Klassiske Hellas mai 2013
Star Tour Temareiser Aten - Meteora - Delfi - Olympia - Sparta - Mistras - Epidauros - Mykene og
tilbake til Aten.

Den lille rytteren fra Artemison, fra rundt 150 f. Kr.

Hellas mai 2013
Vi er endelig hjemme fra Hellas. Det var en anstrengende reise, for vi måtte opp hver dag kl 06:00 om
vi skulle rekke opplegget. Vi skulle reise kl 08:00 og kofferten burde helst settes klar kl 07:00, rett før
frokost. Vi var forberedt på lange reiser med buss, så vi visste at det ikke ble noe slaraffenliv.
Guiden var alle tiders som snakket meget godt norsk, men siden alle unntatt oss var svensker, ble det
litt svorsk også, og det var jo ikke alltid helt vellykket. Hun var født i Norge, men da hun var seks år,
flyttet familien til Hellas, så hun har aldri gått på norsk skole. Hun var 46 år. Hun fortalte om greske
skikker, og grekerne er veldig tradisjonelle. Førstefødte barnet i familien skal ha farfarens navn hvis
det er en gutt, farmorens om det er en pike. Så søsteren hennes fikk navnet Antigone, for det het
farmoren. Vår guide skulle derfor hete Edith etter sin norske mormor, men Edith likte ikke navnet
sitt, så det ville hun ikke. Hvis hun ikke skulle het det samme som mormoren, måtte mormoren
bestemme barnets navn. Mormoren hadde lest litt om Hellas og tenkte på skjønne Helene, og
dermed ble navnet Helene. Det gikk helt utmerket, sa vår guide, helt til de flyttet til Hellas. Da
oppdaget de fort at "halvparten" av alle Hellas' kvinner heter Helene, eller Eleny som de skriver det,
og den andre "halvparten" heter Maria. Med navneskikkene med farmor og mormors navn, kan du
vel tenke deg! Da fortsetter jo barna å hete Helene og Maria til evig tid. Guttenavnene er Dimitri,
Ioannis og Georgios. Så ifølge vår guide er det lite variasjoner i greske fornavn.
Når man skal pakke kofferten for en slik reise der det ikke er mulig å kjøpe det en mangler, måtte vi
følge godt med på værmeldingen, for vi måtte treffe sånn noenlunde med klesvalget. Ifølge
værmeldingen varierte dagtemperaturen mellom 20 og 27 grader, men de er ikke bedre med
værmeldingen i Hellas enn i Norge, så vi startet med over 30 grader. Heldigvis falt temperaturen, for
å klatre rundt i solsteiken i en slik varme, er ikke bra.
Da vi kom ned, viste det seg at grekerne feiret påske, og vi kom ned på påskeaften, og de feirer
påsken litt annerledes enn oss. Alt stengte tidlig, selv restauranter, og dagen etter, første påskedag
var stort sett alt stengt. Det gjorde det noe vanskelig å følge den opprinnelige planen, siden Akropolis
og Akropolismuseet var stengt. Men guiden visste råd.
Da vi kom, sa guiden at vi burde oppsøke en gresk kirke og se hvordan grekerne feiret påsken. Vi
burde stikke innom rundt midnatt, for da erklærte prestene Jesus for oppstanden, og det var
strålende å se, fortalte hun. Hun viste oss nærmeste kirke, men om vi ikke var for trette, kunne vi
klatre opp til St. Georgkirken som lå på den egentlig høyeste toppen i Aten, Lykavittos. Riktignok har
de taubane opp det siste stykket, så det trengte ikke bli så stor belasting på knærne.
Der er det flott å feire oppstandelsen, sa hun. De skal visstnok ha en kjent og dyr restaurant der
oppe også, men siden vi var trette og ganske fornøyd med de lokale restaurantene og den lokale
kirken, trasket vi heller rundt i byen til det ble midnatt. Vi skulle opp kl 06:00 dagen etter og med på
et ganske anstrengende program, så det fikk holde.

1

Her sitter jeg og venter lenge før midnatt. Vi gikk videre til en liten restaurant og spiste salat. Der
kunne vi ikke sitte lenge, for de stengte for påsken om en time.

Her er vi på den enkle restauranten, og som man ser har de fleste gjestene allerede dratt hjem for å
gjøre seg klare til påskefeiringen.

2

Dette er lenge før midnatt, og likevel er kirken ganske full. To prester veksler på å messe i en
sangliknende stil.

Prestene forlot kirken og ut på en plattform utenfor. Presten står lengst borte til høyre i bildet med
gullkors på ryggen. Alle henter seg lys i kirken og så står de tett i tett i gatene med tente lys.
3

Her er de. Når presten erklærer Jesus for oppstanden på slaget midnatt, smeller det, men det er ikke
fyrverkeri, så vidt jeg så. Da er det hele over, fasten er slutt og alle styrter hjem for å spise. De har en
fryktelig tradisjon. De hardkoker egg og maler dem røde som symbol på Jesu blod, og så knakker de
eggene og sier at Jesus er oppstanden, og svaret er ja, det er sant. Så hiver de i seg eggene. Jeg fikser
ikke å spise blodige egg, selv om blodet er aldri så symbolsk, så vi rørte dem ikke.

Dagen etter klatret vi opp på en annen høyde enn Akropolis, siden Akropolis var stengt. Vi fikk da
dette bildet av herligheten, og som man ser, er det mye restaurering som foregår. Besøket på
Akropolis ble utsatt til fredagen da vi kom tilbake til Aten.
4

Her fikk vi et nærbilde av Parthenon med litt av en telelinse også. Parthenon betyr Jomfruburet, for
dette er Athenes privatbolig, og hun har frivillig valgt å være jomfru.

Her ser vi inngangen til Akropolis, Athene-Nike-tempelet og vi skimter kariatydene på god avstand. Vi
ser også Herodes Atticusteateret nederst i høyre hjørne.

5

Her tar vi også med et utsiktsbilde over Aten mot Pireus og det joniske hav. Nå skal vi ta en rundtur i
Aten før vi tar fatt på turen til Meteora som visstnok skulle være 35 mil ifølge reisebeskrivelsen, men
som i praksis viste seg å være over 40 mil fra Aten. Jeg tar med et par bilder til før vi forlater byen.

Denne stien går inn i områder som skal ha vært kjente områder i Aten.

6

I Hellas lever skilpaddene vilt.

Dette er et oversiktsbilde fra det gamle Agora, altså der det politiske og det forretningsmessige livet
foregikk i antikke Aten. I forgrunnen ser vi en gresk-ortodoks kirke og bakerst i bildet et klassisk
tempel.

7

Her har vi tatt et nærbilde av tempelet Hefaisterion som er det eneste vel bevarte fra Agora. De har
neppe bebygd dette området, for her finner de nok en mengde ruiner allerede ved de første
spadetakene, bare se på bildet under som er en annen del av samme Agora. Ruinene ligger tett i tett.

8

Her ser vi forøvrig Lykavittoshøyden med St Georgskirken, dit vi ble anbefalt å ta oss opp i forbindelse
med påskefeiringen dagen før. Ellers er disse bildene tatt fra Filopappos-høyden, som gir både utsikt
mot Lykavittoshøyden og de fantastiske bildene vi har tatt mot Akropolis vist foran.

Her er hele Akropolis tatt fra Philopappusmonumentet på neste side.

9

Monumentet over ble reist av atenerne i 114 - 116 etter Kristus til ære for den romerske konsulen
Philopappus, som også var meget prohellensk. Det står helt sentralt på Filopapposhøyden. Denne
høyden er også kalt Musenes høyde. Vi skal tilbake til Akropolis, og da får vi se mer.

10

På veien tilbake og til restauranten fant jeg denne plakaten. Sokrates' fengsel, står det. Ja man kan jo
tro det!

Det siste stykke til restauranten måtte vi gå i smale gater i Aten. Bildene på neste side viser at alle
steker påskelam og at vår påskelunsj på den koselige restauranten virkelig var en tradisjon.

11

Her steker en annen restaurant påskelam i gaten. Bildet under viser den samme prosessen på vår
restaurant.

Dette var en restaurant som serverte tradisjonell påskelunsj med forrett innvollssuppe og hovedrett
grillet lam. Suppen og innvollene smakte surt, og jeg torde ikke spise alt. Men lammet var strålende
godt.
12

Etter lunsj dro vi til den gamle olympiastadion fra 1896, de første offisielle olympiske leker i moderne
tid.

Her er to bilder fra selve stadion, et langt enklere opplegg enn det vi har i dag. Men stadion er stor,
og vi fikk ikke med alt på ett bilde.

13

Her er parlamentsbygningen, der grekerne har demonstrert som gale den siste tiden. Det siste vi så
før vi dro, var at grekerne forlangte 8000 milliarder av Tyskland som skadeserstatning for annen
verdenskrig. Grekerne har brakt seg selv i denne situasjonen. Kanskje ikke den enkelte greker, men
deres råtne politikere, og grekerne har latt seg bestikke med gode pensjoner og stillinger i offentlig
sektor for å stemme på de ulike politiske partiene. Siden de selv tok for seg av bestikkelsene de ble
tilbudt, kan de ikke klage nå som regningen dumper ned i fanget deres. Det er synd på mange, men
de må ta sin del av ansvaret de også. Jeg ønsker også at de går ut av eurosamarbeidet.
14

Her har vi en av gardistene i sine tradisjonelle uniformer med plisséskjørt og ponponsko. Dette er
ikke det vanlige antrekket de har på seg på hverdager, men de har denne festdrakten til ære for
påsken.

