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Rapport om mit ophold ved Det Danske Institut i Athen 

30. oktober til 30. november 2020 

Mit ophold i Athen havde to hovedformål. For det første skulle opholdet har sikret mig uafbrudt 
arbejdsro for at gøre editionen af den middelalderlige krønike AM 29 fol. færdig. Men for det andre 
skulle opholdet frem for alt blevet brugt til at analysere den sydeuropæiske indhold af krøniken 
dybere. 

Når jeg kom til Athen blev det meget hurtig klar, at Grækenland ville komme ind i en anden ned-
lukningsfase pga Covid 19-pandemien. Nedlukningen omfattede også de offentlige biblioteker, bl.a. 
Det Nordiske Bibliotek. Derfor var det ikke mulig at bruge opholdet til en mere dybgående research 
om den sydeuropæisk indhold af selve krønike. 

Men nedlukningen gav også en fantastisk mulighed for arbejdsro. Instituttets bibliotek og tagter-
rasse er fremregnende arbejdspladser og så brugte jeg lejligheden til, at gøre selve editionen færdig. 
Jeg klarede mig, at skrive krønikens resterende 100 folia af og har dermed klaret basen for selve ud-
givelsesprocessen. Samtidig har jeg brugt den arbejdsro og har tilsammen med Marianne Hem 
Eriksen og Neils Price startet udgivelsesprocessen af den konference-bind af instituttets 2019 kon-
ference „The Vikings in the Mediterranean“. Desuden har jeg via Zoom deltaget i den konference 
„Production and Commerce in Europe, 1100-1550“ af RiMS ved universitetet i Porto. 

Alt i alt betragter jeg mit ophold ved det Danske Institut som succes. Jeg har klaret mig med min 
hovedopgave, jeg havde ro og overskud til andre opgaver også og kunde ved siden af det nyde At-
hen i november måned. Instituttets meget venlige team har også gjort sin del, at man - selv under 
nedlukningen - kan kun anbefale et arbejdsophold dér. Hele tiden har jeg følt meget sikker og fik 
alle nødvendige information så at der var ingen som helst praktiske problemer. 

Jeg vil hermed takke bestyrelsen og Det Danske Institut i Athen for en meget behagelig og succesrig 
ophold. 
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