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Allerførst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det danske institut i Athen for 

opholdet på instituttet. 

Jeg tilbragte marts måned i gæstehuset på Herefondos, og havde en rigtig dejlig 

måned i Athen. 

Hovedformålet med mit ophold på instituttet var at arbejde med et projekt for 

Gyldendal, nærmere bestemt en portal for faget oldtidskundskab på STX, hvor 

slutmålet er at få lavet en portal med bibliotek, ”grundbogsafsnit”, arkæologisk 

tidslinje, interaktive kort osv. Det er et stort, men også meget spændende 

projekt, men det kan være svært at finde tid til at arbejde med et så stort projekt 

i hverdagen, hvor jobbet som gymnasielærer også skal passes, men opholdet på 

instituttet gav mig tiden og roen til at få dele af det store arbejde det er at lave en 

sådan portal færdigt. Jeg brugte således det meste af tiden på at få lavet lister 

over hvilke moderne perspektiverende værker portalen skal indeholde samt 

lave metalinks – til hvilken genre henvender det moderne værk sig, til hvilken 

periode, hvilket tema, hvilken forfatter osv. Noget af tiden blev brugt på at læse 

diverse uddrag af bøger, artikler osv. for at se om det var brugbart for portalen 

og i den forbindelse var det dejligt at der var ro i gæstehuset. Selvom der var 

andre mennesker i huset kunne jeg arbejde uforstyrret. En anden del af mit 

arbejde i Athen var færdiggørelsen af den arkæologiske tidslinje og her var det 

jo rart at have meget af det arkæologiske materiale i nærheden således at 

Parthenon ikke blot blev studeret på et billede men også ”live”. 

Gæstehusets placering i Plaka gav også rig mulighed for at udforske det meste af 

byen på gåben og som oldtidskundskabslærer giver det alt andet lige en masse 

inspiration at Akropolis, Agora osv. ligger lige i nærheden. 

  



Mit andet fag er religion og opholdet på instituttet gav mig også mulighed for at 

fordybe mig lidt i den græsk ortodokse kirke – et emne, jeg ikke ved meget om i 

forvejen, men som jeg på sigt meget gerne vil lære endnu bedre at kende. Det 

blev i denne omgang til rigtig mange besøg og overværelse af gudstjenester i 

forskellige kirker. Opholdet gav mig samtidig også mulighed for at opleve byens 

mange aspekter – rig – fattig, gammelt – nyt osv. 

Der skal også lyde en tak til personalet på instituttet, der var behjælpelig i 

enhver situation. 

TAK for et på alle måder FANTASTISK ophold – jeg kommer gerne tilbage. 
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