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Göran Schildts Grekland 

Antikens kulturskatter i Athen och det genuina Grekland på oförglömliga Leros 

Leros i Dodekaneserna (eller Tolvöarna), en grekisk ögrupp som sträcker sig längs Turkiets västkust, är 

en ö som tar andan ur en. Skönheten är betagande, synintrycken oförglömliga. De vita husen som 

klättrar uppför kullarna, de små färggranna fiskebåtarna i hamnen, de karga bergen med sina hjordar av 

får och getter, det blåa havet, de solglittrande vågorna. Det var här och ingen annanstans Göran Schildt 

valde att slå ner bopålarna efter sina många seglatser runt Medelhavet. Den redan mytomspunna 

historien om Villa Kolkis börjar för drygt 50 år sedan då han tillsammans med hustrun Christine för 

första gången kom inseglande i Alindaviken. Här fick Daphne sin hemmahamn. Och på sluttningen 

ovanför fiskebyn Pandeli, i Spilia med sin hänförande utsikt mot småöarna i bukten och Anatoliens 

berg, byggde de sig ett hem där Christine fortfarande bor kvar.  

Följ också du med hit till ”Dianas ö”, och låt dig intagas av dess skönhet och oförstörda karaktär!  

Hösten 2019 går den nygrundade föreningen Villa Kolkis vänners medlemsresa till Leros, nu i 

kombination med några högintressanta dagar i Athen, där vi erbjuder ett gediget, historiskt orienterat 

program. Här fördjupar vi oss i antikens värld under möjligast sakkunnig ledning genom föreläsningar 

innan vi besöker själva platserna. Guide och föreläsare är antikexperten, historikern FD Kaj Sandberg, 

tidigare direktor för Finlands Rominstitut Villa Lante. Som reseledare medföljer historieläraren och 

författaren Sture Lindholm. 

Också på det här sättet anknyter vi till den schildtska världen. Göran Schildt hyste ett brinnande intresse 

för antikens historia, kultur och estetik. Detta är ämnen han hela tiden återkommer till i sitt 

författarskap. Och tillsammans med Christine skapade han en betydande privatsamling antiker, av vilka 

en del är inredningsdetaljer på Villa Kolkis. 

Ön Leros har endast 8 000 invånare, som bor utspridda i pittoreska byar med olika karaktär. Från 

huvudorten Ayia Marinas kajer och vindpinade villor vid vattnet promenerar du på en dryg halvtimme 

över till öns andra större ort Lakki, som Mussolini på sin tid (då Dodekaneserna tillhörde Italien och 

Leros var hem för en strategisk flottbas) började bygga upp till en italiensk mönsterstad. Här finns ännu 

många berömda exempel på periodens italienska arkitektur (Petracco, Bernabiti). Promenaden för dig 

först uppåt genom byn Platanos slingrande smala gator, därefter går du mellan Pandeli med sina 

strandtavernor nere i viken och Spilia med Villa Kolkis uppe i branten, och fortsätter till slut  
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nerför mot havet. De gamla väderkvarnarna nedanför den medeltida johanniterborgen Kastro uppe på 

berget Pitiki, de många kyrkorna och de vitmålade husen med sina färgsprakande inslag tar dig tillbaka 

till en tid då massturismen ännu inte existerade.   

Och ännu i denna dag har Leros förskonats från massturismen. I stället för turistöarnas trängsel, 

souvenirbutiker och diskotek får du möta en genuint grekisk ö med grekiska öbor, vandra längs 

natursköna bergsstigar eller ta dig fram längs slingrande trånga gränder (se för all del upp för de bilar 

eller motorcyklar som möter dig på de mest osannolika platser!). Att Leros också kan erbjuda en lång 

rad paradisiska stränder, flera högklassiga hotell och dussintals utsökta tavernor som serverar färska 

fångster från havet och andra grekiska läckerheter gör inte saken sämre. 

Välkommen med på en oförglömlig kulturresa! 

 

Preliminärt program: 

 

Dag 1: Tisdag 8 oktober 

Vi flyger med Norwegian från Helsingfors direkt till Athen kl. 15.55 och är framme kl. 19.35. Transfer 

till centralt beläget hotell i närheten av Akropolis. 

  

Dag 2: Onsdag 9 oktober 

Idag skall vi upptäcka antikens Athen. Efter frukost på hotellet Faktastund med Kajus: Akropolis och 

Parthenon. Därefter gör vi en arkeologisk promenad och bekantar oss med bl.a. Nya Akropolismuseet, 

Akropolis sydsluttning med bl.a. Dionysosteatern och Herodes Atticus odeion, Akropolis med 

Parthenon, Agora med Hefaistostemplet och Agoramuseet (Attalos stoa). Gemensam lunch i 

Monastiraki, därefter besök i nekropolen i Kerameikos. 

