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Fra Rhodos til Rodos 2017
Kristin spør jo alltid om jeg vil være med på sydentur, og de to siste gangene har jeg fått velge helt
fritt. I 2015 var turen en bursdaggave, og da valgte jeg Kos. Et vesentlig innslag i dette valget var at
Kos lå en kort båttur fra Bodrum i Tyrkia, og Bodrum = Halikarnassos, der ett av oldtidens syv underverker lå: Mausoleet til kong Mausolaus. Inntil 2013 hadde jeg da vært ved pyramidene, det eneste
gjenstående, Olympia der Zevs-statuen av billedhoggeren Fidias sto, i Efesos, der Artemistempelet
sto. Så var jeg altså Halikarnassos dette året. Da sto bare tre underverksteder igjen: Rodos med kolossen som er søkk borte, fyrtårnet i Alexandria som er like søkk borte og Babylons hengende haver,
som er det mest tvilsomme av alle i og med at de forsvant så tidlig.
Jeg har alltid kalt denne øya for Rhodos, men grekerne skriver det jo rett frem: PO∆OƩ. altså RODOS.
Av en eller annen grunn er bokstaven P transkribert til Rho, og det gir jo i prinsippet ingen mening,
verken på norsk, engelsk eller fransk. Jeg ba Språkrådet undersøke hva man kaller en person fra Rodos, og det visste de ikke, men ut fra fransk og engelsk foreslo de roder, selv om så vel fransk og engelsk legger inn en i mellom d og a (fransk e). Siden jeg så at en Wikipedia-artikkel snakket om rodisk
hjort, valgte jeg Språkrådets forslag. De påpekte også at det heter Rodos på norsk, og da var den
saken ute av verden for alltid. Fra nå av skriver jeg Rodos.
Jeg kunne beherske min begeistring for å dra til Rodos så tidlig på høsten, men plutselig ble det bare
slik. Vi dro en uke senere til Kos i 2015, og det var varmere enn i helvete. Vi var blitt forespeilt 24
grader, men det var 43. Den gang sank det til behagelige 33-36 (det er en spøk!). Jeg er ikke så glad i
varme. Det ble ikke så varmt på Rodos. Det holdt seg rundt 30 grader, med unntak av ankomsthallen
på flyplassen.
Flyet gikk kl 07:00 søndag 3. september, og derfor tok vi det enkelt. Vi overnattet på Gardermoen
Airport og der parkerte vi også. Vi måtte opp 03:45 for å rekke skyttelbussen for å komme i god tid.
Vi satset på å være på flyplassen kl 05:30,for innsjekkfristen for bagasjen var kl 06. Det rakk vi fint.
Jeg sa til Kristin at jeg hadde glemt mobiltelefonen i bilen, og Kristin ble skrekkslagen - ville vi rekke å
få tak i den? For noe tull! Hva skal vi med den, spurte jeg. Du er vel klar over at folk i dag ville ha fått
hysteriske reaksjoner dersom de skulle ha vært uten mobil i en uke, spurte Kristin og jeg lo.
Det tok fire timer å fly ned til Rodos som ligger ikke så veldig langt fra Kreta, men mest oppe ved Tyrkiakysten. På side 4 ser dere en gresk øy vi ikke aner navnet på som vi fikk tatt med Kristins mobilkamera fra luften. På siden deretter ser vi øya Nisyros som vi besøkte da vi var på Kos. Nisyros har stor
sjarm og er noe mindre turistifisert enn de andre øyene. Her skimter vi av og til dagligliv.
Så vidt jeg husker, gikk alt greit helt til vi kom til flyplassen på Rodos. Der var det stint av mennesker.
Vårt fly, en Airbus 330, hadde litt over 300 seter og flyet var stappfullt. Flyplassen var den rene myggsverm av landende og lettende fly. Jeg har knapt sett maken. Der inne i ankomsthallen sto vi i halvannen time og ventet på bagasjen. Plutselig kom min, og jeg regnet ut at vi kunne klare oss noen
dager med bare én koffert. Men så kom altså Kristins etter enda en time. Vi rakk bussen som skulle ta
oss til hotellet. Vi var usikre på om det var noen buss der etter så lang tid, men dette hørte med til de
daglige rutinene på Rodos flyhavn. En dame fortalte meg at det var enda varmere ute enn i ankomsthallen, men der tok hun feil. Selv i 30 graders varme var det nærmest friskt utenfor.
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God morgen! Noe tidlig avgang og ikke topp humør.

3

Hotellet var i hvert fall fint. Dette er ikke svømmebassenget, men et system av små dammer som
antakelig skal virke til å kjøle ned området. Det er frokostrestauranten vi ser. Her kunne vi også spise
middag, men det var dyrt og ganske kjedelig å spise her.

På østsiden av frokostrestauanten fortsatte dammene bortover til resepsjonsområdet.
4

Jeg aner ikke hva denne øya heter, men den ser ikke så veldig tett befolket ut. Det er ganske fascinerende når man flyr over Egeerhavet. Avstandene er faktisk ikke så store når vi er så høyt oppe, og de
kjente øyene ligger der tett oppi hverandre.

5

Dette er i hvert fall øya Nisyros der vi var i 2015. Vi tok båt fra Kos, og det var deilig i varmen. Midt på
øya kan vi se krateret med vulkanbunnen der det fremdeles siver opp svovel og varme. Det var koselig å kjenne seg igjen. Kristin var nede i kraterbunnen den gang, mens jeg hadde større problemer
med knærne på Kos-turen enn jeg fikk på Rodos, så jeg ventet på siden. Temperaturen der nede var
jo også uutholdelig da det allerede var et par og tretti i luften over oss.
Mandraki må være et meget vanlig gresk bynavn, for også hovedbyen på Nisyros het dette. Det var
forøvrig en koselig by når man fikk gått litt oppover i gatene. Nederst ved havnen var det litt mer
turistifisert. I reisebeskrivelsen fra Kos har jeg tatt med mange flotte bilder fra Nisyros.
Vi ser en skygge oppe til høyre utenfor Nisyros , og det kan være den lille øya Gyali som vi passerte
på turen ut til Nisyros. Her drev man med utvinning av obsidian og pimpstein. Obsidian virker som
naturlig glass, og vi fikk med oss et stykke, som vanlig. Steinsamling er en viktig del av våre turer.
Men nå til nye eventyr på en annen øy - Rodos!

6

Resten av søndagen satt vi og så på Tyrkia og flere fly enn kråker. På dette bildet flyr et fly over den
ene palmen og under den nærmeste. Vi ser Tyrkia i bakgrunnen. Området i Tyrkia kalles Marmaris.
Der er det stort sett bare turistfeller og basarer, så vi avsto. Under ser vi at ett av aftenflyene gjør seg
klar til landing.

7

Mandraki-havnen og byen

Myten sier at Kolossen sto her med ett ben på hver side. Siden den bare var 31 meter høy, tror ingen
på det. Nå voktes innfarten til havnen av en hjort og en hind på hver sin søyle. Vi studerte en Poirotepisode, Triangle at Rhodes, nøye før avreisen. Stemte Poirot-filmen med realitetene? Innseilingen
virker langt mer åpen, fordi båtene i filmen la til ved St. Nicholas-borgen, og der er det trangere.

Vi er her mandag 4. september. St. Nicholas-borgen ble bygd av ridderne på 1400-tallet. Filmens båter la til der, mens Poirot satt på kafé der fiskerne nå sitter. Det var juks, for han kunne ikke ha overhørt det de sa ved borgen herfra. Båtene la til omtrent der bilene står, rett under borgen.
8

Her ser vi mot gamlebyen. Bymuren er 4 km lang. Bildet fra nettet er tatt langt utenfor Mandraki
havn og derfor ser borgen langt mer imponerende ut enn på mitt bilde under.

Her på mitt bilde tatt fra stedet ved hjorten, der de sitter og fisker, ruver festningen mye mindre.
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Her ligger et cruiseskip på utsiden av havnen og foran dette skipet står de tre vindmøllene som landemerker. Innenfor disse vindmøllene går den smale veien som vises på kartet under.

Flyfotoet viser St. Nicholas-borgen med vei bred nok til å kjøre filmens biler langs østre del av havnen.
Havnen for turistenes båter er markert med gult, hvitt og rødt. Ferjene går fra vestsiden nå.
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Poirot og co skulle jo til Kalithea Springs, et stykke sør for byen. Her ligger det gamle guvernørpalasset der guvernøren fra den italienske okkupasjonen holdt til. Det ligger på vestsiden. I filmen ser vi
palasset på babord side når båtene går ut mellom hjorten og hinden. Det karakteristiske mønsteret
på veggen minner om dogepalasset i Venezia.

Her forlater vi Mandraki havn for å se oss om i gamlebyen
11

Her har vi et overblikk over Gamlebyens murer og havn.

Først fant vi ikke riktig inngang og endte her på vei inn i rommet mellom bymurene. Det ville ha gitt
oss en temmelig lang spasertur, minst 4 km i denne varmen, så vi snudde.
12

Da vi gikk over broen og porten inn til Gamlebyen, lå denne "blomsterbuketten" her. Jeg synes jeg har
sett dette symbolet et annet sted også, men jeg husker ikke hvor.

