
Rapport om studieophold ved Det Danske Institut i Athen 

Mit ophold ved instituttet var over en 4 måneders periode, fra 1.februar til 31.maj 2011, i lejligheden på 

Parthenonos, hvoraf jeg i perioden fra februar til og med april var bevilliget et stipendium fra instituttets 

bestyrelse; jeg befandt mig særdeles godt i lejligheden og de mange forskellige mennesker som jeg delte 

den med løbende over de 4 måneder, gjorde kun opholdet endnu mere spændende og berigende.  

 

Formålet med opholdet var research til og udfærdigelse af en videnskabelig artikel som et led i min 

kandidatuddannelse på Klassisk Græsk ved Københavns Universitet; artiklen var en såkaldt ”review article” 

om hvorfor Pandora var afbildet på baserelieffet af Athene Parthenos-statuen. Samtidig brugte jeg mit 

ophold på at forberede mig til en mundtlig eksamen med selvvalgt emne (Homeriske lignelser), som var 

fastlagt til ultimo juni på Københavns Universitet.  

 

Størstedelen af mit ophold tilbragte jeg på Det Nordiske Bibliotek, mit andet hjem i Athen, hvor jeg kunne 

arbejde med mine projekter under de bedste omstændigheder jeg nogensinde har oplevet; der var en 

stemning på biblioteket som jeg sjældent har oplevet andre steder, som skabte en arbejdsatmosfære fyldt 

med ro og gensidig respekt mellem bibliotekets brugere.  

 

Jeg havde under mit ophold mulighed for ikke alene at udvikle mig uddannelsesmæssigt, hvilket fremgik af 

en forøget selvdisciplin, entusiasme og arbejdsetik, men også personligt med hensyn til generel 

selvstændighed og tillid. Kort sagt: jeg fik mere ud af mit ophold end jeg havde troet muligt. 

 

Jeg udviklede en del venskaber til flere internationale studerende, hvilket er en berigelse jeg håber for alle 

fremtidige beboere på instituttet. Og, selvfølgelig, fik jeg også tid til at boltre mig i de mange kulturskatte 

jeg i nogle år efterhånden har studeret; det er nu en særlig følelse at stå på toppen af Akropolis for første 

gang efter kun at have læst om og set billeder af det, en speciel ærefrygtsfornemmelse jeg aldrig glemmer.  

 

De mange oplevelser jeg har kunnet tage med mig hjem har for alvor overbevist mig om at mit valg af 

uddannelse er det eneste rigtige, hvilket jeg kan takke alle de vidunderlige folk jeg mødte i Athen for, især 

de ansatte på instituttet, som er nogle af de meste fantastiske mennesker jeg nogensinde har mødt.  
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