15

Nå ligger alle kofferter i bussen, og vi drar til Meteora.

Meteora

Hotellet vårt i Meteora, med det passende navnet Meteoritis. Jammen ser vi et kloster fra byen også.

16

Disse klippeklostrene har vi selv tatt bildene av. Dette heter Rousanou og er et kvinnekloster. Vi
besøkte både dette og det under.

Dette er Varlaam-klosteret, men det orket jeg ikke klatre opp til. Opp går greit, ned er verre.
Dessuten klarer det seg med ett kloster. De er ikke så fantastiske. Svein var oppe, mens jeg og mange
andre satt nede og tok bildene på neste side.
17

Alle klostrene på klippene hadde slike taubaner for frakt i tilfelle en nødsituasjon. Dette bildet fanget
jeg tilfeldigvis. Det er fra Varlaamklosteret. Midt i bildet under gondolen ligger klosteret Megalo
Meteoro, altså store Meteoro-klosteret. Det er syv slike klostre tilbake av de 21 opprinnelige.

Fremdeles Varlaamklosteret.
18

På denne plassen under Varlaam-klosteret satt mange av reisefølget og og ventet. Det var ikke alle
som var bekvemme med oppklatringen, siden vi allerede hadde besøkt ett kloster.

19

Naturopplevelsen var upåklagelig og her er Store Meteora-klosteret i bakgrunnen til høyre.
20

Her ligger to av klostrene rett overfor hverandre.

På klippen nederst i høyre hjørne ser det ut til å ligge en klosterruin fra et av de fraflyttede klosterne i
dette området. Som nevnt var det opprinnelig 21 klostre, men nå er det altså bare seks igjen.
21

Dett er St. Stefanklosteret, som var stengt. Det er lettest å komme til.

Nøyaktig hva dette heter, erj eg ikke sikker på. Det kan være St. Nicholas. Men grekerne er nesten
patologisk religiøse. Her skal du se noe helt annet.

22

Midt i dette bildet, litt til høyre ser du en revne i fjellet. Se under hva dette er:

Denne revnen brukes som en kirke for St. Georg, og de feiret St. Georgsdagen da vi var der, selv om
den egentlig er 23 april. Men på grunn av at påsken falt som den gjorde, utsettes alle helligdager, så
her er feirer de altså St. Georg. Se at de klatrer i tau opp fjellsiden.

23

Denne grotten vi ser over tretoppene måtte vi ta i full fart fra bussen. Den kalles Den hellige ånds
grotte. Gresk ortodoks religion er veldig merkverdig, og grekerne er svært religiøse. Det erikke lett å
forstå dem. Meteora betyr mellom himmel og jord, og disse munkene som startet som eremitter,
valgte å bosette seg her for å være så nær Gud som mulig.

24

Jeg avslutter Meteora med et nytt bilde av dette klosteret fordi vi både ser bebyggelsein i Kalampaka
i bunnen av dalen og skimter de snøkledde fjellene øverst i bldet. Neste dag skulle vi videre til Delfi.
På veien til Delfi spiste vi lunsj på dette koselige stedet på neste side.
25

Hva landsbyen het, vet jeg ikke, men det var i hvert fall hyggelig. Det var en typisk familierestaurant,
Gertsou-familien, og mater familias sto og passet på at vi fikk den maten vi gjerne ville ha.

Vi passerte Termopylene, men det var bare en moderne statue av spartanerkongen Leonidas å se.
Her er det helsebringende svovelkilder og det er det navnet Termopylene kommer fra. De var vel
kjente i antikken også. Vi tar et nærbilde av Leonidasstatuen til ære for de 300 spartanerne som livet
her i 480 f. Kr. for å holde perserne på avstand til de andre fikk trukket seg tilbake.

26

Leonidas i nærfigur, moderne monument. På sokkelen står sitatet: ”  - Kom og hent
det”! Dette svarte Leonidas perserkongen da denne ba om fri passasje. Oppe i fjellet finnes det en
grav der det står:

Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
"Stranger, announce to the Spartans that here we lie, having fulfilled their orders."
Det ligger imidlertid ingen der. Da grekerne ble forrådt av en av sine egne, ba Leonidas hæren trekke
seg tilbake til Aten og selv sto han sammen med 300 spartanere og 700 tesbiske frivillige og slaver.
Alle falt, men de reddet Hellas.

27

Delfi

Øverst er vårt hotell i Delfi, Anemolia. På bildet under skimtes så vidt et skianlegg oppe til venstre.
Skisport er dyrt i Hellas. Fjellet er Parnassos, eller Parnasset som vi sier. Det er ikke kjent fra gresk
mytologi, bare i litteraturen.

28

Herfra startet vi oppstigningen. Dette er museet i Delfi.

Denne sarkofagen står utenfor museet. Jeg aner ikke hva det er, for det sto intet skilt og ingen synes
å bry seg nok til å skrive om det, verken på nettet, i Delfiboken eller i guideboken. Akkurat som
Akropolis finnes det mange versjoner av Apollontempelet i Delfi. Jordskjelv og naturkatastrofer har
rammet også Delfi, så det å tidfeste med nøyaktighet er helt umulig.

29

Først går vi gjennom det romerske området. Her hadde romerne butikker. Vi ser på bruken av
teglstein at det er et romersk område vi er i. Helene foraktet romerne.

På veien opp ser vi Helene i forgrunnen og Atens skattkammer i bakgrunnen. Sistnevnte er
restaurert.

30

Her er Atens skattkammer, det vil si at her satte de offergavene til gudene. Ingen turde stjele dem i
oldtiden, men ifølge Helene gjorde romerne det til vane å hente offergavene ned om kvelden og så
selge dem til nye pilegrimer dagen etter.

31

Dette er typisk for landskapet rundt Delfi og hvordan det ser ser ut her nå.

32

Dette er restene av Apollotempelet der Pythia satt bakerst ved en gasslekkasje og ga orakelsvarene.

33

På den hvite søyleresten til venstre midt i bildet var Sfinxen fra Naxos plassert. Vi ser den senere i
museet.
34

Dette er Sibyllestenen. Sibyllene var forløperne til Pythia, siden det var et orakel her tidligere også.

Dette er Apollons alter.
35

Delfi nyhetsbyrå i antikken. Her skrev de virkelig ned nyheter for at folk skulle bli orientert.

Muren over virker som en avis. De skrev inn på steinene og slipte det vekk når de hadde ferskere
nyheter.
36

Her er restene av Apollontempelet sett ovenfra. Under platen på slutten av tempelet til høyre i bildet
var det altså Pythia satt. Alle spådommene ble tolket av prestene.

Bildet over er fra amfiteateret. Det er ganske forvrengt, for jeg har tatt det med fisheyelinse.

37

Kom bare ikke og si at det ikke var bratt! Disse to er ganske slitne. Også her i Delfi var det en form for
"olympiske leker", nemlig Pythialekene, som besto av løp, spydkast, bryting og lengdehopp.

38

Inne på museet var nok dette rosinen i pølsa. Den tilhører et hestespann, men alt annet enn denne er
forsvunnet. Han har vunnet rennet og har fremdeles øynene intakt. Vi ser ham bakfra på neste side.

39

Gjett om arkeologene var fra seg av glede da de fant ham!

40

Her er den berømte sfinksen fra Naxos. Den har stått i Delfi på den søylen jeg innledet med.

41

En søyle med tre dansende piker fra rundt 335 f. Kr. Den er visstnok 11 meter høy.

42

Dette er Dionysos i drakt som den lyrespillende Apollon (Apollo Kitharodos). Jeg ser ikke lyren eller
likheten forøvrig.

43

Dette er to arkaiske statuer av tvillingene Kleobis og Biton. Det knytter seg en uhyggelig historie til
dem. De hadde vært så snille mot moren sin at Hera spurte moren deres hva hun kunne gjøre for
dem. Men tvillingenes mor sa at gudinnen selv fikk bestemme hva som var best for dem, for hun ville
nok finne det riktige. Dermed våknet de aldri mer, for ifølge gudinnen Hera var det beste som kunne
skje et menneske å dø ung uten smerter og uten kjennskap til at de døde!

44

Denne skålen som forestiller Apollon som spiller på sin lyre og en ravn på siden, ble også funnet i
Delfi. Den er jo enkel, men regnes som svært vakker. Da vi spiste lunsj, kom vi til en butikk som solgte
en kunstnerkopi av denne skålen som står på en liten stett. Den var ikke billig, men hva kan man
kjøpe på slike reiser? Da er det bedre å ha noe ordentlig. Vi fikk et sertifikat med den.
I det hele tatt var det stort sett bare kopier av de klassiske gjenstandene det var noen vits å kjøpe. De
fleste var sertifisert av kulturdepartementet i Hellas og de ble solgt i museumsbutikkene. Det er
ganske mange kunstperioder i Hellas. Vi har den kykladiske fra 2800-2300 f. kr, den minoiske (Kreta)
og den mykenske fra ca 1600 til 1200 før kr. Så kommer den geometriske til ca 700 før kr, den
arkaiske til ca 450 før kr, den klassiske fra 450 til ca 350 før kr. Deretter kommer den hellenistiske og
antakelig den mest imponerende med hensyn til bevegelser. Tvillingene på forrige side tilhører den
arkaiske kunstperioden og skålen på denne siden er fra 490 på grensen til den klassiske.
Bronsestatuen vi innledet museumsgjenstandene med er så klart klassisk også.