Vi er så vidt kommet inn Eleftheriaporten, altså Frihetsporten. Her er det en del biler, for det er en
ekstra drosjeholdeplass på innsiden før vi går opp i Gamlebyen.

13

Riktig inngang og Kristin i buegangen før Symiplassen.
14

Det første som møtte oss, var denne boden med oliven, krydder, honning og andre lokale produkter.

Etter tempelruinene begynner endelig den bilfrie gamlebyen.
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Det er ikke mye igjen av Afrodite-tempelet her på Symiplassen. Tempelet er fra ca år 300 f.Kr.
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Gateliv i gamlebye. Til venstre er gulljakten allerede i gang for Kristin. Det var mange smykkeutsalg.

Her har vi jammen Den Greske Nasjonalbank også. I hvert fall står det slik på plakaten.
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Her står Kristin og orienterer seg på "Bankplassen". Trenger hun en bank for å finansiere gullet?

Her er vi på Agyrokastrou-plassen der mange fotograferte. Bygget tilhører det gamle hospitalet og er
altså en del av det arkeologiske museet. Det er museumsbiblioteket samt arkeologisk institutt som
holder til i denne avdelingen i dag. Selve fontenen er fra tidlig kristen tid.
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Her har Kristin klatret opp på øvre plan. Se stammen på denne bougainvillaen!
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Bildene viser inngangen til ridderhospitalet, det arkeologiske museet fra sør og fra nord.

Vi har nettopp passert Riddergaten som går opp til Stormesterens palass. Dette palasset og dets herligheter valgte vi å se på torsdag, trodde vi, men vi måtte avlyse turen til Symi på grunn av lungebetennelse og halsinfeksjon, og da ble det lørdag i stedet.
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Her går altså riddergaten opp til Stormesterens palass, men det fikk vente. Det var så mye annet å se.
Jeg ville først inn på det arkeologiske museet og se Afrodite som nettopp hadde steget opp av vannet
og som vred håret tørt. Dessuten ville jeg sjekke om det fantes en museumsbutikk, og det fantes
faktisk en riktig flott en.
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Det arkeologiske museet

Her er våpenskjoldet til museet, eller sykehuset til ridderne, over inngangen til dagens arkeologiske
museum. Hospitalet ble påbegynt av stormester Lastic i 1440 og ferdigstilt av stormester av Aubusson
i 1489. Disse ridderne tilhørte Johannitterordenen.

22

Innenfor buegangene i det arkeologiske museet. At dette er bygd av ridderne, er det ingen tvil om.
Denne gotiske byggestilen er i alle fall ikke gresk.
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I bakhagen til det arkeologiske museet står denne snodige ridderskulpturen med slange rundt magen.
Hvorfor denne slangen? Også denne statuen er fra et gravfunn og den virker romersk.
24

Ute av solen for en stund. Men nå skal vi inn til museets skatter.
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Målet for dagen var det arkeologiske museet. Vi hadde ikke ventet oss mye, for Rodos har 120 000
innbyggere og er en liten øy, men vi tok feil. Denne statuen av Afrodite som nettopp har steget opp
av vannet hun ble født fra, er skjønnhetens apoteose, spør du meg. Statuen er ikke mer enn 49 cm
høy. Den ble funnet her på Rodos, og museet var meget rikholdig utstyrt med gresk kunst. Mye av
rikdommen skyldes at den gamle byen Kameiros på vestkysten ble helt glemt og derfor ikke plyndret.
26

Her er Afrodite bakfra. Hun vrir vannet ut av håret sitt og er følgelig "nyfødt". Jeg fant senere en museumsbutikk og håpet at de hadde en kopi av denne statuen. Det hadde de hatt, fortalte de, men det
hadde vært slik etterspørsel at de var gått fullstendig tomme. Siden museet er så nøye på at kopiene
holder høy kvalitet, var det ikke bare å bestille. Pussingen og gnikkingen er håndarbeid og tar lang tid,
fortalte damen. De sender aldri slike statuer, enda jeg hadde betalt alt det kostet.
Jeg er ikke bare lei meg for at jeg ikke fikk tak i en kopi. Den er så vakker at når man setter den inn i
et alminnelig hjem, kan den virke kitsch. Men jeg hadde nok kjøpt den likevel om den var tilgjengelig.
I stedet kjøpte jeg en statue av Hygieia. På gresk uttales dette Igia, med trykk på første stavelse. Mer
om dette senere.
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Dette er den andre Afrodite funnet på Rodos, men hun kalles Afrodite Pudica. Ifølge museets brosjyre er denne fra midten av det andre århundret f. Kr. Den første, sittende Afrodite med vannet i håret
er fra det første århundret f.Kr.
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Det nest mest berømte mesterverket fra museet er hodet av solguden Helios fra første halvdel av det
andre århundret f. Kr . Han var Rodos' gud fremfor noen. Man tror kolossen også forestilte Helios.
Den sto ikke lenge. Den ble ferdigstilt i 282 f.Kr, etter slaget mot Demetrios. Bare 56 år senere ble
den rammet av jordskjelv og knakk ved knærne. Ptolemaios III tilbød seg å bygge den opp igjen, men
roderne var redde for gudenes vrede over deres hovmod og takket nei. Statuen ble liggende som
vrakgods helt til 654, da en arabisk hærstyrke erobret øya og solgte kolossen unna stykkevis og delt.
Det er derfor vi vet noe om den i det hele tatt. Plinius den eldre har beskrevet delene der de lå.
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Her er en Asklepios i marmor i liten størrelse og fra år 200 e.Kr.
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Her er Asklepios' datter Hygieia, også fra rundt 200 år etter Kr. Denne ble nok funnet på Rodos, mens
den museumsbutikken hadde, var fra Nordøst-Hellas.
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Etterpå måtte jeg bare tilbake til museumsbutikken som ikke hadde Afrodite, men altså Hygieia.
Denne er ikke fra Rodos, men fra Tessaloniki. Statuen er noen og seksti cm høy med sokkel, og siden
de bare hadde dette ene eksemplaret igjen, måtte jeg kjøpe der og da, noe Kristin ble veldig "glad"
for. Mitt forhold til Asklepios og hans døtre ble sementert da Svein og jeg var i Epidauros og da Kristin
og jeg var på Asklepion på Kos. Statuen er fra ca 400 f. Kr.
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Også denne stelen fra den arkaiske perioden blir fremhevet av museet. Den er et gravmonument, og
mange av museets skatter er jo fra gamle graver. Disse arkaiske stelene er nesten utelukkende fra
Kameiros. Denne er fra 420-10 f.Kr. og forestiller Krito og Timarista.
33

Denne Kouros-torsoen er funnet i Kameiros og er fra 540-20 f. Kr. Denne arkaiske statueformen kjenner vi igjen fra museet i Delfi, der det var flere av dem, ikke minst de to brødrene Kleobis og Biton.
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Museet hadde praktfulle vaseutstillinger også.

Her er en liten skål som har samme form som den vi kjøpte i Delfi i 2013. Her har de brukt speilteknikk
for å vise både den dekorerte innsiden og utsiden.
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Her er et esel eller hest i geometrisk stil. Den er ikke mer avansert enn den jeg kjøpte på det kykladiske museet. Men denne er laget i leire med to vannkrukker i kurver på ryggen.

Dette ansiktet ser nesten ikke gresk ut i det hele tatt, men også dette er et gravfunn fra Rodos.
36

Nærbilde av to av vasene i monteren øverst på side 24.
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Disse tre korene er ganske små og var satt inn i en glassmonter blant mange andre objekter. Ifølge
museumskatalogen er de fra 550 f. Kr. Det er bare én av dem som står i katalogen, så det kan være
en annen enn disse.
Ellers var det monter på monter rundt i museet, der slike små objekter samt malte skåler og vaser sto
utstilt. Det fantes også myriader av metallobjekter. Alle er stort sett fra graver i de tre oldtidsbyene
Ialyssos, Kameiros og Lindos. Før byen Rodos ble grunnlagt rundt 400 f. Kr. var det bare disse tre byene som talte. Jeg orker imidlertid ikke engasjere meg mer i disse gravfunnene, siden de var små og
ikke så veldig imponerende utover at de var gamle. De fleste var fra rundt 700-500 f. Kr. Nok er i
grunnen nok.
Da vi dro til Stormesterens palass på lørdag, oppdaget vi at også her var museet i første etasje fylt
opp av slike små figurer og vaser. Der fikk vi ikke fotografere, og det var for så vidt greit. Nok var i
grunnen nok. Rodos er åpenbart et rikt område for slike gravfunn. Her har de åpenbart stilt ut nesten
alt de har. Jeg nøyde meg med selve borgen, som vi senere skal se.
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Løven i hospitalhagen er også et gravmonument. Det arkeologiske museet ligger i Riddersykehuset og
denne marmorløven ligger midt imot sykehuset. Svært mye av alt de har er gravrelatert.
39

Enda et par løver.

En hesterelieff.

