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Jetsetliv  
på Kefalonia

På den grekiska ön Kefalonia dominerar varken blondiner eller 
menyer på svenska. Här har grisfesterna ersatts av kändismingel

bland fiskebyarnas pastellfärgade, venetianska hus.
text EmEli EmanuElson  Foto  angElica ZandEr
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Kefalonia

f
örra året var steven spielberg och 
Tom Hanks här. Och president Bush. Många 
grekiska kändisar också. Fast dem känner du 
nog inte till.

Hotellägaren Angelo Tselentis viftar bort 
mitt ursäktande leende.

– Det kommer många rika knösar hit. Men de sitter mest 
ute på sina löjligt stora båtar.

Han nickar mot havet där några segelbåtar far fram vid 
horisonten. Än så länge syns inga lyxyachter till. Fiskardo 
sträcker fortfarande på sig i sitt vinteride och omfamnar 
nyfiket de fåtaliga försommarturisterna. Det är bara maj och 
ängarna blommar ännu. 

Metamorfosen sker när försommaren övergår i högsom-
mar. Den före detta fiskebyn, döpt efter den skräckinjagande, 
normandiska legosoldaten Robert Guiscard som invaderade 

Kefalonia på 1200-talet, blir då till ett grekiskt Saint-Tropez. 
Hamnpromenaden fylls av välbärgade båtägare på jakt efter 
jetsetliv. De finner det här i Fiskardo, där de pastellfärgade 
husens puts är hel och ren och de skrangliga restaurang-
möblerna har bytts ut mot rejäla bord och stolar i mörk 
teak. De rutiga dukarna är av linne, inte plast. Souvenirbuti-
kerna är något lyxigare, klädbutikerna exklusivare, caféerna 
piffigare. Och fisken dyrare.

– När vi var små fanns det inget här. Det var bara en liten 
fiskeby. Vi brukade spela fotboll på torget. Nu bygger vi vår 
egen piazza nere i byn. Trendiga butiker, lyxsviter, en damm 
med japanska färgkarpar.

37-årige Angelo sträcker stolt på sig och lutar sig tillbaka i 
trädgårdsstolen.

Vi sitter på hans vita stenterrass, under skuggan av ett 
knotigt olivträd. Grekland känns avlägset. Jag har hamnat 
i Sydafrika, i en safariloge med anglosaxiskt kolonialarv. 
Stilren lyx med teakmöbler, naturfärgade tyger och orki-
déer. Angelo och hans två år yngre bror Tasso ville ta med 
sig något från sin sydafrikanska uppväxt när de byggde sitt 
första hotell i Fiskardo på faderns hemö. 

Tasso ansluter sig till oss på terrassen efter att ha varit 
borta en stund.

– Ursäkta, jag talade med en gäst, förklarade han.
Jag plirar nyfiket på den hastigt försvinnande hotellgästen, 

men känner inte igen honom. När jag frågar tystnar de båda 
bröderna för första gången. Inga namn nämns.

– Ja, de kan vara allt ifrån mångmiljonärer till vanligt 
folk, förklarar Tasso. Vi vill ha en personlig relation till våra 
gäster. 

Punkt slut. Men så är brödernas charmiga leenden tillbaka 
och de pratar glatt om hur gärna de vill ha hit fler schweizare. 
Öh, svenskar var det visst ja.

Kefalonia, den största av de joniska öarna, är påfallande 
frodig. Långt ifrån det torra, kvistiga Grekland man är van 
vid under högsommaren. Den södra kustremsan är kantad 
av långa barnvänliga sandstränder medan ostkusten erbjuder 
en mer dramatisk upplevelse med slingriga serpentinvägar 
höjda över havet. Uppe i de grönskande bergen betar vild-
hästar bland mörka, kefalonska grekgranar och på slätterna 
odlas Robolavinets druvor.

Men det gröna och sköna lugnet har inte alltid varit en 
självklarhet. Utöver flertalet förödande jordbävningar har 
Kefalonias historia präglats av ockupation efter ockupation. 
Sedan förkristen tid har pirater, turkar, normander och brit-
ter härjat på ön. Men det är italienarna som hemsökt Kefa-
lonia mest. Romarna på 200-talet f.Kr. Venetianarna under 
barocken. Och Mussolinis soldater under andra världskriget. 

