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Livet i Athen var en duftende 
dans på roser i det 5. århund-
rede f.Kr. Efter den afgørende 
søsejr over de barbariske, 
bukseklædte persere ved øen 
Salamis i 480 og oprettelsen 
af Det Deliske Søforbund, 
over hvis kontingentkasse 
Athen havde fuld eneret, 
strømmede pengene ind, og 
kulturlivet blomstrede. Det 
var i denne by i dette århund-
rede, at Aischylos, Sofokles 
og Euripides skrev deres tra-
gedier og satyrspil, hvor Ari-
stofanes digtede sine vidun-
derligt vulgære komedier, og 
billedhuggerne Myron, Fidias 
og Polyklet skabte noget af 
det smukkeste, der i bronze 
og marmor er set.

Perikles (495-429 f.Kr.), der 
var den førende athenske 
statsmand i perioden 461-
429, besluttede i midten af 
århundredet at genopbygge 
den helligdom på Athens 
Akropolis, som perserne hav-
de smadret i 480. Med leden-
de hjælp fra arkitekten Ikti-
nos og den uhørt begavede 
billedhugger Fidias lod Perik-
les først opføre det doriske 
pragttempel Parthenon, som 
stod færdigt i 432, samme år 
som det monumentale ind-
gangsparti Propylæerne. Der-
næst byggede man i 420’erne 
det lille Athena Nike-tempel 
og endelig det forunderlige, 
ioniske tempel Erechtheion, 
der blev indviet i 406. Hele 
herligheden, selvfølgelig, i 
det pureste, bemalede mar-
mor, hvilket var et ekstraordi-
nært bombastisk træk og 
ganske uden fortilfælde.

Herefter gik det dog hastigt 
ned ad bakke for den stor-
skrydende bystat og dens 
spektakulære højborg. Bort-
set fra filosofiens område, 
hvor Platon og Aristoteles i 4. 
århundrede f.Kr. muliggjor-
de, at byen trods alt i århund-
rederne derefter kunne beva-
re en vis status af lærdoms-
center, mistede Athen efter 
den håbløst megalomane Pe-
loponnesiske Krig, som man i 
404 på det skammeligste tab-
te, forsvindende hurtigt sin 
magtfulde position. Makedo-
nerkongen Filip II og i særde-
leshed sønnen Alexander 
den Store (der regerede 336-
323) udnyttede de hellenske 
bystaters udmattethed efter 
årtiers krige, og i 320’erne 

blev Athen sammen med re-
sten af Hellas underlagt Ale-
xanders hastigt voksende im-
perium. Den politiske og mi-
litære magt blev rykket til an-
dre byer, og Athen formåede 
aldrig at genvinde sin indfly-
delsesrige position.

Synderligt bedre for athe-
nerne blev det ikke, da Rom 
gjorde sit indtog i 146 f.Kr. 
Romerne plyndrede på livet 
løs, og generalen Sulla bragte 
sejrrigt græske statuer som 
krigsbytte hjem til den frem-
brusende storby, hvor de fik 
plads i adelige romeres lyst-
haver. Athen og dens prægti-
ge Akropolis blev en art mu-
seum over egen storslået for-

tid, og end ikke filhellenske 
kejsere som Hadrian (der re-
gerede 117-138) kunne genop-
rette fordums pragt. Yderlige-
re perifer blev Athen, da byen 
i det 6. århundrede e.Kr. kom 
under byzantinsk styre, der 
havde Konstantinopel som 
sin altdominerende hoved-
stad og kristendommen som 
statsreligion. 

Den største isolation ople-
vede Athen dog i perioden 
cirka 1456-1830, hvor byen 
var underlagt Osmannerri-
get, hvis udtalte fjendtlighed 
over for den græske kultur 
betød, at Athen i praksis blev 
forvandlet til en tyrkisk pro-
vinsby. Indbyggerne kunne 
end ikke brødføde sig med 
den førhen så centrale sø-
handel, eftersom handels-
vejene nu gik i en stor ring 
uden om de athenske havne. 
Athen havde siden inklude-
ringen i Det Byzantiske Rige i 
stigende grad orienteret sig 
mod øst og havde derved iso-
leret sig mere og mere fra 
Europa. Denne udvikling 
fortsatte nu med usvækket 
styrke.

Indrejsemulighederne for 
europæere var i den osman-
niske periode praktisk talt 
fraværende. Den første euro-
pæiske ekspedition til Græ-
kenland, foretaget af briterne 
James Stuart og Nicholas 

Revett, fandt da også sted så 
sent som i 1751. De første dan-
ske videnskabelige fødder 
blev sat af filologerne Peter 
Oluf Brøndsted og Georg 
Koës i september 1810.