40

Hagen utenfor riddernes sykehus. Symboliserer ridderen med slangen rundt magen at det er medisinsk lindring å få, akkurat som Asklepios med slangen gjør?
41

Loddet er kastet. Her er museumsbutikken til det arkeologiske museet. Nå er statuen pakket og klar,
og nå venter vi bare på å betale den og de to bøkene vi kjøpte. De hadde forøvrig en del stykker fra
den kykladiske kunsten i øverste hylle som vi ser på veggen bak damen. I tillegg hadde de et rom med
ganske gigantiske museumskopier, blant annet av Zevs, men det var ikke aktuelt for meg.

42

Se så glad Kristin er for kjøpet mitt. Det er en selfie. Fullt så sur var hun ikke mens damen pakket inn
statuen, men det var kanskje ikke noe å starte dagen med. Kristin trodde vi ville få den hel hjem i
kofferten. Hun hadde delvis rett i det. Den brakk ved albuen for dette er en gipskopi, ikke marmor.
Svein hadde et vidunderlim, og med litt sparkel, ser den mye mer ekte ut med sine friske bruddflater.
Dette syntes Kristin bare var moro da, men siden jeg var begynt å bli dårlig og slet med nattesøvnen,
ble det Kristin som måtte bære statuen. Da var det plutselig ikke så moro lenger. Det går ikke, sa hun
skarpt, men jeg sa vi fikk finne en veskebutikk og kjøpe en trillekoffert. Det var ikke så enkelt, men vi
fant da én som dere ser på neste side.
43

Vi fant ikke en trillekoffert stor nok til en akseptabel pris og denne ble et kompromiss. Vi kjøpte et
belte for å holde statuen sånn noenlunde på plass i bagen. Her er i det minste gateunderlaget trillevennlig. Det varte ikke lenge. Gatesteinen på Rodos ser slik ut som på neste side. Jeg er redd for at
jeg knapt kunne holde latteren tilbake, noe Kristin syntes var frekt, og det var det også. Da jeg knakk
sammen hver gang bagen gjorde piruett i gaten, måtte hun heldigvis også le. Men det var jo jeg som
hadde brakt oss opp i uløkka.
44

Innen vi kom hjem til hotellet, var det hull i bagen og hjulene hadde sett sine beste dager. På Rodos
er de skrekkelig stolt av steinleggingskunsten sin, men jeg anbefaler solide joggesko med ankelstøtte.
45

Mer av gamlebyen

Et annet sjarmerende gatebilde fra Mousiou-plassen.
46

Og ett fra handlegaten Sokrates med Suleiman-moskeen øverst.
47

Her er en roligere gate, kanskje mer et boligstrøk. Her er ingen butikker, men huset for enden er tydeligvis til salgs.
48

Enda et fargerikt gatebilde.

49

Dette er ingen museumsbutikk, men jeg fant et hode av Hygieia som jeg har ønsket meg lenge. Det
kunne jeg ikke få tilsendt fra noen av museene, for bare det kykladiske tar bestillinger fra utlandet.
Kvaliteten på reproduksjonene var ei de verste i denne butikken.
50

På tross av murene med sine takhvelvinger som av og til kan virke dystre, er det utrolig hvor vakkert
de greier å få det i gatene sine. De fleste av disse trærne står i krukker, og det innbærer mye vanning
og gjødsling, vil jeg tro. Man skal lete lenge etter den dystre stemningen som gatebildene ga i Poirotfilmen Triange at Rhodes.

51

Til sist fant vi en behagelig kafe å drikke Mythos øl og spise meze på. Jeg tror jeg drakk tre slike glass.
Svetten silte og jeg var i ferd med å bli ganske dårlig. Én ting var varmen, men vinden var forferdelig.
Det begynte med laber bris, så frisk bris og det endte opp med stiv kuling. Det er tøft når en bor i
strandkanten, og når det er så varmt, er det vanskelig å innse hva vinden gjør med kroppen. Vi var
heldige og traff en apoteker, og fjerde dagen, torsdag, ga han oss hver vår antibiotikakur. Kristin for
halsbetennelse og jeg for lungebetennelse. Det har jeg aldri hatt, så jeg trodde ham ikke først.
52

Restauranten vår lå her på Sofoklesgaten rett ovenfor Ibrahim Hassanmoskeen.
53

Disse bildene tok Kristin fra taket på Kastellania-bygget utover Hippokratesplassen som ligger rett
innenfor Marineporten.

Her ser vi litt av Kastellania fra siden.
54

Dette er Marineporten gjennom festningsmuren. På gresk heter den Thalassiniporten, som kan oversettes som Havporten, om man vil. Jeg måtte ta bilde av den fra utsiden, for den er ikke like imponerende fra innsiden. Dette er nok den flotteste porten i muren.
55

Motorsykkelparkering på innsiden.

Opp på denne terrassen gikk altså Kristin for å ta bilde av Hippokratesplassen. Bygget er som nevnt
Kastellania og bygget huser i dag historisk og folklorearkiv for Dodekanesene og et offentlig bibliotek.
Det regnes som et av de flotteste og viktigste byggene på Rodos, bygd rundt 1597. Det var handel i
første etasje og en form for domstol i annen i riddertiden.
56

Her har vi utgangenfra Marineporten til den myldrende moderne byen utenfor.
57

I filmen fra 1989 går Poirot og Marjorie Gould alene mellom murene. De gikk i området ved
Jomfrutårnet, som vi ser på kartet nede i venstre hjørne (Torre della vergine, Tower of The Virgin).
Det går visstnok an å gå hele veien rundt byen innenfor den ytre og den indre bymur, en tur på 4 km,
men akkurat her nede ser vi at det finnes ganske brede sletter mellom murene, "terre plein" of Spain
og "terre plein" of England. Bildene på neste side viser disse områdene med Jomfrutårnet til venstre
på det øverste bildet og til høyre på det nederste.
Her gikk altså Poirot og fru Gould og han fortalte henne at de hadde funnet både saltvanns- og
ferskvannsfossiler her. "Så interessant", svarte hun uinteressert og fortsatte å snakke om Valentine
Chantry og hvor synd det var på henne, siden menn mistet interessen for henne ganske raskt. Her var
det arkeologer i arbeid i filmen, og bærere med geiter gikk frem og tilbake for å gi litt gammeldags
stemning. De hadde satt opp sperringer og laget arbeidsplasser som passer med måten arkeologene
arbeidet på dengang. I tillegg til dette var statistene fra gamle dager inne i byen, det vil si omtrent
1935, kledd i tradisjonelle greske klær med hodeplagg av alle typer. Dette var svært gjennomarbeidet, og det har nok kostet BBC en del.

58

Her i moderne klær og kledd for anledningen. Poirot gikk i dress med vest og hatt mens Marjorie
hadde på seg en liten jakke over kjolen og stilig hatt, selvsagt.

Her kom Marjorie Gould ned gjennom døren på bildet.
59

Vestkysten med Sommerfugldalen

I dag, tirsdag 5. fikk vi leiebilen og vi skulle nedover vestkysten. Det første stedet vi stoppet, var i
Petaloudes, eller Sommerfugldalen. Det var virkelig fascinerende og svært uventet. Trærne som
vokser her er orientalske ambratrær, og de finnes bare på Rodos og i områder i Tyrkia. Før istidene
var de utbredt i Europa, men finnes nå bare i relikter. De kan bli 30-35 m høye, og trives der det
renner friskt vann. De gir fra seg en lukt fra harpiksen, storaks, som tiltrekker sommerfuglene og ble
brukt som ingrediens i prarfyme i antikken.
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Dette ser nesten utrolig ut her på den varme og tørre øya.

Egentlig er dette mer nattsvermere enn sommerfugler i tradisjonell forstand. Arten heter euplagia
quadripunctaria på latin. På norsk heter arten bjørnespinnere, mens denne undergruppen har vi ikke
noe norsk navn for. Svenskene kaller dem sebraglansspinnere. Dette prakteksemplaret over satt like
ved inngangen. Arten finnes ikke i Norge, men er relativt vanlig i Europa og Asia.
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Her forsøker vi å gå nedover ravinen, men det er ganske vonde veier å gå på og stiene består av mye
vanskelig underlag.

Her fant vi også en helt uventet skapning. Denne krabben var høyst levende og slet seg oppover til
venstre i bildet.
62

Her trasker turister i mengder på de ferdiglagde turiststiene. Noen steder var det rullestein, andre
steder trestokker på langs og på tvers. Sommerfuglene er her fra juni til september.
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Her ser vi et lite fossefall. Her renner vannet nedover ravinen i små fosser og dammer som igjen
renner videre
64

Enda en liten foss etter en kunstig bro på stien.
65

Flekkene på disse bladene til det orientalske ambratreet har myriader av sommerfugler.

Her greide jeg å fotografere en enslig sommerfugl her i dette fabelaktige grenverket. Den sitter midt i
bildet. Det var mye mørkere i virkeligheten, så jeg visste ikke en gang om jeg greide å finne en
sommerfugl blant alle grenene.
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Nærbilde av en av sommerfuglene som Kristin fikk tatt.

