
Rapport over ophold ved det Danske Institut i Athen i september og oktober 2019 

Jeg var på ophold ved instituttet i september og oktober 2019, hvor jeg boede i instituttets hus 

i Maggina 1. Formålet med mit ophold var at få ro til arbejdet med mit speciale i historie om 

sundhed i det antikke Grækenland. Derudover gav opholdet også mulighed for sparring og 

inspiration i de fantastiske rammer instituttet og Athen tilbyder. 

Under mit ophold tilbragte jeg meget tid på det Nordiske Bibliotek, hvor jeg fik udarbejdet 

vigtige kapitler af specialet. Ud over en læseplads jeg kommer til at savne i resten af 

specialeforløbet, gav biblioteket mulighed for at have de relevante bøger lige ved hånden. 

Frokost- og kaffepauser med de andre stipendiater gav i øvrigt mulighed for at lufte de 

frustrationer samt at dele de succesoplevelser der følger med specialeprocessen. Samtalerne 

gav også mulighed for udveksling af gode råd og faglige pointer, som har påvirket min 

opgave i en positiv retning. DIA hjalp mig derudover med at facilitere adgang til det 

amerikanske Blegen Library, som jeg kunne bruge når jeg skulle bruge mere specialiserede 

værker, som ikke var på det nordiske bibliotek.  

Jeg kunne ikke have ønsket mig bedre rammer end huset på Maggina 1. For det første var 

huset i sig selv fantastisk og jeg følte mig hurtigt hjemme, hvilket hjalp med at komme godt i 

gang med arbejdet. Huset, og især tagterrassen, gav derudover masser af mulighed for socialt 

samvær med de andre stipendiater, hvor vi nød vores indkøb fra det nærliggende laiki eller 

den gode lokale vin. Ud over det hyggelige samvær, lærte jeg i løbet af de to måneder meget 

om kunst og arkæologi og fik derigennem mulighed for at få anderledes og interessante 

perspektiver på mine historiske problemstillinger. 

De mange arrangementer på det danske institut, samt de andre institutter rundt i byen var 

inspirerende at besøge. Ved det danske institut hørte jeg bl.a. foredrag om neoliberalisme ved 

Niklas Olsen og Aristoteles’ forståelse af politik ved Nicolai von Eggers Mariegaard. I 

september var jeg så heldig at instituttet arrangerede et panel om formidling af det klassiske 

stof til børn og unge, hvilket er enormt relevant for mig, da jeg har sidefag i oldtidskundskab. 

Panelet var enormt spændende og de efterfølgende samtaler gav meget indsigt i formidling af 

antikken. Derudover deltog jeg også i stipendiat Anja Cecilie Petersens fernisering af en 

endags udstilling, hvilket var en god og spændende oplevelse. 

Til sidst vil jeg også særligt takke direktør Kristina Winther-Jacobsen og post.doc. Nicolai 

von Eggers Mariegaard for gode samtaler om mit speciale. Samtalerne gav tværfaglige 

perspektiver og jeg fik mulighed for at trække på den store viden instituttets folk besidder. De 

pointer jeg har fået med fra de samtaler, har rykket mit speciale og har hjulpet mig enormt 

meget i de dele af specialet, hvor jeg har bevæget mig lidt udenfor min egen kernefaglighed.  

Alt i alt var mit ophold en stor succes. Jeg fik arbejdet meget på mit speciale i den ro og med 

den sparring Athen tilbød. Derudover fik jeg kulturelle oplevelser og sociale relationer, som 

jeg altid vil huske tilbage på med glæde.  

Tak til det Danske Institut i Athen. 
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