 
Akropolis havde i takt med 
Athen tillige mistet sin ære-
frygtindgydende position un-
der århundredernes koloni-
sering. I 1656 slog lynet ned i 
Propylæerne og antændte et 
krudtmagasin, som tyrkerne 
havde etableret derinde, 
hvorfor indgangspartiet blev 
alvorligt skadet; og historien 
gentog sig 20 år senere, da 
venetianerne i 1687 under en 
beskydning af tyrkernes gar-
nison på Akropolis ramte 
Parthenon, der af ubegribeli-
ge årsager ligeledes blev be-
nyttet som krudtdepot, og 
store dele af pragttemplet 
derfor røg i luften. 

Derudover var nye, ander-
ledes frivole bygninger kom-
met til på klippetoppen. Den 
tyrkiske kommandant havde 
således indrettet sig et mage-
ligt lille harem bag Erech-
theions hellige mure. En mo-
ské var blevet opført inden i 
Parthenon, og små lerbarak-
ker lå i begyndelsen af 
1800-tallet spredt ud mellem 
templerne, hvilket gav den 
tidligere så majestætiske hel-
ligdom et umiskendeligt 

præg af tyrkisk landsby. 
Athen var i det hele taget ved 
sin udnævnelse i 1834 som 
hovedstad i den nye græske 
nationalstat et forhutlet, for-
armet provinshul befolket af 
små 6000 fårehyrder og oli-
venbønder.

Hertil kommer vor følsom-
me nationalskjald H.C. An-
dersen (1805-1875) i foråret 
1841. Digteren er på en læn-
gere dannelsesrejse rundt i 
Europa og Orienten, der også 
fører ham over Rom og Kon-
stantinopel, som det står at 
læse i rejseskildringen ”En 
Digters Bazar” fra 1842. Hans 
beskrivelser af den daværen-
de tilstand på Akropolis, in-
den man for alvor er begyndt 
at fjerne de efterantikke byg-
ninger, er for den moderne 
læser ganske fascinerende.

Den forventningsfulde dig-
ter bevæger sig indlednings-
vist langsomt op ad bakken 
til helligdommen. Første stop 
er Propylæerne, uden for 
hvilke ”Græske Soldater, 
halvt paaklædte, laae i for-
skjellige Grupper og røg de-
res Papirs-Cigar.” Andersen 
vover sig nu længere op mod 
”de mægtige Propylæer”, ved 
hvis side han ganske ejen-
dommeligt får øje på ”et fal-
defærdigt gothisk Taarn fra 
Middelalderen”. Under tyr-
kisk styre, bemærker han 

yderligere, ”vare Propylæer-
nes Søilegange tilmurede og 
udgjorde en Deel af Batteri-
et.”

Skjalden er nu kommet i-
gennem indgangsporten og 
står på klippetoppen med 
Parthenon på sin højre hånd. 
”Og som i en Grusgrav,” for-
tæller han, ”til Venstre stod 
Erecteus-Templet med sine 
Caryatider; en faldefærdig 
Muursøile fylder Pladsen for 
den Caryatide, som Elgin har 
røvet for det engelske Muse-
um.” Lidt efter kommer han 
til det største tempel af dem 
alle. ”Lidt til Høire viste sig 
Parthenon, Pragtruinen paa 
Akropolis, der ved sin Stor-
hed, Stiil og sine Reliefs end-
nu forbauser!”. Andersen gi-
ver yderligere information 
om templets mange strabad-
ser: ”Under Venetianernes 
Beleiring fløi en Deel med 
Krudtmagasinet i Luften, i 
Frihedskrigen var Parthenon 
Maalet for Kugler og Bom-
ber!”

Rejseskildringen fra Akro-
polis byder ligeledes på nogle 
typiske, lettere patosfyldte 
H.C. Andersen-sentenser, 
som da han på sin rundtur 
oppe på helligdommen be-
mærker, at der ”faa Skridt fra 
mig, mellem de sprængte 
Marmorblokke, hvor den vil-
de Tidsel skjød frem, laae 

Menneskeknokler … Det gjor-
de et forunderligt mægtigt 
Indtryk paa mig! Taarerne 
strømmede mig ud af Øine-
ne!”. 