Dette bildet har jeg stjålet fra Wikipedia. Slike nærbilder lå utenfor rekkevidden av våre kamera. Selv
ikke med makrolinse som jeg ikke hadde med, ville jeg ha klart dette. Det var for mørkt.
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På dette fantastiske treet er det mange sommerfugler som går i ett med bladverket.
68

Ruinbyen Kameiros

Rett etterpå dro vil til den glemte byen Kameiros. De kaller den for Rodos' Pompeii, men det stemmer jo ikke, for byen ble glemt, ikke hermetisert. Den hadde sin storhetstid rundt det 6. århundret
f.Kr. Den ble anlagt av dorerne og har sine doriske templer, som man skimter på bildet. Den har en
praktfull utsikt mot havet også. Under ser vi tempelruinen.

Her har vi tatt et bilde av byen fra en annen vinkel, mot sørvest. Dette er rester av det doriske
tempelet som de tror er tilegnet Apollon.
69

Her ser vi ruinene mot nordøst, omtrentlig.På denne kunstige plassen var helligdommen viet til alle
gudene.

Byen har vært bebodd av mykenere fra tidlig tid. Det er dorerne som har fått æren for å grunnlegge
den. En del av anleggene er i hvert fall fra det åttende åurhundret f.Kr. Byen ble ødelagt av jordskjelv
først i 226 og senere 142 f.Kr.
70

Her ligger byen med utsikt til Tyrkia.

Utsikten var enda flottere på toppen der det lå et Athene-tempel øverst bak den store stoaen. Som vi
ser, er det bratt over alt her. Det er heller brattere på fastlandet, for eksempel i Delfi. Før jeg kom til
Hellas, forestilte jeg meg landet som flatt med store sletter. Det kan man kanskje si om Olympia på
vestsiden av Peloponnes, men det er bratte terrengformer som dominerer over alt ellers.
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Det er bratt oppover her også. Det er alltid bratt i Hellas.
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Her er utsikten fra Athene-tempelet.

Kameiros er bygget på tre nivåer, der stoaen og Athene-tempelet var øverst.
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Nå er vi på det aller høyeste punktet og det er sannelig ikke mye igjen her oppe.

Dette er alt som er å se av tempelområdet øverst.
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Her gikk en stoa på øvre plan.

Denne trappen har vært grundig restaurert. Vi ser partiet med originale stein midt i bildet. De er ikke
så gode å gå på i dag.
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Nå forlater vi Kameiros med et bilde av den vakre utsikten mot Tyrkia og det blå Egeerhavet. Det er
blitt en del ruiner og flere skal det bli. Men akkurat her var det ikke så mange turister. Det fantes
heller ingen guider. Det eneste som var her, var en gresk bar med muligheter for å kjøpe litt drikke og
snacks, men vi ville videre til Monolithos.
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Langs veien nedover så vi denne borgen i det fjerne, Kritinia-borgen. Da hadde vi fått nok av ruiner
og borger for en stund. Men landsbyen Kritinia på bildet under, likte vi godt og tenkte å spise der på
tilbakeveien. Det ble ikke noe av.

Dette ser ut til å være en ren og delikat by, Kritinia.
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Mot Monolithos

Vi kjørte gjennom denne lille byen Siana og tenkte å spise her på tilbakeveien. På returen var det stint
med turister, busser og ingen parkeringsmuligheter så det ble heller ikke noe av.

På veien mot Monolithos stanset vi ved et utsalg for lokale produkter som honning, olivenolje og vin.
Her tok vi bilder av øyene i det fjerne. I Triangle at Rhodes ser de en slange på toppen av Monolithos
og Pamela Lyall sier at Rodos i antikken var kjent som Slangeøya. Det finnes 23 arter slanger på Rodos i dag, men bare én er giftig, på nivå med en norsk hoggorm.
78

Jeg husker ikke helt hva disse øyene het, men en av dem var i hvert fall Chios. Så langt sørvest som vi
nå er, er øyene i horisonten alle greske.

Det var ikke så lett å stoppe i veikanten, så akkurat dette praktbildet har jeg hentet fra nettet.
79

Kristin stiller seg opp like ved avgrunnen. Det er bratt nedover her. Ellers klager jeg ikke lenger på
mobiltelefon og telefonbruk fra Kristin. På disse dagene var GPS ganske godt å ha, og det fikk Kristin
inn på mobilen. Det hadde vi mye glede av på disse to bildagene.
80

Vi ser nordover vestkysten.

Her rager Monolithos-klippen opp med Egeerhavet i bakgrunnen. Selv guideboken sier at selve bygningene oppe på toppen ikke er så mye å se, men derimot utsikten blant annet til øya Karpathos. For
å se Karpathos kreves det nok fravær av dis i horisonten.
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Her er vi ved dagens mål. Dette er Monolithos. Hit dro de i Agatha Christies Triangle at Rhodes, og dit
skulle vi også, men nå slet vi hardt med helsa. Vi dro ned til parkeringsplassen og tenkte å gå opp,
men det var så stint med turistbusser at vi måtte parkere langt nede i dalen. Det er ikke lett å se på
bildet, men det var mange bratte trapper opp, så vi bestemte oss for å nyte utsikten her oppe i lia.

Oppe på toppen er det bare noen borgmurer og et lite gresk kapell å se. Det var ikke nok for at jeg
ville pine meg med det når vi fikk så fantastisk utsikt oppe på veien. Jeg ville dessuten spare meg til
Lindos, for slet jeg ut knærne mine her, kunne jeg risikere ikke å komme til Lindos på fredag.
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Denne kirken på toppen av Monolithos-borgen er ikke så mye å se på. Den er svært liten og har ikke
plass til mange personer. I Poirotfilmen, Triangle at Rhodes er interiøret også beskjedent og lite. Det
er ikke noe forheng på venstre side slik som her, og gjennom døråpningen ser vi ytterligere ett helgenbilde. Det forgylte bordet på venstre side ser vi ikke i filmen, mens noe tilsvarende det på høyre
står der. Bildet over hentet jeg på nettet. I filmen spiser de på en sjarmerende restaurant som skal
forestille å ligge her. Vi fant den ikke.
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Leiebil på østkysten - Apollontempelet

Syk og svett og redd for vinden. Men onsdag var siste dag med leiebil, og programmet måtte gjennomføres. Vi skulle til Monte Smith, oppkalt etter en engelsk general under Napoleonskrigene. Her
fant han det rodiske akropolis, med sitt Apollon-tempel og rester etter et for Zevs og et for Athene. I
tillegg skulle vi utforske østkysten.
Da vi ankom Rodos, sa alle at det var best å bo på vestkysten. Der var alltid en lett bris. På østkysten
var det vindstille og varmere. Men stiv kuling hadde nok ingen regnet med. Da vi kom til østkysten,
var det ingen vesentlig vind, og jeg hadde nok foretrukket varmen fremfor den sterke vinden.
I tillegg skulle Kristin ha et gullsmykke som Arild skulle gi henne til deres 15 års bryllupsdag. Det var
avtalt i sommer. Hun lurte på å dra til Marmaris, for i Tyrkia er gullet billigere. Det ga jeg klart uttrykk
for at jeg ikke ville, men det fantes jo en utflukt hun kunne bli med på om hun ville. Vi hadde hatt det
flott i Bodrum i 2015, men det var jo en tyrkisk by av en helt annen kvalitet, og der var jo også ruinene av Mausoleet i Halikarnassos. I gullbutikken i Bodrum var eierne veldig hyggelige og hjelpsomme,
og Kristin kjøpte, mens jeg fikk prøve en diamantring til 2 millioner. Jeg angrer bare på at jeg ikke tok
bilde av den. Siden det ikke ble noe Tyrkia, ville Kristin til butikken Rhodes Gold i Faliraki, og hvorfor
ikke, siden vi hadde leiebil. Hun fant et flott smykke i sølv, men de lagde det i gull for henne og leverte det på lørdag. Ja, ja, hvor mye gull trenger folk - og hvor mange greske statuekopier?
84

Her er vi på Monte Smith med Apollon-tempelet under restaurasjon. Dere aner utsikten.

Dette har nok vært flott og ruvende for innkomne skip. Ellers var det her oppe damene i Poirotfilmen
Triangle at Rhodes hadde sitt forsoningsmøte om kvelden
85

Stillas rundt Apollon-tempelet, men se på flyet! Det er Rodos' varemerke.

Et skråbilde med Odeon og gymnasiet samt stein som er lettere forvitret.
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Før vi våger oss ned til nedre plan - et utsiktsbilde med tre og Kristin.
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Det virker stupbratt her også, og det er mange trappetrinn.
Se på cruiseskipet ved havnen. Disse digre skipene tar knekken på alt i deres nærhet. De er mastodonter.
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Kristin i teateret, eller faktisk skolen for fremtidige talere. Her underviste man i retorikk.
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Her er retorikkteateret i svært restaurert tilstand.

Fra toppen mot havet, øverst fra teateret og med gymnasiet under.
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Denne trappen skal nok forestille å være original. Kanskje er den også det.
91

Her er idrettsarenaen eller gymnasiet som de kalte det. Den var mer opprinnelig.

Enda et gymnasiebilde som understreker lengden av anlegget.

92

Vi lurte på hva de underlige blomstene over var. Det ser ut som en form for tistel, men det finnes jo
ikke noe grønt på.

