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Til det Danske Institut i Athen. 

Rapport om ophold på Instituttet, fra den 3. april til den 15. april 2016.  

Formålet med mit ophold var at arbejde på mit manuskript til bogen: En arkæologisk guide til det græske 

Makedonien (arbejdstitel), som skal udgives på Sfinx’s forlag Orbis. Bogen har fokus på makedonsk 

arkæologi frem til byzantinsk tid. Dens hovedvægt ligger inden for den arkaiske til den hellenistiske 

periode.  Den omfatter 8 tværgående kapitler og beskrivelse af 16 arkæologiske lokaliteter.  

Jeg nåede i Athen at skrive tre kapitler færdige: 

 Kapitlet om De makedonske institutioner 

 Kapitlet om Byplaner, offentlige og private bygninger 

 Kapitlet om Makedonsk maleri 

Derudover nåede jeg at tjekke forskellige oplysninger, vedr. beskrivelse af en række antikke lokaliteter i 

Makedonien. 

Jeg havde stor glæde af at arbejde på Det Nordiske Bibliotek i Athen, hvor jeg fandt de fleste bøger og 

tidsskrifter, jeg havde brug for. Et besøg på Den amerikanske Skole gav også gode resultater.  

Jeg nåede også at deltage i flere arkæologiske foredrag på Den Britiske Skole, Stelious Andreou’s foredrag 

om forhistoriske lokaliteter i Makedonien, på det Norske Institut, Søren Hanbergs foredrag om Kallidon og 

endelig nød jeg at være med til foredragene i forbindelse med DIA’s årsmøde.  

Jeg besøgte båd rekonstruktionen, Olympias, i havnen i Palaio Faliron, mhp. at danne mig et overblik over 

tømmerforbruget til den Atheniensiske flåde, som i antikken kom fra Makedonien. En overvejelse, der skal 

indgå i kapitlet om Makedonsk økonomi.  

Jeg arbejder nu videre på bogen, og efter en rejse til Det østlige Makedonien, i slutningen af juni, er det 

planen at skrive bogen færdig, mhp. udgivelse i 2017.  

Jeg var utrolig glad for mit ophold i Athen, som gav mit arbejde et væsentligt skub fremad.  Jeg planlægger 

at søge ophold på DIA i marts/april måned 2017 mhp. en endelig revision af bogen. 

 

Med venlig hilsen  

Nanna Westergård-Nielsen, mag.art. i kl. arkæologi 


