
 

 

 

Athen d. 29. oktober 2014 

 

 

Til Det Danske Institut i Athen, 

 

 

Vi ansøgte om en måneds ophold ved instituttet med det formål at udarbejde flerfagligt 

undervisningsmateriale til brug i det almene gymnasium. Materialet skulle tage udgangspunkt i 

Archimedes, og der skulle inddrages fag fra såvel humaniora som fra naturvidenskab. Vi håbede, at 

de rammer, som et ophold kunne give os, ville hjælpe os på vej, men havde ikke gjort os 

forestillinger om, hvor godt det ville blive. 

 

Vi har fået udarbejdet tre undervisningsforløb, nemlig 

1. Belejringen af Syrakus under Den 2. Puniske Krig 

2. De brændende spejle – fup eller fakta? 

3. Hvad palimpsesten gemte 

 

Tilsammen i de tre forløb indgår der aspekter, hvor fagene fysik, græsk, historie, latin, matematik, 

mediefag, kemi og oldtidskundskab skal inddrages som nødvendige bidrag til forståelse af 

problemstillingerne. Vi har haft som overordnet mål at vise, at de to fakulteter ikke er hinandens 

modsætninger, men at de i høj grad komplementerer hinanden, bl.a. fordi den naturvidenskabelige 

forskning har udviklet nye og forfinede metoder, som har hjulpet til at åbne sider af antikhistorien, 

som tidligere ikke var tilgængelige. 

 

Det er os en stor glæde at kunne sende resumé af filerne til instituttet som bilag til denne rapport. 

 

At vi har nået så meget, skyldes de rammer, som instituttet har givet os. Vi har boet i værelse 2 på 

Herefondos, hvor vi har haft de bedst tænkelige vilkår for at kunne arbejde begge to. Vi har, når 

arbejdsdagen var slut, haft hyggelig og interessant samvær med de andre stipendiater, vi er blevet 

mødt med stor venlighed af alle ansatte på instituttet, og endelig har vi haft byens lyksaligheder lige 

uden for døren. 

 

Så derfor: En stor tak til bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen for at have bevilget os ophold 

med stipendium i oktober måned 2014. Vi håber inderligt at kunne vende tilbage en anden gang. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Glunk og Bonnie Hegner 