Her står Tove i skyggen, som hun liker best.
93

Det blåser fra vest på Rodos

Dette bildet ba jeg Kristin ta med mobilkameraet i fart fra bilen. Dette bildet måtte jeg ha. Vi kunne
ikke stoppe. Treet vokser slik, og gjett hvorfor. Det demonstrerer at vindretningen er overveiende
nordvestlig her på kysten. Det var hele rekken med trær på den nordvestlige siden av veien som så
slik ut. Kommer jeg noen gang tilbake til Rodos, skal jeg bo på østsiden, det er sikkert.
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Forrige side en sypress, dette er en pinje! Her er de systematisk vindskjevhet! Alle trær under press.
Nå var vi klare for å dra tvers over øya på den østlige spissen og vi så frem til lettere vindforhold. Det
ble få bilder fra denne dagen, for på østkysten der vi kjørte, ble det for turistaktig for oss. Dessuten
skulle vi til Lindos som lå lenger nedover østkysten på fredag.
95

I varmen og turistfellene ble det altså få bilder, så begge disse bildene er hentet fra nettet. Her kjørte
vi oss vill i leiebilen, så vi har vært der. Men det kunne ha vært hvor som helst i verden, siden disse
turistfellene ikke skiller seg vesentlig fra dem på andre feriesteder.

Vi så også denne stranden uten å bli det minste misunnelige. Det var for varmt, og dette er ikke vår
livsform. Vi må ha mer action. Ikke desto mindre er det få sandstrender her på Rodos, men dette er
en av dem. De fleste av disse ligger på østkysten.
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Etter å ha studert filmen Triangle at Rhodes flere ganger, lurte jeg meg grønn på hvor dette var. Dette var stranden de alle satt ved. Stedet heter Kalithea Springs, og er et sted for luksushoteller. Her er
heller ingen sandstrand, men grus og kulestein.

Kalithea ligger på østkysten, midt imellom Rodos by og Faliraki. Bussen på fredag kjørte forbi og
guiden fortalte at området i dag var for luksushotell. Palazzo Rhodi fra filmen var i hvert fall borte nå.
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Her er et nyere og friskere oversiktsbilde, der vi ser trappen og steinringene klarere. Det er nok langt
mer fasjonabelt nå enn den høstdagen de tok filmen i 1989.

Dette er biblioteket i Rodos, og det kan godt være at dette er modellen for hotellet utenpå, slik en
person hevder på nettet.
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Vi fant lett Rhodes Gold og kom inn i dette eldoradoet for smykkeelskere som Kristin og jeg.

Å kopiere disse to bildene fra hjemmesiden til Rhodes Gold Vogiatzis var sannelig ikke lett, men jeg
fikk det til. Over er visningslokalet. Det var ganske stilig. Nederst er verkstedet der kundene kunne få
laget eller tilpasset smykker de har kjøpt, eller som Kristin, få et sølvsmykke laget i gull i stedet.

Kristin tok det veldig sporty med hensyn på å vente til lørdag med å få smykket sitt. Jeg var nervøs,
for da vi kom til butikken, oppdaget jeg to blå topaser til ørepynt som jeg ville ha innfattet i hvitt gull.
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Kristin sendte sms til Svein og takket ham for å være så snill å ha kjøpt julegave til meg. Jammen godtok han det, gitt. Jeg ble veldig glad, og gladere da smykkene som var forhåndsbetalt også kom.

Vi ler nå på onsdag, men det er knapt til å holde ut. Her har vi nettopp spist hos Jason igjen - meze
som vanlig, og en liter Mythos til meg og Cola Zero til Kristin. Torsdag ble også en traurig dag. Jeg
hadde sovnet kl 21, men våknet ved midnatt av noen forferdelige hostekuler. Så greide jeg å sovne
igjen, men kl 03 var det slutt. Jeg satt oppe og hostet hele resten av natten. Det var da vi dro til apotekeren om morgenen for å få hostedempende at han insisterte på antibiotika i stedet. Dessuten
måtte jeg bruke Ventoline flere ganger om dagen for å holde luftveiene åpne, sa han. I tillegg måtte
vi drikke mye, og det var jo ikke vanskelig med Mythos-ølet som jeg elsker. Han sa vi måtte avlyse
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turen til øya Symi, noe vi skjønte av oss selv. Sterk vind på en båt i to og en halv time hver vei, var
nok ikke det lureste vi kunne gjøre, nei.

Her er vår kjære restaurant med de absolutt beste meze, Jason Restaurant.

Slik var det inne - enkelt og greit, men med masse gresk "kunst" på veggene. Dette til venstre var
"inspirert " av hellenistisk kunst, men et stykke lenger inn i lokalet, hadde de jammen et maleri "inspirert" av minoisk kunst, altså kunst fra oldtidens Kreta. Det var nok maten, vennligheten og ølet
som lokket oss.
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Det blåste friskt på hotellet da vi kom hjem onsdag, som man kan se.

Det er vanskelig å få noen gode bilder av hvor hardt det virkelig blåste.

102

Vi satt inne med verandadøren åpen. Vi tok ikke sjansen på å sitte ute. Vi brukte heller ikke aircondition, så dette var et kompromiss. Det ble varmt, men bedre enn å sitte i den kraftige vinden eller
med aircondition. Det rare, hvite som blafrer på venstre side av døren er parasollen. Om morgenen
klaget naboene under. Den bråkte over soveromstaket deres og holdt dem våkne. Vi måtte fjerne
den og det var greit for oss.
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Torsdag morgen var ikke formen bedre. Her spiser vi frokost og venter på at apotekeren skal åpne.
Etter nattehosten måtte jeg få en eller annen løsning. Apotekeren var skjønt enig.
Vi tok hver vår pille og håpet på bedring. Jeg sovnet midt på dagen og våknet ikke før middag. Vi gikk
til Jason og spiste meze som dagen før. Jeg lurte på om jeg ville få sove om kvelden, men sovnet
umiddelbart som en stein. Apotekeren ville se hvordan det gikk med oss på kvelden, men det orket vi
ikke. Bussen til Lindos hentet oss kl 07:55 på fredag, så vi rakk ikke apotekeren før fredag kveld.
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Her er den andre frokostgjesten - heller ikke i form.

105

Lindos
Fredag dro vi mot Lindos. Friske var vi ikke, og varmen slo imot oss ganske tidlig på dagen. Jeg drakk
halvannen liter vann på bussen, halvannen liter øl og enda mer vann i Lindos. Bussen hentet oss på
hotellet, sånn passe presis, en gang etter kl 07:55, som var avtalt. Bussen ble etter hvert temmelig
stappfull, men det var fordi den også var samlebuss for turister til Tyrkia og Marmaris. Etter vårt hotell samlet den opp folk fra minst fem andre hoteller, men da vi kom til den moderne havnen, satte
den av over halvparten som skulle til Tyrkia. Det fine var at vi kjørte rundt hele festningsmuren på
østkysten og vi fikk se alle portene og de nyere havnene. Bussen dro til og med inn i gamlebyen forbi
den indre drosjeholdeplassen og ut igjen ved Symiplassen. Men vi skulle jo tilbringe lørdagen i gamlebyen, så det var i hovedsak bymuren utenfra mot øst vi ønsket å se.