Den södra kustremsan är kantad av 
långa stränder medan ostkusten erbjuder 
en mer dramatisk upplevelse.

Bröderna Angelo och Tasso driver 
hotell i  byn Fiskardo.
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Myrtos – en av världens mest fotogra-
ferade stränder.
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Den tysk-italienska ockupationen har porträtterats i holly-
woodfilmen Kapten Corellis mandolin, baserad på Louis de 
Bernières bok med samma namn. Filmen, som spelades in 
på Kefalonia vid millennieskiftet, blev det stora dragplåst-
ret för öns segstartade turism. Apollo började visserligen 
med resor till Kefalonia redan i början av 1990-talet, men 
de upphörde 2004 på grund av bristande hotellutbud. Men 
nu är läget annorlunda och förförra året landade återigen 
de svenska charterbolagen på ön. På bara ett år har Vings 
resenärer ökat med omkring 25 procent, medan Apollo flög 
dit cirka 6 000 besökare förra sommaren, mer än dubbelt så 
många jämfört med året innan.

Som skandinav känner man sig trots det som något av en 
raritet. Grannöarna Lefkas och Zakynthos drar fler nordbor 
medan de flesta av Kefalonias turister är från Italien, Eng-
land eller från det grekiska fastlandet. Här finns inga menyer 
på svenska eller inkastare som ropar »god jul« eller »jag 
älskar dig«. Inga grisfester eller bargator à la Kos. Ännu. Den 
turism som finns idag är exklusiv. Särskilt i Fiskardo.

Bröderna Tselentis är representanter för den innovativa 
anda, påspädd av utländska investerare, som råder på Kefa-
lonia nu. Öborna är kända som envisa, rastlösa och tem-
peramentsfulla, och för sitt skarpa affärssinne. Men bland 
nytänkarna pågår en högljudd kamp mellan storvulet och 
konservativt. Om att bygga nytt, större, pampigare eller att 
bevara och raffinera. Charterturismen har haft stor genom-
slagskraft på populära orter som Lassi och Skala på öns 
södra sida. Men i Fiskardo är det ännu förbjudet att bygga 
högre än två våningar. Arkitekturen måste hålla en viss stil. 
Fönsterluckor och dörrar får inte skilja sig från dem på de 
venetianska 1700-talshusen, några av ön sista exemplar. 
Fiskebyn är en arkitektonisk kvarleva. Som av ett under sko-
nades den norra delen av Kefalonia under de fyra förödande 
jordbävningarna år 1953. Merparten av öns byar totalförstör-
des och nästan 500 människor fick sätta livet till. 100 000 av 
öns 125 000 invånare emigrerade och Kefalonia hamnade i en 
djup ekonomisk kris. Öborna spreds för vinden, men liksom 
anfadern Odysseus har de – numera beresta kefalonierna 
– börjat återvända hem igen.

J
ag lämnar ett vårregnigt Fiskardo för 
huvudorten Argostoli. Kör söderut, mot en mer 
traditionell charterturism. Jag får nästan tvinga 
mig själv att hålla ögonen på vägen, trots den 
ständigt närvarande svindeln. På min högra sida 

störtar branta klippor rätt ner och slukas av ett hav vars 
sanslöst turkosblå vatten nästan sticker i ögonen. Likt en 
sann reklamklyscha breder Myrtos, en av Greklands vack-
raste klapperstensstränder, ut sig i en bukt nedanför bergs-
vägen. Vita stenar som slipats perfekt ovala av furiösa, blå 
vågor. En törnros, vacker men med förrädiska undervattens-
strömmar och tryckande högsommarhetta. Solen har jagat 
bort de sista regnmolnen och lyser upp de fuktiga bergslutt-
ningarna, täckta av murrig grönska. Olivträd och cypresser 
varvas med ängsblommor och röda klickar av vallmo. I de 
små bergsbyarnas trädgårdar trängs citrus- och fikonträd 
med kaprifol, pelargoner och bougainvillea. Och rosor.