45

Her har man stilt ut en mengde gjenstander i gull og sølv, og muligens litt elfenben, men det er lite
trolig at et organisk materiale som elfenben har overlevd. De hadde imidlertid rekonstruert en okse i
plast og hengt opp biter av det de fant av gull, sølv og bronse som tilhørte oksen.

Siden Delfi er verdens navle, må de jo ha en navlestein. Denne er original og står ute i det fri,

46

Bildet over viser det vi fikk med oss av Athenes tempel langt nede i bakken. Under har vi et
internettbilde av det samme.

47

En enslig søyle i litt annen design oppe ved Apollotempelet. Dette er Prousias' stele, en offergave fra
Koinon fra Aetolia. På toppen av denne søylen fatnes det en rytterstatue av Komg Prousias II av
Bithynia, som lå i dagens Tyrkia.

48

Utsiktbilder over dalen

49

Vi avslutter Delfi som vi begynte og vi håper at dette bildet viser hvor bratt det var. Utsikt over dalen
fra tempelplassen i Delfi

50

Fra Delfi til Olympia og Sparta
I dag fortsetter vi turen fra Delfi til Olympia. Jeg trodde før vi dro at vi skulle til Olympen, fjellet der
gudene bodde, men da jeg så reisebeskrivelsen, skjønte jeg jo at jeg hadde tatt feil. Fjellet Olympen
ligger litt nordøst i landet, og der er det lite å se. Det er Hellas' høyeste fjell med sine 2917 meter,
men utover det, er det ikke spennende akkurat.
Olympia - det er noe annet. Det var der de olympiske lekene foregikk, og der sto også et av verdens
syv underverk, nemlig Zeus-statuen i gull og elfenben. Den var ifølge det man tror 12 meter høy, og
den var laget av den sagnomsuste kunstneren Fidias. Vi regner med at han levde ca 480 – 430 f.Kr.
Han var en venn av Perikles, og da Perikles' politiske motstandere ville skade ham, beskyldte de vennen Fidias for å stjele unna gull og elfenben da han lagde den fantastiske Atene-statuen på Akropolis.
Regelen var slik at Fidias fikk gull og elfenben delt ut slik at han kunne beslå Atene-statuen med det.
Restene skulle leveres tilbake til Aten by. Det hadde vært lett for Fidias å bevise sin uskyld ved å demontere gullet og elfenbenet på statuen og få det veid. Men Fidias visste at dette var et angrep på
Perikles og han nektet å ydmyke seg ved å ødelegge sitt store verk. I stedet sa han til ledelsen i
Olympia at han ville flytte dit, slik de lenge hadde bedt ham om, og der laget han sitt mesterverk,
Zevs-statuen som altså ble et av oldtidens syv underverk. Småligheten lenge leve! Slik har det alltid
vært. Latterlige maktkamper er virkelig ødeleggende, men heldigvis bare for Aten denne gangen.
Det finnes ikke en flis igjen av denne Zevs-statuen. Stadige jordskjelv og andre katastrofer har gjort
det av med disse fine mesterverkene. Det vi vet om dem, har vi fra beskrivelser fra kilder som har
sett dem. Olympia stadion og andre bygg på området finnes i fragmenter.
Ifølge Helene, vår guide, var de olympiske lekene i antikken noe helt annet enn dagens olympiske
leker. Lekene var ment for gudene, og dyrkningen av individet var ikke så sentralt. Men noe tyder på
at det ikke er helt riktig, for det fantes idrettsfamilier som la alt til rette for at barna deres skulle vinne. I hvert fall - selve lekene var like mye en religiøs forestilling som ren sport. Vi får tro henne på
det.
Vi satte av sted morgenen 7. mai mot Olympia på Peloponnes. Vi dro langs Korintbukten og skulle ta
den nye broen mellom Antirrio og Patra mellom fastlandet og Peloponnes. Grekerne er veldig stolte
av den, for det har vært en bragd å feste den i bunnen. Dette er ustabile masser og det er ofte jordskjelv. De har fått hjelp av danske brobyggere og broen har en levealder på 150 år. Vi har ikke noen
bilder fra den vakre naturen, for vi kjørte buss hele veien uten å stanse før vi kom til Peloponnes.
Derfor viser jeg bare et par bilder fra den spektakulære broen de er så stolte av. Men først tar vi med
et siste utsiktsbilde fra Apollotempelet i Delfi. Landskapet der er også vakkert.
Mens det var brennhett i Delfi og jeg savnet solhatten som jeg hadde puttet i kofferten og derfor ikke
fikk tak i, var det lett overskyet dagen vi dro til Olympia. Det likte alle vi nordboere svært godt.

51

Øverst et utsiktsbilde over landskapet ved Delfi, og under ser vi Rio-Antirrio-broen med Peloponnes'
fjell i bakgrunnen. Denne broen er hele 3 km lang og en av verdens lengste.

52

Her er broen litt fra siden. Jeg kunne ikke få til bedre bilder av den, for bussen stoppet ikke.

Et av våre primitive rastesteder før ankomst til Olympia, i Patra. Helene ville vise oss kirken på neste
side, St. Andreas-kirken, som hevder å ha det originale Andreaskorset som apostelen Andreas ble
korsfestet på. Noen var inne og så det. Jeg tror ikke så mye på slikt, så vi klarte oss med utsiden.
53

Over ser vi altså Sankt Andreas-kirken og under ser vi toppen på en korintisk søyle som innledning til
det vi skal se i morgen da vi besøker idrettsanlegget i Olympia.

54

Hotellet vårt, Olympic Village, var meget behagelig.

Dette er en ganske fredelig plett denne morgenen. Her har vi ankommet idrettsanleggene.

55

Det er ikke så mye igjen av det som var utendørs i Olympia. Her ligger steinblokker på steinblokker,
og uten vitenskap og guider er det ikke lett å forstå disse idrettsanleggene og hva det har vært.

Vi kjenner i hvert fall igjen korintiske søylehoder når vi ser dem.
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Dette er i hvert fall et badeanlegg over.

Dette bygget ble påbegynt av Philip av Makedonia, far til Alexander den store. Han ble myrdet før
han fikk fullført det, men Alexander fullførte det for ham. Det heter Philippion-templet navnet etter
byggherren.
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Philipeion tatt fra en annen vinkel.

Philippion er et av få sirkelrunde bygg i Hellas. Et annet er Atene-tempelet som vi så i Delfi. Senere
skulle vi også se rester etter et i Epidauros.
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Her har vi det første av to bilder fra Zevs-tempelet der den store Zevs-statuen, et av de syv
underverkene sto. Dette er alt som står igjen her.

Her er Zevs-tempelet fra en annen synsvinkel.
59

Dette bildet er fra skulptøren Fidias' verksted da han jobbet her i Olympia. En av grunnene til at vi vet
dette, er at de har funnet verktøy og koppen hans med tydelig innskripsjon: ”Denne koppen tilhører
Fidias”. Men her er mye "restaureringer”, for vi merker innslaget av romersk teglstein.

Dette er Fidias' kopp. Det er satt speil under slik at vi skal kunne lese innskriften, men vi kan jo ikke
gammelgresk.
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Også dette er Zevstempelet fra en annen vinkel.

Her ser vi stener som har ligget oppå hverandre og dannet søyler.
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Denne pelen har den berømte Nike-statuen som finnes rester av i museet stått. Vi ser selve statuen
på neste side.
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Det er ikke så mye igjen av Nikestatuen. Peonius, skulptøren, ville fange Nike i det hun landet fra
himmelen, og fange øyeblikket hun satte sine føtter på jorden. For å få denne bevegelsen i
skulpturen måtte han jobbe temmelig hardt og være nytenkende. Alle skulpturer skulle stå av seg
selv i Hellas om de skulle være verd noe som helst. En figur som ikke kunne stå av egen kraft, var
søppel, fortalte vår guide. Derfor er balansen og finne ut hva som kan skape balanse så viktig.
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Her ser vi Nikefiguren fra siden og da ser vi også hva som krevdes av en figur i så sterk bevegelse
fremover for å balansere. Kunstneren lar kjolen flomme bakover og dette sammen med vingene
gjorde baksiden av figuren tung nok til å gi motbalanse til den fremoverlutede figuren. Vingene er
borte, og det er deler av kjolen også. Derfor er det ikke mulig annet enn å tenke seg hvordan den så
ut. Men her står altså figuren og som vi så på side 62, sto den ute på en søyle.
Denne figuren hører typisk til i klassisk gresk kunst, men den peker fremover mot den hellenistiske
skulpturkunsten ved at der er så mye fart og bevegelse i den. Peonius var åpenbart en genial og
fremtidsrettet skulptør.
Før vi går videre inn i museet vil jeg gjerne ta men noen flere bilder fra idrettsanleggene. Vi har for
eksempel ikke sett løpsarenaen.
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Her er gangen ned til løpsarenaen. Buen vi ser over inngangspartiet er alt som er igjen etter en
overbygd gang fra der vi står og helt ut til arenaen. De første olympiske leker her i Olympia ble
arrangert i 776 f. Kr. Ifølge Richard Miles' BBC-program Ancient Worlds, hadde de bare én øvelse,
nemlig 200 meter sprint, mens flere ble lagt til etter hvert, men kun individuelle øvelser.
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Her er vi ute på løpsarenaen og den steinmarkeringen vi ser på det øverste bildet er startsstreken.
Det finnes en tilsvarende markering lenger borte, og der skal man snu dersom man skal løpe
distansen flere ganger. Man løp ikke rundt på en bane i antikken.
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Denne katten fulgte oss hele runden og ser ut til å lytte andektig til guiden.
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Dette er faktisk interessant. Her i Olympia er ikke søyler og byggemateriale marmor som i resten av
Hellas. Dette er et lokalt byggemateriale som består av sammenpressede skjell. Dette har vært
gammel havbunn, og de hadde ikke krefter eller råd til å frakte marmor slike avstander. Det de derfor
gjorde, var å bruke dette dårlige, sammenpressede skjellblokkene, og for å få marmorutseende,
blandet de knust marmor med olivenolje og smørte det utenpå byggverkene for at det skulle få en
marmor look. Skulpturen og de finere delene, derimot, var i marmor, men de mer massive delene
som søyler og vegger var juks. Dette ser vi ikke noe til på fastlandet.
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Nå tar vi farvel med Olympias mange idrettsanlegg og går mot museet med et siste blikk på Zevstempelet under.
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Dette er Heras alter, der den olympiske ild blir tent i våre dager. Olympia har vært bebodd lenge.

