147

Denne statuen hadde vi ikke sett tidligere. Det er Hippokrates som underviser sine elever. Statuen er
ganske ny, og knapt nevnt i guideboken.

Inskripsjonen er på gresk, så jeg aner ikke hva det betyr og hvor mye jeg leter, finner jeg ikke
kunstneren.
Noe som hadde slått meg, var jo rikdomsforskjellene mellom Bodrum og Kos, så vi så på båtene.
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Like ved statuen av Hippokrates og elevene hans lå tre tyrkiske statusbåter på kaien. De kom sikkert
fra Bodrum. Det tyrkiske flagget bak på alle tre er så digert at det er vanskelig å overse. Disse var ikke
av de største, slik vi så i Bodrum, men de markerer seg likevel.

Dette var nok mer gresk standard. Her har vi båtene til yrkesfiskerne.
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Med noen få større seilbåter i bakgrunnen, men ikke i nærheten så dyre og flotte som de tyrkiske.

Her sitter fiskerne og rensker fangsten sin og selger direkte fra havnen.
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Vi dro bort til byens strand for å stikke tærne i Egeerhavet en siste gang, men det gikk ikke bra.

Se hvor tett som hagl badegjester og parasoller ligger! Vi forsøkte oss innimellom, men ble nesten
angrepet av yngre menn som ville selge oss en plass og dytte på oss en drink. Det var fryktelig
ubehagelig. Vi forsøkte å stikke av, men jeg falt og ødela kneet.
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Det var ikke verre med kneet at jeg kunne gå på det, men jeg gruet meg til flyturen hjem. Det hadde
vært trangt nedover enda vi kjøpte oss gode seter.

Dette bildet syntes Kristin var vanvittig morsomt. Det er fra WiFi-plassen og det oppfattes som veldig
primitivt av dagens unge. Nå er det visst gratis WiFi overalt, men her var det ikke lett å finne. Her
sitter de yngre og knoter på telefoner og nettbrett og sender meldinger til alle og en hver. Men det
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var greit å ha for å finne gode restauranter. Kristin hadde funnet en nettapp der restaurantene ble
bedømt og karakterisert. Derfor slapp vi triste turistbuler og fikk ordentlig gresk mat.
Vi spiste på La Prima om kvelden denne siste dagen og den var nærmeste nabo til Synthesis der vi
spiste to dager tidligere. La Prima hadde fått gode karakterer, og det fortjente den også. Kleftikoen
på Synthesis var helt grei, men antakelig ikke riktig valg i denne varmen.

På veien til flyplassen siste dag så vi at temperaturen var 39 grader og da var klokken ca 10 om
morgenen. Da var vi i grunnen glad vi skulle hjem. Kristin tok blide av alle Zeroflaskene vi skulle ta
med til flyplassen i fall vi måtte vente. Det er fantastiske navn!
På flyplassen måtte vi stå i uendelig kø. På grunn av den greske økonomiske krisen hadde de halvert
flyplassbemanningen, mens turiststrømmen var like stor. Vi drakk og kastet flasker vi ikke fikk med
oss gjennom sikkerhetskontrollen. Da vi var gjennom, fant jeg en full zeroflaske i vesken som hadde
vært gjennomlyst. Flasken slapp glatt igjennom for sikkerhetspersonalet ga tydeligvis blaffen! Det var
bra jeg fikk den gjennom, for prisene på andre siden var skyhøye.
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