Vägskälet Argostoli och sen västerut. Jag passerar all-
inclusivehotellen i Lassi och kör in i det lilla chartermeckat 
Skala. Här finns allt man kan behöva som bekväm turist. Det 
enda som saknas är en skylt som välkomnar dig till Disney-
world. Kontrasten till de pittoreska byarna i norr är påtaglig. 
En restaurang i form av en vikingabåt med väl inplastade 
bordsdukar, en kitschig minigolfbana, överdådiga villas, 
stor ruljans på vattensporter och solstolar, en stackars häst-
krake med en droska dragandes efter sig. Och skandinaviska 
charterturister.

Men Skala är trots allt ganska skönt och avslappnat med 
alla sina bekvämligheter, sina långa, barnvänliga sandsträn-
der och skuggivande tallar. Det tycker i alla fall det engelska 
pensionärsparet Diane och David Moore som nu är inne på 
sitt 16:e år. Vi sitter på deras stammishak där de varje kväll 
tar en öl med bartendern innan middagen. 

– Vi kom hit och visste direkt att this was it, berättar 
David. Det känns tryggt här, jag kan låta Diane gå varsom-
helst utan att oroa mig.

Diane nickar instämmande.
– Ja, har man än gång hamnat på Kefalonia kommer man 

alltid tillbaka. 

Här finns inga menyer på svens-
ka eller inkastare som ropar 
»god jul« eller »jag älskar dig«.

8 höjdpunkter samt guide till 

Kefalonia på kommande sidor. 
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assos
Rosornas by

1Likt en förtjusande häg-

ring dyker Assos upp 

på en udde nedanför 

serpentinvägen mellan hu-

vudorten Argostoli och Fis-

kardo. Uppe på en höjd vakar 

ruinerna av en venetiansk 

1500-talsborg, en gång be-

skyddare mot härjande 

turkar, över den lilla fiskebyn. 

Halvtimmeshajken upp till 

borgen är ett måste för den 

som vill njuta av solnedgång-

en i Joniska havet. I blomst-

rande Assos råder lugnet, 

även om en och en annan 

lyxyacht kan ses glida in i 

den lilla bukten under som-

maren. Här vill man bli kär 

och spendera kvällen på bal-

kongen med sin förälskelse, 

smuttandes på ett glas vin 

medan lamporna tänds i 

hamnen och musiken ljuder 

från tavernorna.

8x  
KefalonSKa 
HÖJDpUnKTeR

Myrtos
Som en klyscha

2 
Åtta kilometer söder 

om Assos, nedanför 

byn Divarata, breder 

en av Greklands vackraste 

klapperstensstränder ut sig. 

Vita ovala stenar och azur-

blått hav omringade av 

branta kalkstensklippor. 

Vacker, men inte särskilt bad-

vänlig. De höga vågorna och 

starka undervattenstömmar-

na kan överraska även den 

starkaste av simmare. Men 

det är ändå värt att åka den 

smala, branta vägen ner och 

dyka ner i fotot. Om du har 

tur har du stranden för dig 

själv i maj och september. 

Annat är det under den heta 

högsäsongen då turisterna 

ligger uppradade på centi-

meterstort avstånd från var-

andra i den kokande bukten. 

Ta med solhatt och en stor 

flaska vatten!

Sami
en touch av 
Hollywood

3 
Kefalonias segstartade 

turism drog inte igång 

förrän på sent 1980-tal, 

men det stora dragplåstret 

kom först år 2001 med 

Kapten Corellis mandolin. 

Hollywoodfilmen spelades in 

i Sami och under en tid 

kunde huvudrollsinnehavarna 

Nicolas Cage och Penélope 

Cruz titt som tätt ses på 

hamnstadens gator, något 

som ortsborna stolt pratar 

om. Någon gammal rekvisita 

lär du inte hitta idag men po-

pulära Antisamos, strax 

söder om Sami, var inspel-

ningsplats för det italienska 

militärlägret. Den smala klap-

perstensstranden med sitt 

grönblå vatten ligger inbäd-

dad bland mäktiga kullar och 

kallas inte särskilt överras-

kande för Kapten Corellis 

strand. Filmen porträtterar 

den italiensk-tyska ockupa-

tionen av Kefalonia under 

andra världskriget. Storyn 

kretsar kring kärlekshistorien 

mellan den italienske kapten 

Corelli och den kefalonska lä-

kardottern Pelagia och slutar 

i tragedi med den tyska mas-

sakern av italienska Acqui-di-

visionen. 

