
ATHOS
- En värld

utan kvinnor
 

 

 

Klockan 18 den 12 november möts vi i Åsö föreningsråds
Katarinasal på Färgargårdstorget 1 i Stockholm. 

 
Ja, nu kan vi äntligen ses på riktigt igen. Vi gör som vi brukar, alla tar
med sig det som man vill äta och dricka. Och så är vi mycket glada över
att fotografen och tidigare kavallastipendiaten Åke Ericson håller ett
föredrag om:

Nu är det dags för Kavallahusets vänners

höstfest!
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Varmt välkomna!
 

Styrelsen
 

Frågor?
Hör i så fall av er till Stig Hansén, 070-799 40 34, stig.hansen@telia.com

 

Åke Ericson har över 30 års erfarenhet som fotograf och bildredaktör.
Under dessa år har han jobbat med nyheter, reportage, fotoböcker, utställningar med
mera. Han började sitt första fasta jobb på Enköpings-Posten 1985 och har sedan dess
arbetet på Aftonbladet, Göteborgs-Posten, DN, Helsingin Sanomat. De senaste åren har
han främst ägnat sig åt tre bokprojekt med tillhörande utställningar och annat. De
arbetena har visats på många håll och uppmärksammats av många medier här och
internationellt prisbelönta.

I mansriket Athos lever 1400 munkar medeltidsliv. En viss tillströmning utifrån håller
befolkningen vid liv. Det enda kvinnliga inslaget tillhör djur och växtriket. Inga kvinnor och
barn tillåts ens besöka ”det heliga berget”. ”Pytteriket” består av en klippa som skjuter ut från
grekiska Chalkidi i Egeiska havet. Landremsan är bara fem mil lång och en mil bred men över
2000 meter på den högsta punkten.  
På Athos finns medeltida arkitektur och oskattbara religiösa konstverk välbevarade, men
minst lika intressant är munkarnas hantverk och jordbruk som fortfarande bedrivs med
medeltida metoder.
Det ”heliga berget” har status av självständigt territorium. Så har det varit sedan Bysans och
Athos autonomi är numera erkänd av EU. De 20 klostren på Athos har varit den ortodoxa
kristendomens andliga centrum sedan 1000-talet. Munkarnas makt sträcker sig långt än idag
ända till Ryssland. Dessa ”medeltidsmän” är oåtkomliga men samtidigt högst närvarande i
både det religiösa livet och politiska skeenden långt utanför klostermurarna.