Bildet over viser en bygning de har gravd frem, og den er over fire tusen år gammel.
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Denne fantastiske statuen av Hermes som redder Dionysosbarnet fra Heras sjalusi og vrede er et av
de få verkene man uten tvil kan si at den kjente skulptøren Praxiteles har laget, for han refererer til
den selv og sier at den er stygg. Han gadd ikke gjøre den ferdig en gang, det ser vi på tverrstaven ved
Hermes' hofte. Den er fra det fjerde århundret før Kristus.
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Denne terrakottastatuen er av Zevs som stjeler Ganymedes fra jorden for å elske med ham, siden
Zevs elsker like godt med begge kjønn. Zevs' fornøyde ansiktsuttrykk og det at fargene er godt bevart, gjør den spesiell. I antikken var alle statuer malt i tildels sterke og avanserte farger. Dette var
guidens favoritt i museet i Olympia. Statuen er senarkaisk, antakelig fra rundt år 500 f.Kr.
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Denne hesten som opprinnelig var en av fire hester, falt Svein for og ville kjøpe en kopi, men gjorde
det ikke og sier at han ikke angrer. Den er fra 470 f. Kr, altså klassisk. Jeg angrer.

Denne eldre mannen er ganske berømt og den del av de to gavlene som vises på neste side.
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Her har de rekonstruert gavlen over Zevs-tempelet slik de tror den så ut.

Dette er gavlen på den andre siden. De har funnet nok rester til at de er temmelig sikre, og disse figurene er selvsagt i marmor. Alt annet ville ha vært ødende og det hadde ikke vært verd å legge slikt
arbeid ned i slike former uten skikkelig materiale å arbeide med.
Vi entret bussen for å dra til Sparta. Sparta ca 35- 40 000 innbyggere, men det er lite å finne av ruiner
i Sparta i dag, for spartanerne var ikke et skapende folk, men et rendyrket krigerfolk, av dorisk herkomst. De hadde en av de merkeligste samfunnsstrukturer vi kjenner til. De organiserte hele samfunnet og sitt privatliv rundt en krigerkultur. I dag er landskapet flatt og fruktbart der selve byen ligger, men landskapet rundt byen er ganske vilt. Vi aner det på fjellene i bakgrunnen.
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En sjelden ruinhaug, men det er fjellene bak som trekker oppmerksomheten min.

Dette bildet har vi tatt på bussturen over de arkadiske fjellene på veien til Sparta. Dette bildet fikk vi
anledning til å ta, for her hadde vi en kaffepause. Deretter kjørte vi inn i et fjellparti med stupbratte
fjell og der vi i grunnen var meget imponert over at sjåføren greide å manøvrere bussen. Der stoppet
vi ikke, så vi har ingen bilder, men ett fra internett gir en viss pekepinn om veiens forløp.
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Slik slynget veien seg på strekningen til Sparta. Vi ser fire veistrekninger rett ovenfor hverandre.

Her rastet vi før vi begynte på opp- og nedstigningen.
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Det meste Sparta hadde å vise frem, var denne statuen av deres krigerkonge Leonidas som forsvarte
Termopylene i 480 før Kr. med sitt liv sammen med 300 andre spartanere. De sloss til siste mann mot
perserne og ga dermed atenerne mulighet til å komme seg til Aten og evakuere alle når perserne
kom mot byen. De greide å tømme byen og dra til Salamis. Perserne var så forbannet at de gikk løs
på kunsten og ødela etter beste evne. Senere ble perserne slått ved Salamis i et sjøslag, men de kom
igjen enda en gang før de endelig ga opp å invadere Europa. Vi har allerede vært gjennom noe av
dette ved Leonidas' statue ved Termopylene.
På neste side ser vi ruiner i Sparta, men vi finner ikke kunst av betydelig format. Det mest antikke vi
opplevde i Sparta, var navnet på hotellet - Menelaion, etter kong Menelaos.
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En ruinhaug fra Sparta, men det er stort sett alt som er å se. Når de graver i Sparta, finner de flere
ruiner, men de er alle av samme type som dette, ikke så spennende. Sparta var nemlig ikke som andre byer. Den hadde intet politisk sentrum, offentlige bygninger eller bymurer. De hadde ingen skriftlige lover og heller ikke penger. Man kan si at mennene levde et militærliv fra 7 års alder og resten av
sitt liv. Målet for deres liv var å tjene Sparta i krig og ofre seg for byen.
Svake og dysfunksjonelle barn ble kastet ut for klippene utenfor byen så snart de var født. Her var
ingen nåde. Homoseksualiteten blomstret i militærbrakkene, noe som ga kvinnene en enorm frihet til
å søke utdanning og andre aktiviteter. Det sies at kvinnene i Sparta hadde en seksuell frihet som kan
måle seg med kvinner i de mest moderne land i dag. De var imidlertid like tøffe som mennene. Dro
sønnen ut i krig, sa moren da hun ga ham et skjold: Kom tilbake med det - eller på det! Altså: Seire
eller dø! De sies at døde med sår på ryggen ikke fikk begraves på de samme kirkegårdene som "heltene". I en så påfallende sterk kollektivistisk krigerkultur blir det lite tid til kunst. Spartanerne hadde
underlagt seg omkringliggende byer og samfunn. Innbyggerne ble gjort til føydale slaver som utførte
alt arbeidet for spartanere og ga fra seg det meste av avlingen sin. Disse slavene ble kalt heloter.
Miles i BBC-programmet tok oss med til det arkeologiske museet i Sparta og der var det ikke så veldig
mye fint å se. Det som var, var heller primitivt, så at vi ikke brukte tid der, er heller forståelig. Faktum
er at det mest avanserte i dette museet er rester etter romertiden.
Som samfunnsform forundret Sparta også de andre greske bystatene som så på spartanerne med en
blanding av beundring og avsky. De store kulturforskjellene skulle senere føre til at det aldri ble noen
samling av Hellas, men førte tvert imot til den store Peloponnes-krigen mellom Aten og Sparta.
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Mistras, Epidauros og Mykene
Nå er vi kommet til dag 6, altså 9. mai. Da dro vi fra Sparta via en bysantinsk, forlatt by, Mystras eller
Mistras. Denne er ikke fra antikken, men den ble et tilfluktssted etter at folk var grundig lei av kriger
og konflikter. Byen ligger i Laconia, akkurat som antikkens Sparta, men etter å ha gjennomlevd krigsherrer, korsfarere, kampen om det bysantinske versus det vestromerske riket og andre uromomenter, bestemte befolkningen seg for å flytte opp i denne ulendte skrenten for å beskytte seg. Det sies
at det var 45 000 innbyggere her, og det skulle ingen tro når man ser på størrelsen av ruinene. Men
er man i konstant krig og forsvar mot inntrengere, tenker man ikke på å bo fint og med mye plass.
Familiene klumpet seg sammen på små rom, for det gjaldt overlevelse, ikke luksus.
Byen ligger rett under korsfarerborgen grunnlagt av William de Villehardouin, etter det famøse fjerde
korstog i 1249, og dermed ble også byen bygd. Men da tyrkerne erobret Konstantinopel og det bysantinske riket i 1453, trakk de videre vestover og tok Hellas også. Byen Mistras falt i 1460. Fra da av
begynte folk å flytte ut av Mistras. Det var jo trangt og vanskelig å bo der, for de levde jo av markene
nede på flaten, og siden det verste hadde skjedd - at tyrkerne - var kommet, var det ingen grunn til å
forsvare seg lenger. Så i tillegg til tyrkeråket var det ikke nødvendig å plage seg selv ved å bo trangt
langt oppe i fjellsiden. Likevel flyttet de siste 30 innbyggerne ut så sent som i 1952.

Klosteret her oppe heter Pantanassa. Vi ser det på bildet over. Det daterer seg tilbake til 1429, og
kirken regnes som perlen av det som er å se i Mistras, og det er så vel formen som de originale
veggmaleriene de da sikter til. Eksperter mener likevel at så sent var nok den inderlige religiøse patos
i kunsten på vei nedover, så maleriene er visstnok ikke så utsøkte som tidlig bysantinsk kunst.
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Øverst står vi på første trappeavsats, og så skal vi klatre videre opp til klosteret vi ser i venstre del av
bildet. Noen dro hel til borgen på toppen. Under et bilde tatt av midten av bildet over med telelinse,
Dette er ganske bratt!
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Her begynner oppstigningen, ganske forsiktig i begynnelsen.