Kefalonias vägar
Höga berg och 
djupa hav

4 
Kefalonias vägar är 

både smala och sling-

riga men erbjuder fan-

tastiska vyer. Mellan huvud-

orten Argostoli nere på öns 

sydvästra hörn och den norra 

fiskebyn Assos höjer sig ser-

pentinvägen upp och ut över 

det rasande havet. Klipporna, 

täckta av olivlundar och cy-

presser, stupar rätt ner i Jo-

niska havet. Tvärs igenom ön, 

mellan Assos och hamnsta-

den Sami, fortsätter vägen 

över böljande, gröna kullar 

toppade med klosterruiner. I 

förgrunden höjer sig det 

barrtäckta Aenosberget. En 

och en annan get kan ses 

idogt tuggande uppe i ett 

träd, om den inte är ute och 

promenerar på vägen till-

sammans med sina fränder. 

Det finns mycket att se och 

göra längs vägen, så fördelen 

med att hyra bil är att man 

kan stanna till när helst det 

passar. Åker man däremot 

buss slipper man hålla 

ögonen på vägen och kan 

ägna utsikten sin odelade 

uppmärksamhet. 

agios Gerasimos 
kloster
Helgon och 
vinprovning

5 
Mitt på ön, vid foten av 

berget Roudi på Oma-

laslätten, finns en av 

Kefalonias mest bisarra se-

värdheter. I skuggan av två 

enorma plataner står det 

pampiga Agios Gerasimos 

kloster, omringat av vid-

sträckta vinodlingar. Kloster 

finns det gott om på ön, men 

endast här kan du beskåda 

skyddshelgonet Gerasimos 

reliker, det vill säga ett gäng 

Kefalonia

Kapten Corellis 
strand, Sami.

Assos.
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mumifierade ben i ett silvrigt 

relikvarium. Öborna är väl-

digt förtjusta i sitt 1500-tals-

helgon och det finns åtmins-

tone en Gerasimos i varje ke-

falonsk familj. Bara någon ki-

lometer från Gerasimos ben 

ligger öns största vingård, 

Co-Operative Si.Ro.Ke.. Här 

produceras vin på den in-

hemska vita druvan Robola 

vars rankor växer på Aenos-

bergets knaggliga kalkstens-

sluttnigar. På vingården tas 

du med på en guidad tur 

genom produktion och vin-

beredning vilken avslutas 

med en generös vinprovning. 

aenosberget
Bland grekgranar 
och vildhästar

6 
Halvvägs mellan Sami 

och Argostoli höjer sig 

Aenosberget, som med 

sina 1 628 meter är den jonis-

ka regionens högsta punkt. 

Berget blev nationalpark 

1962 och är en utmärkt plats 

för den som vill uppleva öns 

flora och fauna. Här växer 

Kefalonias särskilda grekgran 

som en gång täckte merpar-

ten av ön. Men efter flitig av-

verkning och ett par förö-

dande skogsbränder återstår 

endast nationalparkens ex-

emplar. En handfull vildhäs-

tar, ättlingar till de hjordar 

som lämnades på bete här 

innan andra världskriget, ga-

lopperar fritt i skogarna. 

Vägen till toppen, Megas 

Soros, är en utmaning, men 

utsikten är storslagen. Ska du 

åka bil upp krävs en bra 

motor och rejäla däck.

