
Ophold	  ved	  Det	  Danske	  Institut	  I	  Athen	  fra	  1/2	  2017	  –	  28/2	  2017	  
	  
	   	   	   	   	   København,	  25/3	  2017	  
	  
Jeg	  er	  kandidatstuderende	  i	  arkæologi	  ved	  Lunds	  Universitet	  og	  havde	  fået	  tildelt	  ophold	  i	  
Parthenonos	  22	  i	  forbindelse	  med	  mit	  speciale.	  Formålet	  med	  opholdet	  var	  at	  få	  en	  god	  start	  
på	  mit	  speciale,	  og	  med	  de	  helt	  fantastiske	  faciliteter	  til	  rådighed	  arbejde	  i	  et	  inspirerende	  
miljø.	  	  
	  
Mit	  speciale	  omhandler	  den	  antikke	  by	  Kalydon,	  hvor	  Det	  Danske	  Institut	  har	  udført	  
udgravninger	  siden	  2001,	  og	  hvor	  jeg	  har	  været	  så	  heldig	  at	  deltage	  i	  kampagnerne	  fra	  2014-‐
16.	  Mit	  speciale,	  som	  afsluttes	  1.	  juni	  2017,	  er	  en	  undersøgelse	  af	  den	  hellenistiske	  bygning	  
som	  Dyggve,	  Rhomaios	  og	  Poulsen	  i	  deres	  udgravningspublikation	  fra	  1934	  kalder	  for	  et	  
heroon	  (sted	  for	  tilbedelse	  af	  en	  helt).	  Med	  basis	  i	  forskellige	  elementer	  vil	  jeg	  forsøge	  at	  
belyse	  funktionen	  af	  bygningen,	  et	  emne	  som	  er	  debatteret	  i	  tidligere	  litteratur	  også,	  dog	  med	  
en	  mere	  kronologisk	  vinkling.	  	  
	  
I	  løbet	  af	  mit	  ophold	  benyttede	  jeg	  mig	  meget	  af	  det	  Nordiske	  Bibliotek,	  hvilket	  gav	  mig	  et	  sted	  
for	  fordybelse,	  men	  også	  adgang	  til	  materialer	  som	  jeg	  ellers	  ikke	  ville	  have	  haft.	  Udover	  det	  
åbenlyse	  inspirerende	  miljø	  for	  en	  arkæolog	  som	  Athen	  jo	  er,	  så	  nød	  jeg	  også	  godt	  af	  den	  
interessante	  kombination	  af	  stipendiater,	  og	  dette	  gav	  også	  anledning	  til	  snakke	  som	  
udvidede	  mit	  synspunkt	  og	  inspirerede	  mig	  i	  mit	  studie.	  	  Alt	  dette	  hjalp	  mig	  til	  et	  produktivt	  
ophold,	  hvor	  jeg	  på	  ingen	  måde	  kunne	  være	  kommet	  bedre	  i	  gang	  med	  mit	  speciale.	  	  
	  
Jeg	  vil	  gerne	  takke	  instituttets	  ledelse	  og	  bestyrelse	  for	  denne	  mulighed,	  da	  jeg	  er	  
taknemmelig	  for	  de	  resultater	  som	  det	  har	  udledt.	  	  
	  
Jeg	  håber	  på	  et	  snarligt	  gensyn	  
	  
Rikke	  Randeris	  Thomsen	  
Stud.mag.	  ved	  Lunds	  Universitet	  
	  
	  
	  
	  
	  


