1. Catania, der hovedflyplassen for Sicilia, Aeroporto di Catania-Fontanarossa, befinner seg.
2. Siracusa, en av de aller mektigste byene i Magna Graecia (”Storhellas”) i Oldtiden.
Oppfinneren Arkimedes var herfra. Filosofen Platon besøkte byen, politikeren m.m. Cicero
likeså, magistraten Verres plyndret den, kunstneren Caravaggio var der og malte. Domkirken,
som egentlig er byens gamle berømte Athene-tempel, er noe ombygd, men 24 av de
opprinnelige 36 søylene står. Dens offisielle navn er ikke mindre enn Santa Maria del Piliero
or delle Colonne. Tenk, en kirke som er 500 år eldre enn kristendommen! Den har mange
Santa Lucia-minner: Hun var derfra og ble martyr i 304. Hennes statue i sølv bæres rundt om i
byen hver 13. desember og en gang i mai. Utenfor kirken er statuer av Peter (som grunnla
menigheten) og Paulus (som besøkte den på vei til Roma, Ap.Gj. 28,12). Oppe på veggene i
koret står det så rørende med store bokstaver på latin: ”Menigheten I Siracusa er den første
datter til den guddommelige Peter, og den første som ble innviet til Kristus etter Antiokia” (jf.
Ap.Gj. 11,19ff.).
Aeschylos lot sitt berømte skuespill ”Perserne” få sin uroppførelse i år 476 f. Kr. i
amfiteateret. Det er et av de store i den gamle greske verden, 138 m i diameter og 59 rader,
med plass til 15 000 tilskuere. Nær ved er det største alteret fra Oldtiden, 198 x23m,
opprinnelig 15 m høyt, hvor det kunne ofres 450 okser på en dag (er det rart at Paulus måtte
veilede de første kristne om det var rett å spise offerkjøtt, jf. 1. Kor., kap. 8 og 10).
Her er også Dionysus’ øre, en enorm uthogd grotte med en fantastisk akustikk. Ytterst i byen,
som har 125 000 innbyggere, er øya Ortigia, forbundet med små broer, et morsomt og
spennende sted å bo og promenere. Siracusa er en spennende by!
3. Villa Romana del Casale, en jaktvilla for en søkkrik romer på 300-tallet. Ved
utgravningen viste det seg at golvene var dekket med de utroligste jaktscener, trolig laget av
nordafrikanske mosaikkleggere. Det er over 4 000 kvm. med mosaikker, og om en regner 36

000 brikker pr. kvm, er der lagt ned ca. 120 millioner små brikker i alle regnbuens farger.
Liker du slikt, gå også til Hadrians villa i Tivoli ved Roma og Diocletians palass i Split.
4. Agrigento. Dette er en liten by helt på sørkysten av øya, men veldig mektig i Oldtiden.
Særlig er den kjent for Tempeldalen, som ikke er en dal, men en lang rekke med gamle
templer, enestående, hvorav Concordia-tempelet (tempel for Enighetens gudinne), er det nest
best bevarte greske tempelet overhode, bare overgått av Hephaisteion-tempelet ved Forum i
Athen. Meget spennende.
5. Erice. Ved kystbyen Trapani kan du ta en svevebane opp til den lille byen Erice, 750 m rett
opp, og så vandre inn i en by der du kan føle at du har returnert til 1300-tallet.
6. Palermo (700 000 innbyggere) med Monreale. Her er der veldig mye å se, men vi nøyde
oss med to kirker denne gang: Den ene var Katedralen i Monreale, 8 km sør for Palermo. Her
er ca. 6 500 kvm dekket med mosaikker med motiv fra Bibelen. Makeløst! I korbuen troner
Jesus, 6 m høy.
Capella Palatina i Normannerpalasset inne i byen, er det samme i en kompakt utgave, aldri så
jeg noe så gjennomført vakkert.
7. Cefalu. En liten by kloss i havet midt på nordkysten av Sicilia. Kirken fra 1100-tallet
(Normannertiden) under klippen La Rocca (ca. 300m) ruver i bebyggelsen. Mosaikken i
korbuen fra 1148 framstiller Jesus som Universets herre (Pantokrator) og regnes som den
vakreste som fins av alle Jesus-kunstverk.
8. Vulcano. Dette er den nærmeste av De eoliske øyer nord for Sicilia, alle vulkanske. Her
eren liten landsby, svovellukt og kratere som kunne bestiges. Et sted utenom det vanlige.
Hydrofoil en time ut fra halvøya ved den lille byen Milazzo. Der går også båt fra Cefalu.
9. Taormina. Et nydelige sted, der alle kunstnere og filmstjerner drar, et par hundre meter
oppe i åsen omtrent midt på østkysten av Sicilia. Fra det gamle gresk/romerske teateret og fra
enden av hovedgata, ved kirken kan en få en nydelig utsikt mot den snødekte, rykende
vulkanen Etna.
10. Etna. En meget aktiv vulkan, ca. 3300 moh. og som dekker et område på 1190 kvkm,
omtrent 10 ganger så stor som Søgne. Vi bilte opp til 2000 m, tok så en dyr svevebane opp til
2500 og gikk et stykke videre opp. Da var det stengt pga. utbrudd.