Og da digteren efter endt 
besøg skal gøre status over 
sin rejse til den græske ho-
vedstad, svinger han sig da 
også op i sit karakteristiske 
højtsvungne leje: ”Under mit 
Ophold i Athen, ved Solskin 
og Regn, besøgte jeg daglig 
Akropolis! Her feirede jeg ved 
et Besøg min Fødselsdag, her 
læste jeg mine Breve fra 
Hjemmet … Paa Akropolis 
dvæler min Tanke længst, 
naar den gjester Grækenland. 
Paa dette Sted ligesom hvilte 
Naturen og Kunsten ved mit 
Hjerte, her følte jeg intet 
Savn.”

Dansk litteraturs såkaldte 
”soldyrker”, digteren Sophus 
Michaëlis (1865-1932), har ef-
ter al sandsynlighed præste-
ret den smukkeste besyngel-
se af Akropolis. Det ubetitle-
de digt står at finde som 
prooimion i Michaëlis’ ret så 
særprægede roman ”Helle-
ner og Barbar” og er dateret 
den 13. november 1914. Dig-
tets fjerde strofe leder læse-
rens tanker hen på Ander-
sens beskrivelser 70 år tidli-
gere: ”I Parthenons vindaab-
ne Søjlegange/ jeg drømte 

 vaagen paa Akropolis/ og 
hørte Genklang af de Sejrens 
Sange,/ der lød fra Marathon 
og Salamis.” 

Efter at have beklaget, 
hvordan det antikke Hellas 
blev ødelagt af ”Persiens pur-
purstraalende Despot”, fun-
derer Michaëlis over Akropo-
lis’ tilstand efter århundre-
ders belejring: ”Ja, denne 
Borg, som Tiderne har hær-
get,/ Barbarer knust og Jern-
granater sprængt,  har Idea-
lets Tempelskatte bjærget,/ 
det skønneste, som blev i 
Marmor tænkt.” 

Digtets sidste strofe må 
uomtvisteligt indtage plad-
sen som det skønneste, der 
på dansk er skrevet om Akro-
polis. Versene synes desvær-
re at passe lige så vel til vore 
dages triste  økonomiske si-
tuation, som de i 1914 må ha-
ve passet til den netop påbe-
gyndte verdenskrig. Lad os 
håbe, at de forarmede nygræ-
kere – og vi danskere for så 
vidt også! – af og til slår op i 
Michaëlis’ roman: 

”Vær ogsaa nu, i tunge 
Uvejrstider/ Akropolis, et løf-
tende Symbol/ og lær os, at 
din Skønhed ikke lider/ – 
selv skamskudt straaler du af 
evig Sol.”
Kristoffer Maribo er stud.mag.  
i klassisk græsk og freelance- 
journalist

Lyset over Akropolis
Det er sommer, og trods krise i Grækenland er Akropolis fortsat et trækplaster for turister. Athens spektakulære højborg har en omskiftelig historie: Den 
har tronet i det pureste, bemalede marmor. Den er blevet bombet, plyndret og har huset et harem. Og den har begejstret mange danske digtersjæle

0 Efter sit besøg på Akropolis i 1841 skrev H.C. Andersen blandt andet: ”Det gjorde et forunderligt mægtigt Indtryk paa mig! Taarerne strømmede mig ud af Øinene!” Talrige kunstnere har gennem tiden ladet sig påvirke af Athen, begyn-
dende med Aischylos, Sofokles og Euripides, der her skrev deres tragedier og satyrspil. – Foto: Heine Pedersen/BAM/Scanpix.
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”Ophørsudsalg”.
Store rød-gule sedler er kli-

stret på vinduerne til butik-
ken Ileta Frimærkehandel i 
Fiolstræde i København og 
på flere af de frimærkekatalo-
ger og -bøger, der står tæt 
pakket i udstillingsvinduet. 
Navnet er et ordspil af filateli 
– interessen for frimærker.

Indenfor i den lille butik er 
frimærker og adskillige fri-
mærkekataloger, -bøger og 
-samlemapper opmagasine-
ret på hylder langs væggen, 
på borde i midten af lokalet 
og i kasser på gulvet. De fle-
ste bøger er af ældre dato, 
men nogle få er udgivet inden 
for de seneste år.

Der er ikke meget plads at 
bevæge sig rundt på for inde-
haveren, Steen Rosling, en 
ældre herre på 84 år med sto-
re briller, der hænger i en 
snor rundt halsen, løse lyse 
bukser og en ternet blå skjor-
te med seler. Men nu lukker 
butikken – og dermed et lille 
stykke lokal kulturhistorie – 
også snart.

steen rosling åbnede butik-
ken i 1958, og man kunne fri-
stes til at tro, at frimærkekul-
turen nu var i forfald, siden 

han den 25. august åbner dø-
rene til butikken for sidste 
gang.

