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Første gang jeg besøgte Athen var i juli 1989. Det var tænkt som et direkte transportled til div. græske øer på 

Interrail som teenager. Omstændighederne ville at vi måtte blive i byen i fire dage. Husker ikke hvorfor. Muligvis at 

færgetrafikken i Piræus strejkede, som det kunne være nu. Mere sandsynligt; logistisk knas om datoer i vores aftal-

er med andre danske teenagere der kom med tog andetsteds fra i Europa. 

Anden gang jeg kom til Athen var på en måneds stipendieophold på Det Danske Institut i Athen i december 2014, 

hvor jeg boede på værelse nr. 2 i lejligheden på Parthenonos 22, Koukaki/ Makrygianni. 

Det var et ophold, der primært blev søgt fordi instituttet findes og for mig en kærkommen lejlighed til at komme væk 

fra København på det tidspunkt. Med teenageminderne-  at Athen måtte være Europas røvhul som i `89, hvor der 

var alt for varmt, grimt, forurenet og udfordrende for mine veninder (og deres danske kærester) at være naturligt 

blonde plus div. andre minder fra endnu tidligere i 80erne om charterferier til Rhodos, Kos, Samos. Klassiske tou-

ristmål for skandivanere i 80erne - med min nyligt fraskilte (og relativt unge) mor.

Fra Koukaki og lejligheden i Parthenonosgaden, fik jeg i den sidste juleuge set Akropolis, det nyere smukke Akropo-

lismuseum og andet i Plaka. Et mindre område med mange ruiner, historie og touriststeder. Inden var med influenza 

i værelset. Og kyssehøjen, et udsigtpunkt af de lavere placerede af slagsen i byen, der ligger lige om hjørnet fra 

instituttets lejlighed (indtil 2018. Nu i Neos Kosmos. Anden, men anderledes storartet bydel) Lidt op af gaden hvor 

Akropolis er og så til venstre inden opstigningen til selve seværdighedens hovedindgangen. Her hænger folk ud. 

Græske teenagere på date og tourister af alle slags og aldre. 
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Adgangen til den høj, er en jerntrappe med gelænder, så lettere gangbesværede kan komme op parallelt med en 

mere autentisk klippeadgang. Et tilgængeligt sted at se ud over den beige farvede millionbyen omgivet af blå bjerge. 

Bortset fra min anderledes alder, så var det ikke som i 1989, der bla. efterfølgende havde været værtsnation for Ol-

ympiaden i 1994 (igen) - der som andre værtsbyer til formålet fik en make- over. Blev strukturelt fordelt anderledes 

på mange måder. Ryddet op.. 

Det tilsammen gjorde at jeg søgte om et senere ophold og kom tilbage i 4 måneder spredt over det kommende 

nytår - med løse ideer om egne minder og familiestrukturer og Grækenland. 

Herefter er den korte historie er at jeg de efterfølgende tre år har pendlet frem og tilbage for at lave mit fotoprojekt i 

Athen, som er spredt ud over nogle af de mange bydele: Kolonos. Pl. Amerikis. Petralona, Gyzi, Gazi, Neos Kosmos, 

Lamprini, Sepolia. Koukaki, Kypseli. Samtidigt boet andre steder af byen: Psiri, Pagrati, Kolonaki, mere Kypseli, og  

Plaka - også via et tredie stipendiophold på instituttet. Koukaki mange gange, hvor jeg har lejet mig ind i Parthenon-

oslejligheden, fremlejet værelser og lejligheder rundt om i byen, boet hos venner, jeg efterhånden fik. Hvad og hvor 

det nu kunne lade sig gøre, når mit projekt fysisk udspiller sig  og bliver produceret i en by langt væk fra København, 

der er og har været en broget omgang i byen, der er langt fra det første udsigtpunkt. Tak for denne mulighed. Unikt 

for mig. 

Projektet er tæt på at være færdigt. Der mangler nogle få praktiske fotooptagelser og arbejdet med tilrettelæggelse 

og færdigørelse af bog og andre spor der hører til det som vil blive vist som en soloudstilling på Benaki Museet i 

Piræusgaden om halvandet år.  

Kærlig hilsen
Pernille Koldbech Fich

(anbefaler at næst efter omtalte udsigtspunkt, så Lycabettus, der bedst af alt skal arrangeres; gå op på bjerget 
inden solen går ned alt imens den gør det mens udsigten opleves. Og lysene i byen tændes. Her ses byen i andre 
dimensioner)
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