Nå er vi et stykke oppe i lia, og her ser vi ut over den spartanske sletten.
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Her ser vi oppklatringen. Det er ganske bratt.
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Her er vi kommet opp til kirken og skal gå inn. I denne klosterkirken får vi fotografere så lenge vi ikke
bruker blitz. Dette er klassifisert som et arkeologisk minnesmerke, og nonnene eier ikke klosteret. De
får bruke det, men de må flytte hvis myndighetene mener de skader området. Jeg tenker nok at de
snarere holder det ved like, spør du meg.
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Her er noen av veggmaleriene og ikonene,
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Her er den veggen som i greske kirker skiller alteret fra folket. I greske kirker får bare prestene og
deres hjelpere komme frem til selve alteret. Opprinnelig måtte ikke-ortodokse vente i et forkammer.

Dette er en del av takmaleriene. Ellers hadde nok jeg mer sans for utsikten.
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Vårt disige utsiktsbilde over og et klarere fra nettet under.
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Blomsterflor i klostergården.

Det kryr av katter overalt i Hellas. Nå har nonnene kastet ut tørrmat til dem, og her ser vi åtte av
dem, men jeg vedder på at de er flere.
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Her er noen av kattene i klostergården mot nord. På side 11 et siste bilde fra Mistras før vi drar til
lunsj og får "verdens beste" moussaka, ifølge Helene.
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Her ser vi fra klostergården opp mot kirkens svalgang.
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Her, nesten under disse mektige platanlønnene, fikk vi servert maten.
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Men som vi ser, vi fikk et telt mellom trærne og maten vi skulle spise slik at vi ikke trengte å tenke på
insekter i maten.
Jeg har ikke fortalt så mye om været på turen. Vi dro ned i forvissning om at det ikke skulle bli for
varmt, men der tok vi feil. I Aten første dagen var det 30 grader og sterk sol. Da var jeg glad for at jeg
hadde tatt med meg den shabby solhatten fra Tenerife. Det var ganske varmt på turen opp til klippeklostrene i Meteora også, men det begynte å skye over, så det ble ikke så ille. På turen mot Delfi via
Termopylene var det også til å holde ut, men i Delfi var det godt over 30 grader og full sol. Jeg hadde
da av vanvare pakket hatten i kofferten, for vi levde hver dag under strenge regler og stramme tidsplaner: Vekking kl 06:45, men på det tidspunktet hadde vi vært oppe i tre kvarter, for vi måtte dusje,
pakke og få ned koffertene kl 7:00. Deretter skulle vi ha frokost og rydde opp det siste av fotoutstyr
og håndbagasje. Vi skulle være i bussen kl 8:00, så hadde man glemt seg og pakket i kofferten, ja da
var løpet kjørt.
Fra Delfi til Olympia var det svalt og overskyet, og de fleste i bussen var meget glade for det. Været
holdt seg ganske behagelig kjølig til Sparta og Mistras, og på veien til Tolo regnet det faktisk. Egentlig
ble vi tilbudt en bade- og hyggekveld i Tolo, men da det regnet, ringte guiden til Epidauros og spurte
om det regnet der. Der var det sol, så guiden bestemte at vi tok Epidauros den kvelden i stedet for
neste dag, og det var alle svært glade for. Vi hadde gruet oss litt il siste dagen siden vi både skulle til
Epidauros, Mykene og på Akropolis og Akropolismuseet, siden vi ikke rakk det først dagen i Aten på
grunn av at det var første påskedag i den greskortodokse kirken. Selv i mai steker solen i Hellas, så vi
takket alle for de deilige skyene.
Så nå drar vi mot Epidauros og det mest spektakulære der, er det enorme amfiteateret med den fantastiske akustikken.
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Epidauros

Her er jeg nesten nødt til å jukse litt og ta et bilde fra internett, det øverste, for som man ser på bildet under, greier vi ikke å få frem dimensjonene på dette teateret med våre kameraer og linser.

Dette tok Svein og mitt beste er på neste side. Det tok jeg da vi gikk opp og satte oss for å få en demonstrasjon av akustikken.
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Vi hørte guiden vår snakke med normal stemme og slippe småmynter ned på Dionysos-steinen i midten. Vi kan bekrefte den fantastiske akustikken. Epidauros er også et av guden Asklepios hellige steder. Han er guden for legekunsten.

Ruinene ellers var ikke så spennende akkurat, heller ikke museet, så vi avslutter Epidauros med en
statue av Asklepios.
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Asklepios med slangen som symbol.
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Her er badebyen Tolo, innerst i Argolos-bukten, men været var ikke så fristende for å bade i. Disse
bildene viser utsikten fra hotellet vårt, hotell John and George. Vi var glade vi hadde fått unna
Epidauros i det kalde været, for vi regnet nok med at det ville bli anstrengende, ikke bare Mykene,
men også Aten, siden vi ikke fikk besøkt Akropolis på grunn av påsken.
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Mykene
Dag 7: At vi i det hele får se Mykene, skyldes i stor grad, for ikke å si helt og holdent, den tyske forretningsmannen Heinrich Schliemann med sin lidenskap for arkeologi. Han var født i 1822 og døde i
1890, og var rik nok til å realisere drømmene sine, nemlig å sjekke om Homers Iliaden var løgn og
forbannet dikt eller hadde en kjerne av sannhet i seg. Han dro derfor til Tyrkia på jakt etter Troja - og
fant det! Han jobbet i Troja i 1871, men ville videre og lete etter Mykene, som han fant i 1876.
Han regnet med at han ville finne mye i gravene som antakelig lå utenfor murene til festningen. Imidlertid bommet han, for festningen var blitt utvidet på et senere tidspunkt. Ville han finne noe, måtte
han lete innenfor festningsmuren. Han fant en kongegrav med 16 personer, med kroppsdelene dekket av gullplater. Han fant en kongelig dødsmaske, og han var overbevist om at det var Agamemnons
maske. Imidlertid skjedde trojanerkrigen sånn rundt 1270 før Kristus, mens masken han fant, var mye
eldre, fra omtrent 1600 før Kristus.
I dag snøfter arkeologene over denne "amatøren Schliemann". Han utbrøt i sin begeistring over funnet at: I dag har jeg sett Agamemnons ansikt! Men grekerne er ham evig takknemlig, sa Helene, og
det burde de jammen være også, for han brukte sine egne penger for å grave ut. I motsetning til andre arkeologer, det være seg profesjonelle eller eventyrere av andre nasjonaliteter, overlot han alt til
den greske staten. I motsetning til franskmenn og engelskmenn har tyskerne et meget godt rykte
som arkeologer. De stjeler ikke. Tvert i mot - de har også gitt ting tilbake til Hellas frivillig.
Av grunner jeg ikke forstår, er alle opptatt av Agamemnon. Jeg har sett skuespillet av Aiskylos, og
Agamemnon var en fryktelig fyr, spør du meg. Han var broren til Menelaos av Sparta, som igjen var
mannen til den skjønne Helene. Agamemnon var konge av Mykene og gift med Helenes søster, Klytamnestra. Da prins Paris stakk av til Troja med den skjønne Helene, erklærte de to brødrene Troja
krig og de fikk med seg en mengde andre greske bystater også. Det er nok bare tull at denne krigen
ble utløst av en kvinnes deilighet. Alt tyder på at dette var en regelrett invasjon for å skaffe seg kolonier i Lilleasia, der jo Troja ligger rett på sørsiden av Dardanellene.
Men Homer har jo gjort dette mye festligere, mer romantisk og skapt helter som Akilles, Odyssevs,
Aeneas, Hector og andre, og slik blir det jo stor litteratur av.
Agamemnon rustet sine skip for å dra til Troja, men han fikk ikke vind. Derfor ofret han sin yngste
datter Ifigeneia til gudene. Så fikk han vind. Han kjempet i 10 år ved Troja, og så dro han hjem igjen
med sin slave og elskerinne Kassandra. I mellomtiden hadde Klytamnestra også funnet en elsker Aigylos - og da Agamemnon kom hjem, installerte han sin elskerinne Kassandra og forskjøv Klytamnestra. For det første hadde fyren drept datteren hennes, vært borte i 10 og dertil var frekk da han
kom hjem! Hun fikk elskeren til å drepe ham, hvoretter sønnen Orestes etter sjelekvaler drepte både
elskeren og moren som hevn.
Orestes var imidlertid ikke mordertypen og han ble martret av dårlig samvittighet. Han dro til Aten,
der han ble tiltalt, men utrolig nok frikjent, enda straffene for drap, særlig moderdrap var meget
strenge i antikkens Hellas.
I hvert fall: Nå skal vi se det Heinrich Schliemann fant, og vi vet at Mykene er minst så gammelt som
fra 1600-tallet før Kristus og at det sluttet å være betydningsfullt omlag 1100 før Kristus. Vi åpner
med et bilde av gullmasken Schliemann fant og som han trodde hadde tilhørt Agamemnon. Men selv
om både Troja og Mykene var riktige historiske steder, har vi ingen bevis på at det noen sinne har
eksistert en Agamemnon. Her har nok Homer tatt seg dikteriske friheter, tror vi.
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Dette er den berømte gullmasken, og selv om vi vet det ikke er tilfelle, blir den fremdeles oppfattet
som Agamemnons maske, spesielt fordi Schliemann så gjerne ville at det skulle være slik. Denne
masken er i dag i det nasjonelle arkeologiske museet i Aten, og det er bare en kopi som er utstilt på
museet i Mykene.
Før vi viser bilder fra Mykene, tenkte jeg at vi kunne repetere kunstperiodene i Hellas. Den første
kjente er den kykladiske kultur og kunst. Så følger den minoiske med utgangspunkt på Kreta. Den
minoiske ebberut omtrent på 1000-tallet før Kristus, og gradvis overtar den mykenske. Så kommer
den geometriske, deretter den arkaiske som er mer utviklet enn den mykenske, men det er langt
igjen til den klassiske, som vi finner fra omkring 450 før Kristus. Denne blir igjen i glidende overgang
til den hellenistiske, og det er fra denne perioden vi har de mest kjente greske skulpturene, enten
forskerne liker det eller ikke. Det er fra den hellenistiske perioden vi har Venus fra Milo og Nike fra
Samortrake og mange andre svært berømte statuer. Men nå skal vi til Mykene, og da befinner vi oss
altså et sted mellom 1600 og 1300 før Kristus.
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Da vi kom til Mykene, visste vi ikke helt hva vi så, for det så jo i store trekk ut som steinrøyser. Var
dette en borg som hadde tilhørt et mektig rike? Da vi kom nærmere, skjønte vi nok at det var det.