Så tett kjørte vi på bymuren som veien inntil på bildet over viser. Dette er sørøst for Mandrakihavnen
på vei mot de store cruiseskipshavnene og videre på østkysten. Det var derfor vi kom forbi Kalitheaområdet der de virkelige luksushotellene befant seg. Disse hotellene var temmelig nybygde, og det å
ta vare på gamle hotellanlegg var nok ikke særlig vanlig her. På denne øya legger man ikke opp til
gjester som setter pris på ærverdige gamle hotell. Et av hotellene vi kjørte forbi, var et typisk bryllupshotell som kostet mer enn skjorta. Det var åpenbart at hotellet i filmen, Palazzo di Rhodi, ikke lå
der, om det noen sinne hadde forekommet. I Kalithea Springs var alt nytt, i hvert fall det som var
beregnet på turister. Det samme gjelder selve hotellet Kalithea Springs, der de tok strandscenene i
Triangle at Rhodes. Det var flunkende nytt, det også. Det eneste gjenkjennelige var bildet på neste
side, som viser selve kilden. Dette bygget så vi i bakgrunnen til strandbildene i filmen. Her ser vi også
stranden nedenfor kilden som ligger inne i kuppelen. Mye er vesentlig endret i dag på stranden.
Vi trodde vårt hotell, Sunprime Miramare Ixia var et flott hotell, for de påsto at Jaqueline Kennedy
hadde bodd der. Men det må i så fall ha vært et tidligere hotell, for det Miramare vi bodde på, var
neppe gammelt nok for det og bildene av Jackie i bassenget så helt annerledes ut.
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Kalithea Springs som trenger en restaurering, og nedenfor den kjente stranden fra Poirot.
Jeg hadde tenkt å finne bilder nettet av luksushotellene som guiden nevnte nedover kysten, men jeg
husker ikke hva de het. Muligens var det Palladium, Alicia og Elyseum, men sikker er jeg ikke, for på
hjemmesidene sine viser de selvsagt ikke fasadene mot riksveien. Det var helt utrolige bilder fra innsiden og strandområdet, men dette er en luksus jeg ikke er skapt for, og derfor setter jeg ikke pris på
det heller. Jeg syntes vi bodde råflott som vi gjorde på Miramare.
Guiden påsto at Lindos sto på UNESCOs verdensarvliste, men den er foreløpig ikke ført inn der så vidt
jeg ser. Det eneste fra Rhodos som står på denne listen, er gamlebyen, og at den er der, er jo forståelig. Men likevel har de bevart så vel Lindos by som borgen med tempelet på toppen. "Du har ikke
vært på Rodos om du ikke har besøkt Lindos", sier de. Bortsett fra utsikten kan man vel si at Hellas
har mange andre flotte steder også, men å ha vært på samme topp og tempel Alexander den store,
var jo noe det også. Jeg angrer i hvert fall ikke et sekund for at vi dro hit.
På veien nedover fortalte guiden at vi skulle stoppe ved en olivenoljefabrikk, men jeg hadde ikke bare
kjøpt statuen, men også et lite hode av Hygieia og en mengde bøker. Det var derfor ikke aktuelt å
fylle kofferten med olivenolje. Det var Kristin enig i. Som hun påpekte: det er så mye fin olivenolje å
få kjøpt i Norge nå, i motsetning til den gang vi var i Spania på 1980-og 90-tallet. Nå trenger vi ikke
importere fra reisene våre lenger. Kristin kjøpte et par olivenoljesåper med skrubbeffekt. Ellers brukte vi tiden til å valse rundt på fabrikken og se på produksjonsutstyret. De hadde flotte utstillinger av
gammelt produksjonsutstyr også. Jeg tok mange bilder, men jeg har ikke satt dem inn, for jeg har ikke
hatt ork til å finne ut av alt utstyret.
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Her er eldgammelt produksjonsutstyr. I høyre bildekant sitter Rune Larsen fra Lollipop. Han likte ikke
oliven i noen form, sa han. Så han ble fort ferdig med dette stoppet. Under er flere "antikviteter".
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Dette falt vi for. En gammel scooter, en vaskebalje og annet søppel. De har greid å gjøre maksimalt ut
av det, rene kunsten. Mottoet er: mal søppelen blå! Det hjelper også med et oliventre i bakgrunnen.
109

Har du ikke vært på Lindos, har du ikke vært på Rodos, sies det. Middelalderens ridderborg ligger på
toppen. Vi tok en shuttlebuss til inngangen, for i verdensarvbyen Lindos er det ingen biler .
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Det er pinetrangt i gatene, men alltid plass for souvenirboder og salg.

Turistene kommer hit fra april til oktober, men da er det slutt. De har ikke annet å leve av enn det de
tjener i sommersesongen, så vi setter oss ikke på den høye hest. Byen er fredet om enn ikke som
UNESCOS verdensarv foreløpig.
111

Her er kirketårnet til Panagiakirken.
112

He er et oversiktsbilde av den samme kirken tatt oppe fra stien mot Akropolis. Egentlig er jeg ganske
forsynt med kirker, enten de er greske, romerskkatolske eller protestantiske, men jeg gjør et unntak
for denne. Dette må da være tegneseriekunstens første forbilder. Dette er de greskortodokses svar
på Donald Duck.

113

Her har vi tegneserier fra hele bibelhistorien, øverst med utdrivelsen fra Paradiset. Bildene er fra nettet. Det var forbudt å fotografere, men en dame gjorde det likevel. Slikt irriterer.

114

Her er vi på toppen av Akropolis. Det er Lindos vi ser under. At dette gikk bra med lungebetennelse,
er et under og skyldes også apotekerens råd. Bruk Ventoline to ganger etter hverandre, sa han og
tenk ikke på andre doseringsråd. Det er viktig å holde luftveiene åpne.
Da jeg kom, trodde jeg bare delvis at jeg skulle greie å mestre de 250 trappetrinnene opp til Lindos
Akropolis. Allerede da vi forlot byen i turisttempo som jeg ikke kunne styre på grunn av køen, måtte
jeg kaste meg til siden og lå over et steingjerde og peste som en idiot mens turistene hastet videre.
Finn Ventolinen, sa Kristin og ta to drag med én gang! Det hjalp litt, men Kristin sa at jeg måtte ta et
tredje drag, for med min voldsomme pesing, ville det ikke virke godt nok med bare to. Jeg måtte få ro
først. Vi forserte flere trapper og det gikk etter hvert bedre.
En kø! Både Kristin og jeg ble helt lykksalige av å se den lange køen foran billettluken. Da kunne vi
hvile og jeg kunne ta nok Ventoline til forhåpentligvis å komme opp. Vi var da kommet opp til en lang
slette som vi ser på neste bilde. Bildene av veien tok Kristin, for jeg hadde verken krefter eller fantasi
nok til å dra opp kameraet akkurat da. Motivet var for det første ikke så fristende, men egentlig var
det jo skjellsettende. Steinene var kalkstein og av og til sandstein. De av sandstein hadde dype hull,
de av kalkstein var slitt åleglatte av minst 100 millioner turistføtter de siste femti år. Her var det stor
salgsaktivitet for broderte duker, men de har jo så ulik smak fra oss at det er vanskelig å finne noen vi
kan bruke. Opp og ned her gikk turistene med glatte lærsandaler uten annet enn en rem mellom
tærne. Jeg fatter ikke at de gikk bra. Nedover løp de som skiløpere i Nordmarka. Løype! Veien opp og
deretter billettluken på neste bilde har jeg døpt for henholdsvis Ventolineavenyen og Nåløyet. Avenynavnet falt naturlig fra et nettbilde jeg ikke trengte å ta med da vi fant Kristins selfie, mens bildet
av trappen opp til billettluken er fra nettet. Jeg har aldri vært flink til å bruke medisin, men nå har jeg
fått øynene opp for nytten av den.

115

Her er vi - svette, men glade for at vi har kommet så langt! Se køen bak oss! Her der det stint av turister både foran og bak.

116

Her er køen foran oss, men oppe ved borgmuren som ses i det fjerne er det bare en trapp opp til
billettluken. Salg av duker og andre broderier foregikk hele veien på den flate sterkningen av Ventolineavenyen.

117

Her er eselstallen inne i byen for dem som ikke orket å gå.

Man kunne godt tatt esler opp til billettluken, men det visste jeg at jeg ikke kunne. Disse stakkars
dyrene bar kjempetunge turister, men det er dyreplageri, spør du meg. Jeg måtte klare å gå selv.
118

Billettluken om morgenen. Ikke en turist i sikte. Her er Nåløyet, luken og slusene etterpå.

Her er et utsnitt av et tidligere bilde. I høyre bildekant ser vi veien fra Lindos by. Når vi har kommet
så langt, har vi gått et stykke, og nå går veien temmelig bratt opp til den svinger rundt den store
steinkolossen midt i bildet. Så et par bratter før vi kommer opp til Ventolineavenyen og får hvile før
trappen til billettluken. Deretter er det bare noen få trappetrinn til vi kommer til plassen nedenfor
trappen på neste side.

119

Her oppe på plassen var det et møtested for etternølerne som endte opp i kø gjennom billettluken.
Steinkonstruksjonen i midten er et reservoar fra bysantinsk tid for mat og vann i tilfelle beleiring.

Her er et annet mat- og vanndepot. De hadde flere og regnet nok med at de hadde greid å skremme
fiendene fra å prøve seg lenger opp enn dette.
120

Her sitter Rune Larsen igjen. Her fikk vi en forelesning om hva som var gammelt og hva som var "nybygg". De store blokkene er fra oldtiden, de små er fra middelalderen. Grekerne hugde steinen på
stedet, ridderne fikk dem fraktet opp, og da var det grenser for hvor store de kunne være.

121

Eksempler på handelsboder på nest øverste plan under stoaen.

Delvis var dette reelle handelsboder, men det var også et sted valfartende til oraklet kjøpte gaver til
oraklet og tempelet. Slik var det også i Delfi.

122

Her oppe er bare billettluketrappen passert. I bakgrunnen ser vi hvilken trapp som kommer nå.
123

Her er resten av denne exedraen foran trappen. Jeg skal vedde på at de trengte å hvile seg før de
prøvde seg på trappen på neste side. En exedra er en oval der man hadde seter å sitte på.
124

Exedraen avsluttes med et skipsrelieff

Her står mange mennesker ved relieffskipet og stålsetter seg for neste trapp.

125

Da vi kom hit, var det bare å stålsette seg. Trappen var grei nok oppover, for da kunne man holde seg
i veggen. Jeg gruet for nedturen, for det var ikke rekkverk på høyre side, men en avgrunn rett ned på
siden. Dette er den bratteste trappen, som man sikkert ser.
126

Den siste trappen opp til det aller helligste er ganske bratt, den også. Her er ingen rekkverk heller.

127

Her samler guiden oss nede ved stoaen slik at vi kan gå opp alene. Han har vært her før.

128

Dette var de siste to trappene opp til det aller helligste. Den nederste trappen er grei, men jeg holdt
på å gå på trynet øverst i trappen ovenfor da vi skulle ned. Det var digre hull i trinnene.

Helt oppe ved Athenes tempel. Her var det et kjent orakel, besøkt av mange prominente gjester.