På kvällen Faktastund med Kajus: Historisk översikt. Den grekiska världen under antiken.  Därefter går 

vi ut för att gemensamt äta middag på en mysig lokal taverna. 

 

Dag 3: Torsdag 10 oktober 

Efter frukost Faktastund med Kajus: Källor till den grekiska världens historia under antiken. Därefter 

besöker vi Finlands Atheninstitut där vi får oss en presentation av institutet. Eftermiddagen är fri för 

egna upptäcktsfärder i spännande Athen. På kvällen gör vi en gemensam promenad i Plaka, och avnjuter 

en traditionell grekisk middag med grekiska danser och folklore på en taverna i Plaka-området.  
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Dag 4: Fredag 11 oktober 

Efter utcheckning från hotellet åker vi på en guidad stadsrundtur med buss i Athen, och bekantar oss 

med den antika historiens skatter under ett besök på Arkeologiska nationalmuseet och Numismatiska 

museet (Iliou Melathron, Schliemanns residens i Athen). Gemensam lunch. På eftermiddagen åker vi till 

hamnen i Piraeus, där vi går ombord på Blue Star Ferries båt, som avgår mot Leros kl 19.00. Middag 

ombord på båten. Övernattning i 2 personers hytter.  

 

Dag 5: lördag 12 oktober 

Redan tidigt på morgonnatten 04.35 anlöper fartyget Leros. Busstransport till hotell Chritoni’s Paradise, 

där våra rum väntar. Efter en lite senare frukost samlas vi för en promenad till närbelägna orten Agia 

Marina och vandrar därifrån upp till huvudorten Platanos. Vi passar också på att sticka in oss på öns lilla 

men fina arkeologiska museum. Eftermiddagen är fri, kanske passar du på att ta dig ett dopp i det 

höstvarma Medelhavet vid stranden invid hotellet? 

På kvällen äter vi en gemensam middag på en trivsam taverna en kort promenad från hotellet.  

 

Dag 6: söndag 13 oktober 

Efter frukost faktastund med Kajus:  En medelhavsö i världshistoriens virvlar: Leros öden från 

medeltiden till våra dagar. Därefter beger vi oss ut på en grundlig upptäcktsfärd med buss runt ön och 

besöker bl.a. johanniterborgen Kastro med sin kyrka och fiskebyn Pandeli, gör ett längre stopp i Lakki  

innan vi fortsätter till den säregna kyrkan Agios Isidoros. Den nyare historien får vi bekanta oss med 

bl.a. på krigskyrkogården i Alinda och krigsmuséet i Lakki.  

På kvällen samlas vi för gemensam middag och kulturellt program med den kända gruppen Artemis, 

som flera gånger besökt Finland. 

 

Dag 7: måndag 14 oktober 

Vi inleder dagen med en Faktastund med Kajus: Södra sporaderna under antiken: historia och kultur. 

Därefter gör vi en gemensam vandring på vackra Leros, för den som vill följa med.  I övrigt är dagen fri.  
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Dag 8: tisdag 15 oktober 

Förmiddagen fri. På sen eftermiddag blir det Faktastund med Kajus (45 min.): En nordisk Odysseus: 

Göran Schildt och hans författarskap. Därefter besöker vi Villa Kolkis, där Christine Schildt tar emot 

oss och berättar om sitt och Görans liv på Leros. Kvällen avslutas med gemensam middag på tavernan O 

Karaflas.  

 

Dag 9-11: onsdag-fredag 16-18 oktober  

Fridagar för att njuta av bildsköna Leros. Reseledarna kommer att erbjuda olika aktiviteter och program 

för den som känner sig hugad. En av kvällarna åker vi till byn Gourna för en gemensam Fisk- och 

skaldjursmiddag.  

 

Dag 12: lördag 19 oktober 

Vi flyger från Leros till Athen med inrikesflyg kl. 12.15. Från flygfältet beger vi oss ut på en exkursion 

till Kap Sounion med det berömda Poseidontemplet och hoppas på att få avnjuta den sägenomspunna 

solnedgången där. Middag på en lokal taverna innan vi återvänder till flygfältet. Norwegians plan avgår 

kl. 22.20 och vi landar i Helsingfors kl. 01.50. 
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