Dette ser jo ikke særlig imponerende ut, men vi får se mer senere.

Før vi gikk inn i borgen, besøkte vi dette gravkammeret, Atrevs skattkammer eller gravkammer. Atevs
skulle være far både til Kong Menelaos av Sparta og Agamemnon fra Mykene. Det er fra rundt 1250 f.
Kr, og som alle gravkamre lå det utenfor borgen. At det senere ble oppdaget graver innenfor borgen,
skyldtes som nevnt at borgen ble utvidet i eldre tid.
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Gravkammeret var tomt da det ble funnet av arkeologer, tydeligvis robbet for alt innhold. Trekanten
over døren er typisk for mykensk byggestil. Gravkammeret er rundt med en diameter på 14,5 m og
en høyde på 13 meter.
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Her er et bilde av taket som smalner i en spiss. Under ser vi borgen på nærmere hold.
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Her må vi gå inn den kjente løveporten. Det to løvefigurene er uten hode, og grunnen til at hodene er
forsvunnet, tror man er at hodene var laget i et annet materiale og høyst sannsynlig beslått med gull.
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Her er en nærbilde av løveemblemet.

Slik ser det ut innenfor porten.
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Denne mykenske borgen var et forsvarsverk også. De måtte jo ha en utgang, og her ser vi hvor tykk
porten var. Også døren var tykk, antakelig av treverk, men utvendig kledd med brannsikkert materiale. De hadde grunn til å være engstelige, for Mykene var et fristende bytte for andre.
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Denne runde sirkelen er gravkammeret der de fant de 16 medlemmene a v den kongelige familien og
alt gullet. Også her aner man utsikten over det rike landet.

Og her er enda en detalj av utsikten. Det er klart at her ser man fienden, så man er meget godt forberedt.
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Vi skimter så vidt havet helt til venstre i bildet, men i mykensk tid gikk vannet mye lenger opp enn i
dag.

Det mest kritiske var vannforsyningen i forbindelse med en eventuell beleiring, men mykenerne hentet vann fra en kilde i fjellet bak i bildet og greide å lage en skjult kanal som ingen visste om slik at de
alltid var selvforsynt med vann. Det var noe av hemmeligheten ved at de aldri ble beseiret før den
store nedgangstiden da doriske stammer oversvømte landet.
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Her lå nok palasset i Mykene.

Det er fremdeles liv i ruinene. Dette eksemplaret av en gresshoppe er virkelig flott. Kan det være en
sikade?
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Her er porten ned til sisternen der de hentet vann slik at de ikke gikk tom under en eventuell beleiring.
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Denne porten kalles Orestes' utvei og som han skulle ha brukt da han flyktet fra samvittigheten og
dro til Aten.

Dette bildet tok Svein fra toppen av borgen. Og nå drar vi videre. Vi tar med et ekstra landskapsbilde.
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Under er en mykensk bro som bare ligger i terrenge uten at noen bryr seg i dette enormt
kulturminnerike landet.

Like etter at vi forlot Mykene, stoppet bussen på et sted der det lå mange suvenirbutikker eller kanskje det spanjolene kalte artesana, altså en blanding mellom suvenirer og kunstverksteder. Bussen
kjørte forbi én butikk, der de hadde utstilt en figur av Den unge rytteren fra Artemison, en figur laget
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mellom 150 og 146 f. Kr. tror man. Figuren sto ute og var svært stor, men jeg løp tilbake for å spørre
om de hadde den i mindre utgave også. Det hadde de,

Her er et bilde av originalen som er utstilt i det nasjonale arkeologimuseet i Aten. Den ble funnet på
havbunnen utenfor Kapp Artemison på øya Euboea som ligger rett nord for Attika. Den var et sjeldent funn, og den er klart hellenistisk og usedvanlig vakker. Jeg så bilde av den i guideboken og tenkte at om de selger kopier av denne, må jeg kjøpe et eksemplar. Det er klart at mitt eksemplar har
noen mangler, men det er faktisk ikke laget et bronseeksemplar av denne hesten som museene selger. Men jeg har sertifikat på at den er støpt på gammel manér.
Det kan kanskje være på tide med en liten kunstleksjon igjen. Det eldste vi vet om, er den kykladiske
kulturen og på neste side ser vi en av de mest berømte, Harpespilleren, som også befinner seg i det
nasjonale arkeologimuseet.
Denne harpespilleren er ikke typisk for det vi har av gjenstander fra den kykladiske kulturen. De fleste tingene som er funnet, er kvinnefigurer som antakelig var fruktbarhetssymboler, men i motsetning
til de tyske eller germanske fruktbarhetssymbolene med kvinneform, er de kykladiske slanke og
smalhoftet. Den kykladiske kulturen blomstret mellom 3000 og 2300 f. Kr.
Etter denne kulturen kom neste fra Kreta og blir kalt den minoiske kulturen. Den er ikke så spennende synes jeg, med hensyn på statuer og slike gjenstander, men se på siden etter harpespilleren hva
meg fant på nettet! Den minoiske kulturen varte fra omtrentlig 1900 til 1100 f. Kr. men den var nok
på sitt beste frem til 900-tallet.
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Denne kykladiske figuren er ekstraordinær og den har inspirert mange moderne kunstnere, ikke
overraskende gjelder det blant annet Henry Moore.
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Dette er et murmaleri fra palasset i Knossos. De tre dronningene er helt fantastiske. De har en gresk
form, men det er tydelig at kunstneren også har vært inspirert av Egypt. Bildet under er mer typisk
for den minoiske kulturen.

På neste side tar vi med et maleri fra den mykenske perioden. Det er kanskje ikke så lett å se forskjellen på minoisk og mykensk kunst.
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En mykensk kvinne og under en mykensk vase.