Melissanisjön
Underjordisk skönhet

7 
Den underjordiska Me-

lissanisjön rinner 

genom en grotta vars 

tak har rasat in och låter 

solens strålar lysa upp vatt-

net på ett alldeles extraordi-

närt sätt. Här, efter en två 

veckors lång resa, passerar 

det vatten som sugits in i 

slukhålen utanför Argostoli i 

väst innan det rinner ut i Ka-

ravomylossjön i öst. Melissa-

nisjön ligger i Karavomylos, 

två kilometer norr om hamn-

staden Sami. Bästa tiden att 

betrakta det intensivt turkos-

blå vattnet är mellan klockan 

ett och tre på dagen. Gon-

doljärer ror dig runt ute på 

sjön och in i grottan där 

20 000 år gamla stalaktiter 

pekar ner mot dig. Båtturen 

tenderar att vara över på fem 

minuter, så var noga med att 

säga till om du vill stanna 

längre så att du får valuta för 

dina sju euro.

Kastro Club
en riktig guldgruva

8 På Fiskardos enda rik-

tiga nattklubb, Kastro, 

har man inte snålat. 

Den före detta gruvan har 

gjorts om till ett massivt 

dansgolv i  blå sten, omring-

at av frodig växtlighet och 

packat med ortens crème de 

la crème som svänger loss 

under den öppna stjärnhim-

len. Kastro Club är stället alla 

vill vara på, men priserna slår 

hårt mot reskassan. Enkelt 

att hitta, följ bara skyltarna 

vid hamnen eller lyssna efter 

den pulserande musiken. 

Öppet juli-augusti.

Melissanisjön.

Lena stenar i Myrtos.
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resa dit
Ett flertal flyg- och charter-

bolag, Airtours, Apollo och 

Fritidsresor, flyger idag från 

Sverige till Kefalonia. Biljett-

priserna varierar kraftigt 

mellan hög- och lågsäsong – 

det kan skilja på ett par tusen-

lappar. Flygplatsen ligger om-

kring en mil utanför huvud-

orten Argostoli. Det går inga 

bussar in till staden utan 

endast taxi för ca 15 euro. 

Kom överens om priset innan 

avfärd. Resa tar ca 15 minuter.

resa runt
 Bil är ett perfekt sätt att 

upptäcka Kefalonia på. Det 

finns en mängd olika bilut-

hyrare på flygplatsen, i Ar-

gostoli och särskilt i Lassi. 

Det lönar sig att fråga runt 

för att kunna jämföra och 

pruta på priser. Begär alltid 

full försäkring. Många hävdar 

att du är helförsäkrad men 

vid närmare kontroll kan det 

visa sig att varken bilens un-

derrede eller hjulen ingår. En 

bil ska inte kosta mer än 450 

kronor per dag.

Bussar avgår från Argosto-

lis busstation, längst upp på 

hamnpromenaden, till Lassi, 

Sami, Poros, Skala och Fis-

kardo. Färja mellan Argostoli 

och Lixouri går varje halv-

timme.

bo
 Boendet är dyrt på Kefalo-

nia och priserna mer än för-

dubblas under högsäsong, 

men standarden håller hög  

klass. I både Fiskardo och 

Skala kan det vara näst intill 

omöjligt att få tag på ett rum 

i augusti.

Regina Studios & Apart-

ments, tel 267-404 11 25. Hos 

kärvänliga Regina i Fiskardo 

kan du hitta boende för en 

rimlig summa. På rummen, i 

korridorerna, i den mysigt kit-

schiga trädgården – överallt 

finns färgsprakande blomster-

arrangemang av varierande 

äkthet. Dubbelrum 660–770 

kr. 500–550 kr under lågsä-

song.

Faros Suites,  

www.myrtoscorp.com, tel 

267-404 13 55. Ett exklusivt 

men personligt hotell i närhe-

ten av Fiskardos norra strand 

vars sju lyxiga sviter har alla 

bekvämligheter du kan 

behöva. Ägarna har inrett 

hotellet med inspiration från 

det koloniala Sydafrika. Pool 

och mysig uteservering. 

1 300–1 900 kr. Frukost ingår.

Captain’s House Hotel & 

Villa, www.captainshouse.

net, tel 267-108 33 89. Familje-

ägt hotell med ungdomlig 

stämning och bara ett par 

minuter från Skalas strand. 

Dubbelrum 820–880 kr. 660 

kr under lågsäsong. Villan: 

4 400 kr, 2 750 kr under låg-

säsong. Frukost ingår.

