
 
 
 
 

Rapport fra studieophold på Det danske Institut i Athen  
april 2017 med baggrund i tidligere ophold april 2015. 
 
Når store sportsbegivenheder planlægges er synliggørelse i massemedierne, 
tiltrækning af turister og andre interesserede besøgende, samt den efterfølgende 
forventning om økonomisk vækst en væsentlig del af beregningen. 
 
Men hvad sker der, når atleterne, officials og alle involverede er draget hjem. Når 
medierne har fundet andre brændpunkter, og den kollektive glemsel langsomt kommer 
snigende? 
 

Det er med det blik, at jeg to gange har opsøgt de forladte olympiske komplekser fra 
Olympiaden i Athen 2004. - De viste sige at være vanskelig tilgængelige; Mange af de 
åbne stadioner er bag høje indhegninger og overvåget af vagtpatruljer. Det krævede  
snilde at komme ind, og det lod sig gøre i 2015, men i 2017 var forholdene skærpet. 
Her kan jeg bruge materiale indsamlet  2015. Det eneste kompleks man kan besøge 
uden problemer er det store OAKA stadion, da dets sportsfaciliteter er i brug. Fælles 
for komplekserne er forfaldet. 
 
I min research stødte jeg på to mindre lufthavne uden for centrum med tilknytning til 
Olympiaden 2004. De ligger på hver sin side af en stor ubenyttet landingsbane. Den 
ene er forladt og bygningen tømt for al inventar, og den efterlader et surreelt indtryk 
midt i en vildvoksende natur. Den anden tjener i dag som lejr for afghanske flygtninge. 
Begge lufthavne har fået en vigtig role i min “olympiske” billedfortælling.  
 
Jeg udfører mine fotografiske værker som fotogravurer på analog basis, og der 
arbejdes altid i serier. Her kan nævnes; AIRPORT fra 2015, der løbendde 
videreudvikles. Desuden en serie TERMINAL  med udgangspunkt i  den tomme 
lufthavnsbygning. Der er her tale om work in progress, og der satses intenst på flere 
serier, der rækker længere end blot olympiaden, men også når ind i Grækenlands 
dybe krise. 
 

Udstillinger;  
Der planlægges en udstilling med serien AIRPORT som forventes præsenteret på 
Bookstore, Amerikis 13, Athen 2018 i regi af the National Bank of Greece Cultural 
Foundation. 

I maj 2018 desuden en soloudstilling, TERMINAL i en Kunst und Kulturverein i 
Dresden.  



 
I gruppeudstillinger, kategori open calls, er fotogravurer fra OAKA  med i the Third 
International Printmaking Triennial, ULUS, Beograd, Serbien og the 6th Guanlan 
International Print Biennial, Shenzhen, Kina, 2017. 
 
Det er intentionen at finde et dansk udstillingssted, når serierne parate til en samlet 
præsentation. 
 
Jeg har haft stort udbytte af begge mine ophold på instittutet, og det var en gevinst at 
vende tilbage på et nyt ophold 2017 og demed at kunne uddybe, de tanker og idéer, 
der var opstået i det mellemliggende år.  Jeg har stadig et righoldigt materiale at 
arbejde videre med. 
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