Her ser vi en vase som nærmer seg det vi vil kalle den klassiske perioden. Figurene er noe primitive i
forhold til de mer realistiske vi ser senere i klassisk periode.
Helene hevdet at det var en daedalisk kunstperiode etter den mykenske, der uhyrer som sfinkser og
andre fabelvesener ble viktige. Vi har også en geometrisk periode, og hesten på neste side er fra den
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geometriske perioden, men på slutten av den siden den er fra 700-tallet f. Kr. Min primitive hest
med rytter som er mist hundre år yngre enn denne, hører nok også stilmessig inn på slutten av den
geometriske perioden. Man regner den geometriske perioden fra ca 900 f. Kr. frem til den blir mer
eller mindre avløst av den arkaiske perioden som begynner rundt 600 f. Kr.
Den arkaiske perioden er vesentlig endret fra tidligere perioder, og de to tvillingene som Hera belønnet med døden og som er avbildet fra besøket i museet i Delfi, er typiske eksempler på arkaisk kunst.
Vi ser at de fremdeles er sterkt inspirert av egyptisk kunst, men noe nytt i den arkaiske kunsten er en
større naturlikhet, at man avbilder muskler og spillet i muskler og at øynene er åpne og markerte. I
tillegg legger de til et lite smil om leppene på statuene, kjent som det arkaiske smilet. Et annet og
senarkaisk eksempel er statuen av Zevs som tar med seg Ganymedes som vi så i museet i Olympia.
Damen på neste side er et annet eksempel på arkaisk kunst. Figurtypen kalles en kore, en påkledd
kvinne, i motsetning til de unge guttene som ofte ble fremstilt nakne. Hun står utstilt i Akropolismuseet. Hun har fletter og er stilisert, men smilet og de åpne øynene er typisk for perioden. Vi har akkurat klart å få inn et vasemaleri ved siden av henne, og dette er fra omtrent samme tid, altså omtrent
på 500-tallet f. Kr.
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Nå skal vi forlate de tidligere kunststilene og gå rett på klassisk kunst. Noen kilder sier at den
klassiske kunsten starter i 480 f. Kr., men så skarpe skiller var det naturligvis ikke. Typisk for den
klassiska kunsten er at figurene blir mer levende, de er helt naturtro gjengitt, men man får også inn
karaktertrekk i figurene. Dette med bevegelse og karakterstudier blir nok mer fremtredende i
hellenismen, som ble innført med Alexander den store og som regnes som gjeldende fra 325. I
hellenistisk kunst ser vi både en kunsterisk utvikling og en betydelig grad av påvirkning fra utenlandsk
kunst som hellenerne kom i kontakt med takket være det de fikk innblikk i gjennom Alexanders
krigtokter. Vi sier at den hellenistiske stilperioden går frem til rundt år 0.
De store hellenistiske figurene er for eksempel Nike fra Samortrake (220-190 f. Kr.) og Venus fra Milo
(130-100 f. Kr.), begge i Louvre i Paris. Ellers har vi kjente klassiske verk som bronsestatuen på neste
side fra det nasjonale arkeologiske museet i Aten. Om dette er Zevs selv eller om det er Poseidon, er
de litt usikre på, men man synes mye mer sikker på at statuen er fra ca 460 f. Kr., og at den derfor er
plassert ved klassisimens begynnelse.
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Poseidon eller Zevs - det er spørsmålet. De heller i retning av Poseidon.
I den klassiske perioden kjenner vi til to skulptører av genial natur, Fidias og Praxiteles. Vi har ikke så
mange av disse verkene bevart, men mange av verkene deres er kopiert av romerne, og så spørs det
da om hvor gode de var til å kopiere. Det er ting som tyder på at romerne faktisk var gode kopister.
Fidias har gjort seg udødelig dels ved Athene-statuen på Akropolis og enda mer med Zevs-statuen i
Olympia som jo ble regnet som et av antikkens syv underverk. Begge statuene er borte på grunn av
jordskjelv og andre katastrofer, men det finnes beskrivelser som samtidige har gitt.
Maraton-ungommen på neste side tror man er et verk av Praxiteles. Den er fra det fjerde århundre f.
Kr. Den står i det nasjonale arkeologiske museet i Aten, et museum vi beklagelig vis ikke rakk å
besøke.
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Praxiteles var nok en meget forfengelig mann. Han påsto at ingen av figurene hans var noe særlig, og
en av de verste var Hermes-statuen vi så i Olympia, der Hermes tar med seg lillebroren Dionysos for å
redde ham fra Heras skinnsyke vrede. Praxiteles var den mest berømte billedhoggeren på 300-tallet
f. Kr. Alle hans verker har visstnok gått tapt, med mulig unntak av Maratonungdommen som vi ser
over. Praxiteles var kjent som den første som avbildet kvinnekroppen naken og i full naturlig størrelse. Han hadde sine oppskrifter for å få figurene livaktige og han var svært nøye på hva slags marmor
han brød seg om å lage. Bare den beste marmoren var bra nok. Denne bronsen er klassisk på grensen
mot hellenismen.
Vi innledet med den lille rytteren fra Artemison som er en typisk hellenistisk figur, og så tar vi også
med oss de to kjente. Venus fra Milo og Nike fra Samothrake.
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Ifølge Wikipedia er kunstneren bak Venus fra Milo Alexandros fra Antiokia. Kanskje det. Statuen er
antatt å være laget mellom 130 og 100 f- Kr, som vi nevnte, så også denne er hellenistisk.
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Nike fra Samothrake. Her er kunstneren ukjent. Den antas å være laget i 220-190 f. Kr. som tidligere
nevnt. Derfor er dette en hellenistisk statue.
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På veien videre mot Aten måtte vi krysse Korintkanalen. Den ble bygget i 1881 og innviet i 1893. De
hadde en løsning tidligere også, men da måtte skipene trekkes over land i 6 km.

Her er kanalen og vi ser så vidt et skip som nettopp er kommet ut av kanalen i det fjerne.
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Aten
Nå er vi tilbake til der reisen startet, og nå skal vi ta igjen det vi ikke fikk sett i Aten på grunn av påsken. Dessuten tar jeg historien vår guide, Helene, fortalte første dag om hvordan Aten fikk navnet sitt
og hvordan Athene ble byens beskytter. Dette var ingen plankekjøring akkurat, for både Athene og
Poseidon, havguden, ville begge være byen Atens beskytter. Det ble en sterk og bitter strid om vervet, og de to stridende appellerte først til Zevs. Zevs var lite lysten på å megle mellom sin viljesterke
datter og sin mektige bror, så han gjorde som politikere flest - han dyttet ansvaret over på Atens
daværende konge, Kekrops, halvt menneske, halvt slange. Han var ingen smågutt, han heller.
For å få en fredelig løsning uten for mye bitterhet foreslo Kekrops at gudene skulle inngå i en kappestrid om Atens gunst. Konkurransen skulle gjelde hvem av de to gudene som ga byen Aten den fineste gaven. Så midt på Akropolis - foran en stor menneskemengde satt kong Krekrops og var dommer
over hva som var den beste gaven.
Først presenterte Poseidon sin gave. Han kastet treforken sin i bakken og - vannet sprutet og rant så
sterkt at det dannet innsjøen Erekhtheis. Folket var fra seg av glede og beundring inntil de smakte
på vannet - det hadde saltsmak! Hva annet kunne man vente av en havgud?
Athene bøyde seg til jorden og plantet et frø, og snart ble det til et oliventre. Det fine med oliventrær
er at de nesten ikke trenger vann, men det gir fantastiske frukter som kan brukes til olje og mat. Så
ifølge Helene var det ikke tvil om hvem som tilbød den fineste gaven - Athene!
Poseidon ble fryktelig fornærmet og trakk sin gave tilbake. Det er grunnen til at Aten har så lite vann
helt frem til i dag, sa Helene. De må frakte vann i kanaler fra resten av landet for å få nok. For å blidgjøre Poseidon bygde de Erechtheion på Akropolis. Bygget deles mellom Athene og Poseidon. Det er
det bygget vi senere skal se bilder av, der hvor kariatydene befinner seg. Det er hull i gulvet i Poseidons del. Ifølge myten er det der Poseidon kastet treforken sin.
Hellas har 11 millioner innbyggere, hvorav halvparten, 5,5 millioner, bor i Aten. Byen er ikke beregnet
på en slik størrelse, så vann måtte før eller senere måtte bli et problem. Ut fra bildene ser det heller
ikke ut som om det finnes høyhus. Tvert i mot rekker byen så langt øyet kan se på alle kanter. Det er
ikke lenger noen forskjell på Aten og havnebyen Pireus. Det er havet som setter grensen for Atens
ekspansjon sørvestover.
I Hellas står det bøtter på toalettet til dopapir. Det gjorde det i andre land tidligere også, men nå har
de fleste europeiske land fått ordnet opp i kloakken sin, men altså ikke Hellas. Hellas har fine veier og
god tilførsel av vann, men kloakken er nok en annen sak. Nå som krisen er så stor, kan man heller
ikke regne med noen forbedringer.
Overraskende mange grekere er svært religiøse. Hele 98 % tilhører den greskortodokse kirken med
alle sine spesielle ritualer. Vi fortalte om påskeeggene, vi fikk vite om vielser og begravelser, men det
som slår alle rekorder, er nok barnedåpen. Da Helene fortalte om hvordan en gresk barnedåp foregår
på veien mellom Meteora og Delfi, lo jeg så jeg skrek. Jeg kunne ikke stoppe det, og det er jo litt flaut.
Ingen andre lo, bare jeg. Nå kan man jo lure på hvordan det går an å le når Helene fortalte at de di-
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rekte plaget dåpsbarna, men det jeg ler av, er når folk sliter med å finne løsninger på problemer som
egentlig ikke finnes.
Bare hør på dette: Dåpsbarna skal kles splitter nakne og så skal de dukkes med hodet og hele kroppen tre ganger i en blanding av olje og vann - én for Faderen, én for Sønnen og én for Den hellige
ånd. Men kirken vil ikke at barna gjør fra seg i døpefonten, og derfor får dåpsbarna verken vått eller
tørt på dåpsdagen! Etter en stund skjønte de at det ikke var mulig å sulte og tørste ut små barn over
lengre tid, så de innså at barnedåp måtte skje om formiddagen.
Hvorfor må dåpsbarna utsettes for dette og hvorfor kan ikke patriarken i Konstantinopel si for eksempel at korsets makt er så stor at vi tar vann på barnets hode og så korser vi barnets panne, gjerne
med fingeren dyppet i olje, tre ganger så er alt i orden? Hadde de valgt et slikt opplegg, kunne de
gjerne drive med masse rare ritualer så mye de ville. Da ville det ikke ha vært noe problem!
Så derfor lo jeg. Kirkens problem er at dåpsbarna er så vanskelige!! Derfor vil kirken helst at dåpsbarna er så små så mulig og ikke kan protestere mot behandlingen. Dåpsbarn som for eksempel kan gå,
er en pest og en plage, for de rømmer og dermed forstyrrer de ritualene. Barn som kan snakke, er
virkelig et problem, for som Helene sa, dere aner ikke hvor mye forferdelig barn kan si. De banner og
de trekker presten i skjegget og skjeller ham ut. Så barna må være små, helst ikke over seks måneder.
Og - jo yngre jo bedre! For når barna dyppes i oljeblandet vann, blir de så glatte at presten må tviholde på dem, og da blir de jo fulle av blåmerker.
Når dette er ferdig, overlates barnet til fadderne. De skal smøre barnet inn med olje på hver bidige
del av kroppen. Helene har vært fadder, og som hun sa, hun torde ikke la være å smøre hele barnet
inn, for det sies at om man glemmer en eneste liten del, vil dette bli barnets akilleshæl, og hun visste
med seg selv at om hun hadde slurvet og barnet i voksen alder ble såret akkurat der, ville hun få den
verste samvittighet. Det er faktisk forståelig! Fadderne skal også kjøpe klær til barna, med silkeundertøy innerst, dress og hatt for guttene og flotte kjoler for jentene. Men for at klærne skal vare, kjøper
de klær som kan brukes to år frem i tid. Hun innrømmet at de så ikke ut når de var oppkledd, og til
slutt får barna et gullkors, men det skulle de bruke i voksen alder, så kjedet var så langt at korset
dinglet mellom bena på dem!
Det var så flaut at ingen andre lo. Men når man i stedet for å finne praktiske løsninger på et enkelt
problem heller søker å redde kirkens alderdommelige ritualer, klarer jeg ikke holde latteren tilbake.
Alle svenskene i bussen kom bort til meg og var hyggelige. Lo dere også, spurte jeg. Nei, de hadde
ledd mest av meg, for de var ikke vant til slike latterkuler. Ja, ja, de var i hvert fall ikke sure!
Bryllup er jo bare kos, omtrent som hos oss. Begravelser er heller ikke så ille, bare det at dagen før
den døde skal begraves, skal vedkommende hjem. Med våre tidshorisonter før begravelsen skier vil
hjemmet da bli tilført et lik som er ti dager gammelt, og om vi snakker om gresk sommervarme, kan
jo det være noe uverdig både for den døde og de sørgende. Denne skikken er på vei ut. Så nå er det
bare barnedåpen som vekker oppsikt - men den vekker til gjengjeld oppsikt. Da søsteren til Helene,
Antigone, ble døpt i Norge i en russisk-ortodoks kirke, sa Edith, bestemoren: Får dere flere barn, får
dere døpe dem i Hellas! Dette vil jeg ikke være med på flere ganger!!
Men nå skal vi til Akropolis. Den som trodde Akropolis hadde skinnende hvit marmor, tok feil! Den er
rosa eller aprikos, som vi snart skal se.
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Helene skal samle troppene. Aten i bakgrunnen. for en gjennomgang av Akropolis

