
 

 

 
En nyutkommen bok om svenska möten med Grekland under tre 
sekler 
 

Från många skilda utgångspunkter har Grekland alltid fascinerat svenskar. 
Renässansens antikintresse riktade blickarna mot den europeiska kulturens 
vagga. Resenärer under flera sekler har skildrat sina möten med ett land där 
klassiska monument stått sida vid sida med små vita kapell och där sol och hav 
lockat frusna nordbor. 
 
I den här antologin skildras svenskars möten med Grekland, från Anna Agriconia, 
som på 1600-talet kunde bevittna kanonaden mot Parthenon, till det sena 1900-
talets diktare och konstnärer som hämtat inspiration från en övärld präglad av en 
medelhavskulturs traditionella livsstil. Vi påminns om Fredrika Bremers och 
Anders Zorns grekiska resor men också om den svenska arkeologins pionjärer. 
Den samtida massturismen berörs också i bidrag som ger en färgstark bild av 
hur svenskar upplevt Grekland genom århundraden. 
 

Boken är på 248 sidor och den är redigerad av Bodil Nordström-Karydakis och 
Ann-Louise Schallin, både med en mångårig bakgrund på Svenska Institutet i 
Athen.  
 
Den kan enklast beställas från närmaste nätbokhandel (Adlibris tar t.ex. 227:- kr). 
Ett begränsat antal exemplar kommer också att finnas till salu I samband med 
Athenvännernas årsmöte den 20 september. 
 
 



 
 
 

 

Innehållsförteckning 
 
Helena Bodin: ”Resan är en berättande ikon”. Med kvinnor och barn i Grekland 
under 1950- och 60-talen 
 
Niki Eriksson: ”En skildring av livet i Grekland” – Utdrag från brev skrivna av 
Alfred Westholm till sina föräldrar 1926–27 
 
Andreas Ragnar Kassapis: Från Gärdet till Paleo Faliro 
 
Torsten Kälvemark: Herman Neanders grekiska studieresa 
 
Rea Ann-Margaret Mellberg: Salamis Tours 
 
Ingela Nilsson: ”Athen som jag minns det” – Gunilla Åkerström-Hougens minnen 
från Grekland 
 
Gullög C. Nordquist: Två svenskar i Athen 1893-94 
 
Bodil Nordström-Karydakis: »Vi hade mycket roligt i Athen …« – Anders och 
Emma Zorn i Athen 
 
Ann-Louise Schallin: Tidiga svenska arkeologer i Grekland och Åke Åkerströms 
resa till Berbatidalen 1937 
 
Ann-Louise Schallin: Anna Agriconia Åkerhielm – ögonvittne till bombningen 
1687 av Akropolis i Athen 
 
Christina Tziovaridou Claeson: De trettiosju första dagarna. Om Fredrika Bremer 
I Grekland 
 
Frederick Whitling: Einar Gjerstad, Erik Sjöqvist och Svenska Institutet i Athen 
 
Norma Wikström: Natan Valmin – Den lyckligaste sommaren 
 
 
 


