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Formålet med det bevilgede ophold var, at få mulighed for at udnytte de muligheder 
Athen giver i forbindelse med et forskningsprojekt i antikhistorie omhandlende præster 
og præstinder i Athen og Attika i klassisk tid, her defineret som den periode i den attiske 
bystats historie da styreformen var demokratisk (508/07–323/22 f.Kr.).  

Arbejdet med dette projekt blev indledt 1. februar 2008 med en systematisk 
gennemgang af en stor mængde kildemateriale, som i hovedparten består af indskrifter, 
men hvor også en del såkaldte litterære kilder, det vil sige tekster af antikke forfattere, er 
relevante. Efter at der var skabt et overblik over hvilke tekster, der har relevans for hvilke 
spørgsmål, skulle opholdet i Athen sætte gang i den egentlige udnyttelse af kildematerialet 
og skriveprocessen samt afklare tvivlsspørgsmål vedr. selve teksterne, der ofte kan være 
en lang og besværlig proces med de biblioteksforhold, som især København råder over på 
det antikhistoriske område. Min plan var således at oprette en base på Det Nordiske 
Bibliotek i Athen med mulighed for afstikkere til især biblioteket på The Bristish School 
in Athens. Det Danske Institut var behjælpelig med at udarbejde introduktionsskrivelse til 
dette bibliotek.  

Jeg fik meget fine arbejdsforhold på Det Nordiske Bibliotek, i det jeg blev tildelt et 
forskerkontor. Det vidste sig, at selv om Det Nordiske Bibliotek ikke har sin stærkeste 



side på det epigrafiske område, kom jeg ikke på noget tidspunkt i en situation, hvor jeg 
måtte opsøge andre biblioteker. Dette gav en god ro og var en effektiviserende faktor i 
arbejdet.  

Ud over arbejdet med det skriftlige kildemateriale gjorde museerne i Athen og omegn 
det endvidere muligt at få studeret noget af det ikke-skriftlige kildemateriale, der er 
relevant for spørgsmålet om de athenske præster og præstinder. Det er især de mange 
overleverede gravrelieffer, der har relevans her. 

 Det er altid afgørende for historikere – også dem der beskæftiger sig med fjerne tider 
– at have kendskab til de topografiske realiteter, der var de fysiske rammer for det 
samfund, som studeres. Det er selvfølgelig unødvendigt at bemærke, at netop denne side 
af et projekt som dette umuligt lader sig opfylde fra et skrivebord på Københavns 
Universitet Amager.  

Det lykkedes at få afklaret flere forhold især mht. præster og præstinders rolle og 
tilknytning til kulterne specifikt og samfundet generelt. Desuden begynder 
undersøgelserne af de økonomiske forhold for denne specielle gruppe af embeder 
ligeledes at tage form. Det faglige indhold af opholdet levede således mere end op til 
de forventninger, jeg havde, inden jeg tog af sted.  

Til slut vil jeg nævne, at Det Danske Insitut i Athen byder på rigtig gode praktiske 
rammer for et forskningsophold som dette. Gæstehuset i Herefondos Gaden 12 er en perle, 
og man føler sig godt hjemme; og selv om mit arbejde i Athen ikke krævede, at jeg skulle 
trække meget på hjælp fra instituttets personale, skal det understreges, at alle de ansatte 
der er en fornøjelse at have kontakt med. Tak til alle!  
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