129

Her er enda flere turister. Det er klart at de skal posere for fotografene. De verste var alle med selfiene. De ble aldri ferdige.

Her ser vi tempelet litt mer fra siden. Jeg lurer på hvor restaurert veggene er.
130

Her sitter Kristin på baksiden av tempelet. Dette er åpenbart restaurert temmelig mye, og derfor tar
jeg også et nærbilde av en søyle på side 28 i håp om at den er mer original.

131

Inne i Athenes tempel.
132

Original eller ikke - den er i hvert fall langt mer værbitt enn de som står ved tempelet nå.
133

Utsikten her oppe fra der det imidlertid intet å si på. Den lille "innsjøen" midt i bildet kalles Paulusbukten. Paulus skal ha vært her i år 51 for å forkynne kristendommen til roderne. Vår greske guide
med svenske studier syntes Hjertebukten var mer turistvennlig, så han kalte den det. Det er nok bare
he oppe fra den ser ut som et hjerte på grunn av knausen foran.

134

Utsikten mot sør ovenfor stoaen.

Enda et utsiktbilde nå nede ved ruinene etter stoaen.

135

Dette tempelet er altså kjent for sitt orakel, og det ble besøkt av flere kjente folk fra antikken. Det
sies at også Alexander den store besøkte Lindostempelet, men også Herakles, den skjønne Helene,
Menelaos og Artaphenes, kongen av Persia, den ene mer mytisk enn den andre.

Nærbilde av den delikate Paulusbukten.
Det opprinnelige tempelet antas å være fra det 8. århundre f. Kr., mens det nåværende ble bygd omkring det 4 århundret f. Kr. Tempelet har vært drevet som opprinnelig helt frem til 396 etter Kristus,
da Theodosius den andre av Konstantinopel, eller det østromerske riket, beordret at alle tegn på
religiøs aktivitet ble ødelagt. De flotteste tingene tok han likevel med til Konstantinopel, men det er
det samme som at det ikke finnes flisen igjen i dag. Samtidig ble også de olympiske lekene forbudt.
Tempelets prester var sterkt uenig, og flere prester ved Athenatempelet her på Lindos ble henrettet
om de demonstrerte sin motstand.
Lindos akropolis ble overtatt av Johannitterne og ble renovert på slutten av 1400-tallet. Vi ser våpenskjoldet til Stormesteren av Abusson på veggen. I motsetning til Theodosius synes de ikke å ha vært
nevneverdig plaget av å ha hedenske templer og antikke guder i nærheten. De tok heldigvis vare på
herlighetene til glede for oss i dag.

136

Paulushavnen øverst jeg som hviler meg under. Begge bildene er tatt fra øvre plan der Athenetempelet ligger.

137

Dette er havnen på nordøstsiden, ikke Paulushavnen. Vi er på vei ned igjen.

Denne merkelige konstruksjonen var det ingen som sa noe om, og vi var for slitne til å spørre. Den lå
nede i byen og vi så den fra akropolis. Bildet er tatt derfra.
138

Kattene i Lindos ser ikke ut til å ha det så ille i hvert fall. Katter blir tatt vare på her, heldigvis. Vi så
ikke en eneste radmager katt eller katter med lidelser. Vi får håpe de passer på eslene også. Det er
litt nifst at de hele tiden må jobbe så hardt i sesongen for å ha noe til vinteren også.

139

Her i Lindos by fantes alt en turist kunne begjære. Skjerfet mitt var så gjennomvått etter tre dagers
svette at Kristin fant et nytt til meg. Men det var så fint at jeg knapt turde bruke det. Det gamle ble
tørket på verandaen hver ettermiddag. Det luktet ikke. Så mye som jeg drakk, svettet jeg rent vann.

Ellers var det lett å finne ølrestauranter. Jeg drakk halvannen liter til. Toalettbesøk var helt unødvendig.
140

Nå er vi på vei til shuttlebussen som skal ta oss opp til vår egen buss til hjemreisen.

Dette fjellet er visstnok Rodos' høyeste. Det heter visstnok Atáviros og er 1215 meter høyt. Like
bakenfor lå guidens landsby der foreldrene hans bodde, så dette måtte han fortelle oss om.
Vi hadde jo avlyst Symi-turen på grunn av sykdom, men på fredag kveld etter Lindos rakk vi innom
apotekeren for å si at vi var bedre. En passant nevnte Kristin at vi hadde vært på Lindos om formiddagen. HAR DERE VÆRT PÅ LINDOS!!?? spurte apotekeren. Dere skulle jo ligge ved bassenget og prøve å bli friske! Vi skulle ta det med ro på lørdag, sa vi unnskyldende. Men det skulle vi jo ikke.

141

Stormesterens palass
Vi måtte jo avlyse Symi-turen på grunn av sykdom, men på fredag kveld etter Lindos rakk vi innom
apotekeren for å si at vi var bedre. En passant nevnte Kristin at vi hadde vært på Lindos om formiddagen. HAR DERE VÆRT PÅ LINDOS!!?? spurte apotekeren. Dere skulle jo ligge ved bassenget og prøve å blir friske! Vi skal ta det med ro på lørdag, sa vi unnskyldende. Men det skulle vi jo ikke. Vi hadde
lagt opp et stramt program for denne turen, og vi hadde jo planlagt å bruke torsdagen til å se Stormesterpalasset og mer av gamlebyen. Siden torsdagen gikk bort i søvn og sykdom, måtte vi bruke
lørdagen, enten vi ville eller ikke.
Vi tok drosje inn til byen kl 09, og det varte ikke lenge før vi skjønte at vi egentlig ikke orket. Det var
imidlertid ikke på tale å skulke, så vi strente opp Riddernes gate og overså alle kroppslige tegn.

På veggene ser vi stadige våpenskjold etter ulike riddergrupper. Det var stort sett Johannitterordenen som slo seg ned her på Rodos etter at de ble drevet ut av Jerusalem av den store hærføreren
Saladin i 1187. De sloss sammen med Tempelridderne og levde noe omflakkende blant annet på Kypros, Kos og Bodrum før de slo seg ned på Rodos i 1309. Her holdt de ut til de ble drevet ut av sultanen
i 1527. Utrolig nok fikk de fritt leide av tyrkerne og dro til Malta.
Tempelridderne ble imidlertid oppløst av paven i 1309. De ble for mektige og derfor ble de myrdet av
den franske kongen, Philip. Noen flyktet til Portugal der kong Dinis tok imot dem med glede, så fremt
de skiftet navn til Kristi riddere. Det er en salig blanding mellom Johannitterne og Tempelridderne,
men da de førstnevnte slo seg ned på Malta, fikk de fred for pave og kongemakt og de eksisterer
fremdeles som Malteserordenen. Disse korsfarende ridderne var et uromoment . Tempelriddernes
endelikt skyldts nok at de ble rike og mektige og planla å danne en egen stat. De ble knertet av rent
maktpolitiske årsaker, og det er jo klart at det måtte skje. Man truet ikke kongemakten ustraffet.
Etter kort tid på Kypros og andre steder ble Rodos johannitternes hovedsete, og det er dette hovedsetet, Stormesterens palass som var på dagsordenen fredag 8. september.
142

Så turistfritt var det litt over ni om morgenen. Det var knapt til å tro, men innen vi kom ut igjen, var
det stappfullt av folk her i Riddergaten.
143

Kristin poserer foran en port i Riddergaten, inspirert av alle de ellers poserende turistene over alt.

144

Nå nærmer vi oss Stormesterens palass. Til høyre på veggen den franske statuen Maria med barnet
fra de franske riddernes legasjon.
145

Her er Inngangen og den staselige porten inn til palasset.
146

Her er inngangen til palasset mellom trestammene til venstre og plassen utenfor.

Disse utearealene var behagelige i varmen. Vi kunne sitte under buene der det var svalt og godt, men
så var vi jo der ganske tidlig før turistflommen kom.
147

Jeg var så pass sliten på lørdag at bare det å gå opp denne trappen kjentes som et ork, men alt går
med Ventoline. Etter denne oppturen hadde jeg ikke full glede av selve slottet.
148

Oppe ble det raskt middelalderpompøst, men jeg var veldig interessert i alle gulvmosaikkene de stjal
fra Kos og etter hvert fascinert av lampene.

Dette heter Troférommet av en eller annen grunn. Det ligger rett opp trappen. Det står noe uleselig
på veggen.
149

Poseidon bekjemper Polybotes, en av gulvmosaikkene rundt første århunde e.Kr.

Dette kjente Medusahodet er fra Kos.
150

Det var omtrent nå jeg begynte å legge merke til lampene i palasset. Denne henger ridderrommet,
men til min ergrelse fikk jeg ikke tatt bilde av den som henger i Medusarommet, for jeg oppdaget ikke
at den var av samme type, men enda mer storslått før vi var ute på gaten og bladde i katalogen.

151

Enda et rom med lampe og digre lysestaker.

Dette bildet er det beste av mine: Sjøhesten og nymfen. Det er fra Kos og stammer fra det første
århundre e. Kr. Hvem som flyttet det, vet jeg ikke.