äta
 Jetsetliv i all ära, men vänta 

dig inga kulinariska sensatio-

ner. På Kefalonia smakar 

maten likadant som i övriga 

Grekland. Paradrätten är den 

kefalonska köttpajen bestå-

ende av smördeg, ris, potatis 

och kött. Den kefalonska feta-

osten, mild men smakrik, kan 

för den nyfikne avnjutas med 

ett glas inhemskt Robolavin, 

med bismak av tonårsfylla.

I Fiskardo ligger de något 

dyrare restaurangerna fint 

placerade längs hamnprome-

naden. 

Café Tselenti ligger mitt i 

smeten och har en stor men 

stämningsfull uteservering. 

Fräscha möbler i teak och vitt 

med saronger som dukar och 

ljuslyktor på borden. God 

men dyr fisk som personalen 

filear vid bordet. 

Tassia är känd som den 

bästa restaurangen i Fis-

kardo, särskilt bland fiskäls-

kare. Ligger i södra änden av 

hamnpromenaden och är 

celebriteternas favoritställe.

I Skala håller de flesta av 

restaurangerna samma klass. 

Låt inte namnet Scandinavia 

lura dig, det här är inte en 

flört med skandinaviska turis-

ter. Menyn innehåller allt ifrån 

grekisk mat till internationella 

rätter, perfekt för den obe-

slutsamme.

mer info
 Läs mer om Kefalonia i Va-

gabonds nyutkomna guide-

bok Greklands öar och Aten 

(2009) eller i Cadogan 

Guides utförliga Greek Islands 

(2007).

GUIDE EMELI EMANUELSON

Bilutflykt
Kefalonias charterorter är 

inte de mest stimuleran-

de, så en vecka på 

samma ställe kan bli trist. 

Ett utmärkt sätt att få ut 

det mesta av Kefalonias 

skönhet är istället att 

hyra bil och åka från by 

till by. Vägarna är ofta 

både smala och slingriga 

men erbjuder fenomena-

la vyer.

missa inte!

Den darrande 
stenen
I närheten av Xi på Paliki-

halvön finns det geolo-

giska fenomenet Kouno-

petra, en sten som på 

grund av seismisk aktivi-

tet rör på sig då och då. 

Knappast värd ett besök 

om inte du råkar ha vä-

garna förbi. 

missa gärna!snabbfaKta 
Kefalonia
Landsnummer: 30.

Yta: 734 km2.

Invånarantal: ca 40 000.

Officiellt språk: grekiska.

Bästa tid att åka: vackrast i 

maj men behagligast väder  

i september. 

Valuta: 1 euro=11 kr.

Religion: ortodoxkristna.

Statsskick: republik.

Tidsskillnad: +1 timme.

Kefalonia, 
GReKlanD

Myrtos

1 En av Greklands abso-

lut vackraste klapper-

stensstränder, ligger åtta 

km söder om Assos, ned-

anför byn Divarata. 

antisamos

2 Stranden som också 

kallas Kapten Corellis 

strand, ligger strax söder 

om Sami. Den smala klap-

perstensstranden ligger 

inbäddad bland mäktiga 

gröna kullar – en scen som 

tagen ur Jurassic Park. 

Makris Gialos 
och platis Gialos

3 En kort promenad 

bland pinjeträden 

leder dig ner från vägen i 

Lassi till två av Kefalonias 

tjusigaste stränder. De må 

vara små, men det inbju-

dande grönblå havet får 

även den mest motvillige 

badkruka att vilja lämna 

den ljusgula stranden för 

att ta sig ett dopp. 

Kaminia Beach

4 Längs den södra kust-

vägen mellan Argos-

toli och Skala hittar du ki-

lometerlånga Kaminia 

nedanför byn Ratzakli, ett 

par km utanför Skala. Bei-

gebrun sammetslen sand, 

långgrunt och med öns 

klaraste vatten – som 

gjord för barnfamiljer. I 

samma område kan du, 

liksom på grannön Za-

kynthos, finna havssköld-

paddor. De lägger sina 

ägg på stränderna så var 

extra varsam vid besök!

4 x stränder