”Overhovedet ikke,” lyder 
Steen Roslings kontante svar. 

Lukningen skyldes, at byg-
ningen skal renoveres, og 
dermed stiger huslejen til et 
langt højere niveau, end for-
retningen kan bære. Da han 
for 55 år siden lejede sig ind, 
lå huslejen på 40 kroner om 
måneden. Dengang var pen-
gene såvel som tiden natur-
ligvis også en anden.

”Da jeg begyndte for 55 år 
siden, var der fortov på begge 
sider af Fiolstræde og tovejs-
trafik. Fragtmændene kom i 
hestevogn, og de holdt altid 
her uden for butikken, når de 
skulle have pause,” husker 
Steen Rosling, der har haft 
frimærkeinteressen siden 
skolealderen. 

Det var måske ikke heller 
så underligt, da både hans 
far og bedstefar var engagere-
de frimærkesamlere, og 
Steen Rosling opdagede hur-
tigt, at frimærkerne kunne 
sælges i skolen. 

Han er butiksuddannet, så 
da han som ung flyttede fra 
Jylland til København, tog 
han springet til at starte sin 
egen frimærkeforretning i Fi-
olstræde. Når den sidst i 
august lukker, flytter han alle 

tingene hjem til sin gård i Al-
lerød.

tiden er tydeligvis en anden, 
end da Steen Rosling åbnede 
sin butik for mere end et 
halvt århundrede siden, men 
tiden er endnu ikke løbet fra 
frimærkerne. Folk samler sta-
dig på de små postmærker i 
lige så høj grad, som de har 
gjort tidligere, mener Steen 
Rosling.

Han bakkes op af Søren 
Christian Jensen, formanden 
for Danmarks Filatelist For-
bund,  der har 5000 medlem-
mer.

”Vi har over 100 frimærke-
klubber rundt i Danmark, og 
det går godt hos de fleste. 
Nogle klarer sig endda forry-
gende godt, eksempelvis i 
Vejle, hvor 100 medlemmer 
samles hver eneste uge. Selv-
om vi i foreningen har en 
konstant nedgang i antallet 
af  medlemmer hvert år, er 
den meget svag. Der er aller-
højst tale om et fald på 100 
om året,” siger han.

Derimod kan gennemsnits-
alderen i forbundet godt be-
kymre formanden lidt.

”Den ligger mellem 50 og 
60 år og nærmere de 60 år,” 
siger han.

Men det hænger også sam-
men med, at de fleste frimær-

kesamlere ifølge undersøgel-
ser først begynder på hobby-
en, når de har etableret sig og 
eksempelvis stiftet familie. 
Derfor skal forbundet også 

mest sørge for at være synlig, 
mener Søren Christian Jen-
sen. Det sker blandt andet 
gennem en kommende lance-
ring af ny hjemmeside og 

Facebook-side og ved under-
visningsmaterialet Verden på 
mærkerne, der er målrettet 
skoleelever og tager udgangs-
punkt i de historier, der ligger 

bag brugen af frimærker og 
post. Ifølge formanden har 
materialet indtil videre været 
en ”stor succes”.

”Desuden skal man huske, 

at der er to slags samlere. 
Dem, der ikke går voldsomt 
meget op i det og køber de 
nye frimærker, og så vores 
medlemmer, som samler på 
de mere specielle og gamle 
frimærker og breve,” siger 
Søren Christian Jensen og 
henviser til en fremtidsfor-
sker, der for nogle år siden 
vurderede, at der formentlig 
fandtes op mod 100.000 fri-
mærkesamlere i landet, selv-
om kun en lille del af disse 
var medlem af forbundet. 

Ifølge forskeren ville antal-
let ikke umiddelbart falde 
synderligt, men der er natur-
ligvis en risiko for, at folk mi-
ster interessen for frimærker-
ne som samleobjekt, erken-
der Søren Christian Jensen. 
Men trods en langt mere mo-
derne og digital form for 
kommunikation med e-mail 
og mobiltelefoner, er det alt-
så endnu ikke sket.

Krise blandt frimærkesamlere? Overhovedet ikke!
Efter 55 år lukker legendarisk frimærkebutik i Fiolstræde i København. Men det er ikke, fordi frimærkesamlerne bliver færre, for interessen for de små 
postmærker har været intakt gennem det seneste halve århundrede, siger butiksejer Steen Rosling

2 Efter 55 år lukker Steen 
Rosling sin frimærkebutik i 
Fiolstræde i Københavns indre 
by, da bygningerne skal reno-
veres. Frimærkerne flytter ud 
på hans gård i Allerød. – Foto: 
Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.