152

Et siste eksempel på Kos-mosaikk. Dette er hentet fra nettet, for mine ble for dårlige i lyset fra
vinduene. Gulvet skinte og ødela fargene på bildene, som man ser på bildet over. Jo flere vinduer,
desto verre kvalitet.

Denne gruppen, Laocoön og hans sønner som blir knust av slanger, står egentlig i Vatikanmuseet. Det
regnes som et typisk hellenistisk kunstverk. Det påstås at originalen har stått her og at dette er en
kopi, men lite tyder på at det er sant. Opplysningene om dette verket er svært så tvilsomme. Det sies
å være en rodisk kunstner som er ansvarlig for verket, men heller ikke dette er avklart.
153

Riddernes kapell, så klart.

De fleste rommene så omtrentlig slik ut. Da italienerne okkuperte Rodos , Kos og andre øyer,
restauerte de palasset. Blant annet lagde de siderommene om til soverom for gjestene deres.

154

Vesentlig mer "moderne" og med en Muranolampe. Rommet er innredet av italienerne.

Enda en flott lampe.

155

Enda en Muranolampe. Denne henger i et middelalderrom og tilhører den klassiske stilen.

Disse lampettene er gigantiske, mye mer imponerende enn de virker på bildet.

156

Denne er fantastisk. Se at den holdes i en svart hånd av tre. Det var flere av disse prakteksemplarene.
157

Denne enkle smijernslampen er heller ikke borte. Det er en helt ukjent design for meg. Men faller den
ned i hodet på noen, blir skallen splittet.
158

Bildet er fryktelig, men viser lysproblemene for fotografer i palasset. Trestatuene er sengotiske, fra
1400-tallet og betraktes som av en utsøkt kvalitet.Tablået er Maria bebudelse.

Dette er søylerommet - til orientering.
159

I første etasje på vei ut traff vi på disse amforaene. De var svarte på bildet, men takk og lov for
Photoshop.

Det var deilig å komme ut igjen.
160

Byvandring

Enda en som er glad for å være ute. Nå skal vi se litt på byen før vi spiser og drar hjem.

161

Kirketårn og minaret.

Her ligger Suleiman-moskeen og den er ikke den eneste. Her fant vi både kirker, moskeer og
synagoger rundt omkring, og det sjenerte åpenbart ingen. Det sies at det har bodd jøder på Rhodos i
1800 år, men så kom tyskerne, og de fleste ble tatt. Tyrkerne greide å redde unna noen få.
162

Her ligger kirken og et italiensk bygg.

163

Dette bygget er fra den italienske okkupasjonen fra 1923 til 1942.

Her er en typisk stil for moskeer. Dette er Suleiman-moskeen på nært hold.

164

Det var mange katter her på Rodos, og ingen av dem var magre. Det virket som om de var velkomne
og ble godt tatt vare på.
165

Et annet tilfeldig gatebilde med motorsykler. Men det er des male smugene som er attraksjonen.
166

Her er vi kanskje i kobbergaten, vil jeg tro. Det er turistsjapper over alt.
167

Men dette er åpenbart et verksted der man reparer det ene og det andre.
168

Denne idylliske gaten er nok fra et boligstrøk. Her er det flotte planter, men ingen utsalg eller restauranter. Det er nok en fredet plett for lokale beboere.

169

En liten turistjente har gått ned hit, antakelig for å unnslippe den ergerlige moren som sto oppe på
gaten og ropte.

170

Også i denne gaten, delvis overbygget ser det fredelig ut, men kafeen Avalon ligger like nedenfor.
171

Nå er vi på vei til Hippokratesplassen igjen.

172

Her tok vi en hvil og en velfortjent øl.

173

Selv om det var varmt her inne også, var de i det minste skyggefullt.

174

Det var denne anbefalte restauranten vi skulle ha spist på, men vi fikk turn off av en eller annen grunn
da vi så menyen. Dette bildet er tatt om kvelden og virker koseligere enn da vi var der.

Vi er rundt martyrplassen for Rodos' jøder og vi nærmer oss utgangen.
175

Enda et fargerikt gatebilde.
176

Dette er forresten den jødiske synagogen i dag. Den har jeg tatt fra nettet, for jeg visste ikke at den
var tilgjengelig for publikum.

Her er ruinene av kirken Vår frue av Borgen, om jeg forstår det rett. Den ligger like i nærheten av
synagogen.
177

Her er selve minnesmerket for de jødiske martyrene under dette fantastiske treet.
178

Denne fontenen skal vsstnok være til minne over alle jødene som ble myrdet av tyskerne, men det er
også en tradisjonell bauta like ved.
179

Buere og hulrom av alle slag i denne byen. Dette er en sidegate til Riddergaten.

Det som fristet da vi så denne porten, var å komme til hotellet og gå til Jason for å spise middag.
Dessuten skulle vi pakke. Min koffert veide 14 kilo da vi dro ned, mens Kristins veide knapt 11. I
mellomtiden hadde vi kjøpt bøker og en statue på 7 kilo, et hode på halvannen og en liten sak på 700
gram. I tillegg til dette kjøpte vi fire flasker gurglevann til halsen. Den het Tantum Verde, og det ble
180

umiddelbart omdøpt til Tantrum verde, eller grønt raseri. Den var veldig effektiv. I tillegg fikk vi tak i
Melatonin, så det ble vesentlig mer med hjem enn planlagt. Jeg rakk ikke å drikke opp siste noble
rodiske vinflaske og Kristin insisterte på at jeg skulle ta den med hjem. Da var jeg alt for nervøs for
vekten til at jeg var villig til det, men den kom med til slutt.

Tro det eller ei! Hva finner man ikke på nettet! Denne manne serverte oss hver dag på Jason.
Etter middagen hadde vi prøvepakking, for Kristin hadde med seg koffertvekt. Vi kunne ta med 30
kilo bagasje totalt, fordelt på håndbagasje maks 8 kilo og koffert maks 23 kilo. Etter mange sprelske
forsøk fikk vi begge koffertene et par-tre hundre gram under 23 kilo, og så ba vi til de høyere makter
om at de ikke veide håndbagasjen.

181

Svømmebassenget vi gikk glipp av
Vi fikk sjekke inn koffertene på avreisedagen mellom kl 08 og 09 på hotellet. Nervøse gikk vi ned. De
veide ikke en eneste koffert, bare slang dem inn i bussen. Puh! Første hinder ute av veien. Bussen
skulle hente oss kl 11:15, og vi var ferdige med frokosten. Kanskje vi skal kaste et blikk på bassenget,
sa jeg. Vi burde i det minste ha sett det.
Klokken var kvart på ti om morgenen, og det var allerede begynt å bli ubehagelig varmt. Varmen
skulle bli høyere i bytte med mindre vind, fikk vi vite fra værmeldingen. Vi var i grunnen klare for å
dra hjem, uten bad i bassenget. Men se det ville vi altså

Bassenget var kjempestort med restaurant og bar. Bildet er tatt med Kristins mobiltelefon. Det er jo
flott, da. Likevel er dette et helt annet liv enn det vi oppsøker på slike ferier. Vi kjente på vannet, og
det var helt nydelig. Vi sjekket restauranten og baren som ennå ikke hadde åpnet, men de så begge
ut til å være av høy klasse. Vi så på alle solstolene og var sikre på at vi hadde rukket å okkupere to
dersom vi ville. Det var mengdevis av dem.
Dette er egentlig ikke vår stil. Jeg forstår ikke hvorfor, men slik har det alltid vært. I Spania hadde
mine foreldre et lite, men lekkert svømmebasseng med oppvarmet vann om vinteren. De eneste
gangene jeg brukte det, var når jeg trengte å velte meg ut i det for å bli kvitt overskuddsvarme. Det
var sjelden mer enn én gang om dagen, selv midt på sommeren.
På tilbakeveien gikk vi ned til rullesteinsstranden. Det det er mer vår stil, men vi drev det ikke lenger
enn til å vasse litt og dyppe tærne i Egeerhavet. Det holdt for oss. Hadde jeg skullet bade i havet her,
ville jeg nok ha ønsket meg badesko. Det var vanskelig å holde balansen på disse stenene, men det
sies at det blir finere sandgrunn litt lenger utenfor stranden om man holder ut de første metrene.
182

To bilder som viser hvor delikat det er. Men man må være oppmerksom på at dersom det blir sterk
vind, ligger jo også disse bassengene utsatt til, i og med at de ligger like ved havet. Om været holdt
seg etter at vi dro, hadde nok gjestene hatt en fin dag her.

183

Vi ser mot baren og mot solstolområde som virker svært stort.

Dette bildet under har jeg funnet på hjemmesidene til hotellet, og her ser vi at det blåser på havet,
og det blir småkrusninger på bassenget også. Det betyr ikke allverden, men man vil kjenne vinden på
kroppen når man går opp og da kan man bli lurt til å være uforsiktig.
184

Her er rullestranden vi gikk ned til ved trappen på forrige bilde. Man trenger sko helt ned til vannet
og helst litt uti også.
Turen hjem gikk fint, for vi så på film Kristin hadde lastet ned på nettbrettet. Vi ventet nesten like
lenge på bagasjen på Gardermoen, men temperaturen der var mer behagelig i ventehallen, men ikke
ute.
185