Dette er en bit av Herodes Atticus-teateret nedenfor Akropolis.
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Her går vi og massevis av andre opp mot Akropolis, og her passerer vi snart Propylea, som faktisk er
en type inngang, Denne ble bygget mellom 437-432 f. Kr. som en ny inngang til Akropolis.

På den ene siden av inngangen har vi Athene Nike-tempelet.
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På den annen side bare en markeringssøyle og noe som ikke en gang er omtalt i boken. Men marmor
er det over alt. Dette er marmortrapper som dessverre heller utover og det er farlig når det regner.
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Men der det er flatt i Propylea har de et så fargerikt gulv. Jeg lurer på om det er originalt.

Vel innenfor ble vi møtt av dette synet: Parthenon. De restaurerer hele tiden i dyre dommer, for forurensingen fra Aten gjør Parthenon svart i løpet av kort tid. Det ser ut til at et par av søylen på siden
ikke er blitt vasket.
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Her er Parthenon fra den siden det er mest kjent, fra vestsiden.

Her er en detalj fra dekorasjonen på gavlen. Disse figurene er de originale.
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Dette er fra den andre sine av gavlen, også originalfigurer.

Her er Parthenon fra siden.
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Romerne har vært her og satt sitt stempel også. Her står vi foran Augustus' tempel, og det er også
rundt, som man ser.

Her ser vi at på den ene siden av Parthenon er temmelig ødelagt. Det ble påbegynt i 447 f. Kr, Det er
åtte søyler bredt og sytten søyler langt. Det var ikke bare jordskjelv og naturen som har ødelagt
Parthenon. i 1687 kom en kjempeeksplosjon fordi tyrkerne brukte tempelet til arsenal og venetianerne bombarderte Parthenon til hele greia smalt. Athenestatuen som Fidias hadde laget og fått slikt
bråk med, sto inne i tempelet og var 12 m. høy. Den forsvant for lenge siden.
129

Dette bygget heter Erekchtion og er nesten like kjent som Parthenon. Dette er bygget som Athene og
Poseidon deler. Delen til venstre er Poseidons, og resten inkludert kariatydene er Athenes. Buskene i
kroken er oliventrær som minne om Athenes gave til byen.

Her har vi et nærbilde av kariatydene, kvinnene som bærer taket på hodet. Disse er ikke ekte, for de
ekte står i Akropolismuseet.
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Denne delen tilhører Poseidon. De sier at hullet vi ser i gulvet er stedet der han kastet triforken sin og
det var derfra vannet sprutet utover. Han fikk et ganske lite tempel, synes jeg. Ikke rart at han
fremdeles er fornærmet. Her ser vi også at marmoren snarere er aprikosfarget enn hvit. Det spilte
ingen rolle, for alt var malt i antikken. De hadde de mest utsøkte farger som de utvant fra mange
ulike planter.
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Utsikten over byen er heller ikke verst. Egentlig betyr Akropolis den høyeste toppen i byen, men
Lykavittos-toppen man ser rett frem er høyere. Der var det bare ikke plass til så storstilte byggverk,
så de valgte likevel å bygge på denne høyden.
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Hva dette er, vet jeg ikke. Det sto en plakat, men den var bare på gresk. Flagget er på plass, og
utsikten over byen er fantastisk.

Dette er klippen Areopagos, den viktigste domstolen i Aten, og her ble mord behandlet og dømt.
Ares skal ha blitt stilt for retten her for mordet på Poseidons sønn, og i Aiskilos dramaserie Orestien
er det her Orestes blir stilt for retten og frikjent for mordet på sin mor Klytamnestra.
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Her ser vi også ned på det nye Akropolis-museet som grekerne er så stolte av. Dit skal vi senere, men
der fikk vi ikke fotografere.

Her ser vi ned på Atens gamle agora, altså torg der forretninger og politikk foregikk.
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Dette er toppen på en fallen jonisk søyle, og her snur vi og begynner på nedturen.
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Dette er utgangen for oss og inngangen for andre.

Disse marmorløvene lå nederst helt mal apropos. Antakelig skulle de restaureres. Her ser vi hvordan
alt blir svart av forurensingen slik at byen hele tiden må vaske av og passe på til store summer.
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Mens vi satt nede og ventet på etternølerne fikk vi se akantus. Jeg synes de likner på lupiner, og jeg
kan ikke se hva det er med dem som inspirerer til de slyngende akantusrankene som vi finner i norsk
rosemaling. Men vi spurte flere om det stemte at dette var akantus, og de bekreftet alle at det var
sant.
Til museet gikk vi langs Akropolis, og da fanget jeg bildet på neste side.
137

Rett innenfor gjerdet ser vi også rester av Dionysosteateret og på toppen troner den ødelagte siden
av Partenon. Da var vi like ved museet, og inngangen ser vi under.

Der alle menneskene stirrer ned, er det ruiner.

138

Hvor du enn graver i Aten finner du ruiner. Det er ruiner under museet også, og det er glassgulv så vi
kan se ned på dem.
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Men her tok vi faktisk vårt siste bilde. En del av de andre dro på gresk taverna, men vi ville slappe av
og spise på hotellet. Nok er nok.
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Dette bildet av kalvebæreren fra Akropoplismuseet tilhører den arkaiske kunstretningen. Øynene er
åpne og det lille smilet på plass. Ellers er koren på side 35 i tredje del også fra Akropolismuseet. Ellers
finner jeg få bilder fra museet selv på deres egne hjemmesider. Siden vi ikke en gang fikk ta med
fotoapparatene inn i selve museet, er vi avhengige av bilder som ligger på nettet.
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Akropolistempelet er blitt ødelagt av jordskjelv mange ganger. Fragmentene på det øverste bildet er
restene av det gamle tempelet. Grunnen til at de er så pass bra bevart, er at siden templet ble viet til
Athene, tilhørte disse restene henne, og de ble derfor pietetsfullt gravd ned.

Her har vi antakelig rester av baksiden av gavlveggen. Det er fremdeles rester fra det gamle
tempelet.
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Dette bildet er tatt fra de få bildene på Akropolismuseets annen etasje, der den arkaiske kunsten
står.

Dette bildet er tatt fra det arkaiske planet opp trappen til tredje etasje er i hvert fall et bilde fra salen
i Akropolismuseet.
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Her står vi i en av salene der fi finner rester fra tempelet og Akropolis.

Her står de fem kariatydene i original, de fem de har her. Den sjette står i British museum, og britene
vil ikke gi den tilbake.
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Dette er det de har igjen av frisen på Parthenon. Der de mangler noe, har de fylt ut med gips i en
hvitere farge for å skille disse delene fra de originale.

Her ser vi mer av restene fra det nyeste tempelet. Nå er vi i øverste etasje. Vi ser metopene som
smykket Parthenon, både originale og restaurerte. Foran ligger rester fra gavlen.
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Dette er en klassisk gresk statue fra Akropolismuseet. Statuen forestiller Prokne og Itys og er laget av
skulptøren Alkamenes en gang på 430-420-tallet f. Kr. Klesdrakten og måten de står på er typiske for
den klassiske perioden.

Dette hodet skal tjene som eksempel på at man nå er gått over i romertiden. Det er fra 150 - 124 f.
Kr. og forestiller en av Bosporusrikets konger. Her ser vi at romertiden i skulpturen i høy grad
overlapper hellenismen i tid, så det er tydelig at det ikke er skarpe grenser mellom periodene.
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