
Ophold i gæsteboligen Herefondos 12, lejlighed 1, 2.-22. juni 2014 
stipendiat Elise Utke Schiøler, ekstern lektor 
 
Projekt: At læse Platons Protagoras ind 
i en nutidig kontekst, og teste dens 
relevans for unge anno 2014 
Den 2. juni ankom jeg til Athen med et 
utrimmet og meget omfattende projekt, 
idet foråret havde budt på flere opgaver 
end ventet, og dermed levnet mindre tid 
til forberedelse af mit ophold som 
stipendiat ved Det Danske Institut. De 
første dage arbejdede jeg fra tidlig 
morgen til sen aften, uden tid til at 
udforske byen, men med forhåbning om 
at få den teoretiske side af projektet på 
plads. Et besøg på instituttet og en 
inspirerende samtale med instituttets 
direktør, Rune Frederiksen, fik mig dog 
tilbage til 2014 og Athens gader. 
 Herfra arbejdede jeg med et 
regelmæssigt dagsprogram, der indebar 
4-5 timers Platon-fordybelse i det Nordiske Bibliotek, 2-3 timers byvandring, efterfulgt af et par timers 
skrivning tilbage i gæsteboligen. Jeg holdt af at slutte arbejdsdagen af på Monastiraki-pladsen, hvor jeg sad 
en times tid og betragtede hvordan 'harmonika-børnene', afrikanerne og andre, jeg havde mødt i gaderne i 
byens løb, mødtes til fyraftenssamvær. 
 Snævert relateret til mit projekt nåede jeg at detailstudere Platons Protagoras, danne overblik over 
underprojekter og deres afsætningsmuligheder, og over hvilke tiltag, der skal til for at realisere dem. Dertil 
fik jeg en langt dybere forståelse af Platons samtid, og dermed baggrunden for hans virke – noget jeg umuligt 
kunne have opnået andre steder, end netop Athen. Men vigtigst af alt fik jeg pudset mit specialområde af, og 
kom igang med at forske i Platonfortolkning igen. 
 Desuden gav afkoblingen fra dagligdagen anledning til, at et strandet børnebogsprojekt fik nyt liv, et 
længere digt så dagens lys, og jeg fik idé til en ungdomsroman, der skal udspille sig i Athens tiggermiljø. 
 Og jeg fik grundlagt en hang til Athen, denne anarkistisk levende by med plads og åbenhed til, at hele 
verden kan komme og prøve sine menneske-evner, af med den konstant skiftende gadekunst som kulisse. Jeg 
har allerede meldt mig til et kursus i nygræsk, så jeg er rustet til endnu et besøg i byen, hvor jeg håber på at 
kunne tale med athenske gymnasieelever om, hvilken rolle kardinaldyderne spiller i deres liv, og på at 
komme tættere på 'harmonika-børnene', og tale om de samme emner med dem. 
Alt dette havde ikke ladet sig gøre uden en masse menneskers velvilje og inspiration: Først og fremmest tak 
til Det Danske Institut for generøst at tildele mig stipendiet, der muliggjorde opholdet. Og stor tak til 
instituttets medarbejdere for gæstfrihed, hjælpsomhed og inspirerende sparring. Dernæst tak til mine 
bofæller i Herefondos 12, Gorm Tortzen, der i utallige køkken- og tagterrassesamtaler utrætteligt besvarede 
spørgsmål om både Platon-oversættelse og Athen, og som velvilligt altid oplagt og engageret delte viden om 
Platons værker og holdninger til Platon-fortolkning – en bedre hjælp til at komme tilbage i Platons verden 
kunne jeg ikke få! Og Misja Kristoffer Rasmussen, der gav mig indblik Athens rum, og delte sine erfaringer 
med den kunstneriske proces og det athenske temperament. Og tak til Antonieta Medeiros, der hjemme i 
Danmark straks tog tråden op i vores fælles børnebogsprojekt om migration. Og tak til Vibeke og det 
Nordiske Bibliotek, Tom fra Nordirland, Yannis fra Kreta, Bob fra Nigeria, Anna fra Bulgarien, Andreas, samt 
mange andre unge, yngre, ældre og gamle athenere for tid til samtaler om at leve i Athen i 2014.


