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Jeg vil først takke for et meget givende fire ugers ophold i gæstehuset i Herefondos nr. 12. 

Omgivelser var særdeles behagelige. Jeg nød især tagterrassen. 

 

Formålet med mit ophold var at studere græsk/romersk arkæologi og kunsthistorie for at 

kunne opnå fyldig viden indenfor emnet, som et led i at blive klædt på til at påbegynde 

undervisning i oldtidskundskab i skoleåret 2017/18 på det gymnasium, jeg er ansat ved 

(Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus).  

 

Jeg blev ledsaget af min kone, freelancejournalist og forfatter Ann Bilde. Vi tilbragte vores 

bryllupsrejse i Grækenland for 30 år siden, og selvom det varede to måneder, besøgte vi ikke 

Athen. Jeg nægtede simpelthen. Det var om sommeren, og jeg frygtede varmen. Men marts 

måned er det perfekte tidspunkt for os blege nordeuropæere til at besøge Athen. 

 

Vi kom snart op på Musernes Høj, et dejligt stykke natur midt i storbyen med en god oversigt 

over Akropolis, og hvor vi tit skulle vende tilbage: 

 

 

 
 

 

Jeg tilbragte ellers de første fire dage på Det Nordiske Bibliotek for at komme tæt på det hele. 

Og ud over nogle bøger af rent videnskabelig art fandt jeg også nogle meget spændende 

værker, f.eks. ”The Parthenon Enigma” af Joan Breton Connelly (2014) og ”The Riddle of the 

Sphinx” af Charles Herberger (1979), som begge er gode til at inddrage historie og myterne i 

deres arkæologiske søgen. Tilbage i gæstehuset genlæste jeg ”The Greeks and the Irrational” 

af Eric Dodds (1951), en gammel favorit fra mine skoledage, jeg havde taget med. Og på det 



lille bibliotek i gæstehuset fandt jeg ”Den store festival: en performanceteoretisk analyse af 

oldtidsfesten og den moderne rockfestival” af Olav Harsløf (2013), hvori han sammenligner 

Roskilde Festival med især Panathenæerfesten. Det fik mig til at drømme om at begynde 

undervisningen af mine 3.g’er med spørgsmålet: ”Hvor mange af jer har været på Roskilde?” 

Harsløf har selv haft et ophold på DIA for at skrive bogen. 

 

I indledningen udtrykker Harsløf taknemlighed til Vibeke Espholm Kourtovik fra Det 

Nordiske Bibliotek for hendes hjalp. Og Vibeke var også behjælpelig, da jeg fortalte hende, 

at jeg havde tænkt mig at besøge Akrotiri på Santorini. ”Så skal du også til Delos,” sagde hun. 

 

Så var det tid til at besøge de arkæologiske steder og museerne. Det blev Akropolis Museet og 

Museum for Kykladisk Kunst i første omgang. Men så på min svigermors fødselsdag, den 13. 

marts, besøgte vi Aphaia-templet på Aigina. Jeg havde været der før som skoledreng for 38 år 

siden og vil meget gerne vise det for min kone. Første stop på vores bryllupsrejse havde nemlig 

været Apollo Epicurius templet ved Bassae, som jeg også havde besøgt dengang for 38 år siden. 

Det helt særlige ved netop disse templer er deres afsidesliggende placering på bjergtoppen. 

Vejret var med os: 

 

 

  
 

 

Det er et magisk sted. 

 

Dagen efter var vi på Akropolis, igen i ret flot vejr. Imponerende er det, selv når man kommer 

for fjerde eller femte gang. 

 

http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/aigina/aphaia/aphaia.htm
http://netspirit.dk/new/?page=1445


Om tirsdagen samlede jeg op på biblioteket, og om aftenen gik vi ud at spise med de andre 

beboere på Herefondos nr. 12., forsker Anne-Mette Villumsen og kunstner Mira Noltenius, 

idet Mira skulle rejse dagen efter. 

 

Om onsdagen var der kafedaki på Instituttet, hvor medarbejderne på Instituttet og 

stipendiaterne kunne møde hinanden. Vi skulle hver især fortælle kort om vores forskellige 

projekter. Jeg fik især god kontakt til Tao Thykier, som var i gang med at indsamle data til sit 

Ph.D. projekt – et religionshistorisk studie af nutidig græsk polyteisme/neopaganisme i Athen. 

 

Om torsdagen besøgte jeg Nationalmuseet. Her findes der bl.a. vægmalerier fra Akrotiri: 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Jeg blev noget fascineret af Antikythera-mekanismen, som American School of Classical 

Studies i Athen har rekonstrueret: 

 

 
 

 

Det vil eleverne synes er interessant. Dog mente min kone, at det mest er for drengene og 

foreslog, jeg skulle tage nogle billeder af smykkerne, så jeg også kan vække pigernes interesse.  

 

Om fredagen besøgte vi Poseidontemplet ved Kap Sounion: 

 



 
 

 

Om lørdagen besøgte vi Det antikke Agora. I 1931 fik American School of Classical Studies i 

Athen gravetilladelse mod at yde økonomisk kompensation til 300 grundejere. Der er udgravet 

over 100 bygninger, som har dannet rammen om byens politiske og religiøse liv; 180.000 

objekter er identificeret, og de mange fund har givet et godt indtryk af dagliglivet i antikkens 

Athen. Fra 1953-til 1956 har samme skole rekonstrueret en af de store søjlehaller, Attalos' Stoa, 

og den bruges i dag som museum for fund fra udgravningerne: 

 

 
 

Om aftenen besøgte vi Benaki-museet.  

 

Så kom turen til Mykonos og Santorini. Desværre kom vi aldrig på Delos, idet der kun var tre 

afgange om ugen til øen, og den dag der skulle have været afgang, mens vi var der, blæste det 

for meget, så sejladsen blev aflyst. Til gengæld var museet i Choros en overraskelse, især med 

hensyn til deres samlingen af smykker, som jeg tog mange billeder af: 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

Så kom vi på Santorini. For at besøge Det gamle Thira var vi nødt til at leje en bil. 

 

 
 

 

Endnu en særdeles afsidesliggende og smuk beliggenhed: 

 

 
 

  



Og så kom vi til Akrotiri, Grækenlands Pompeii … 

 

 
 

 

… med dens smukke vægmalerier. Dette eksempel så vi på Museum for forhistorisk Thira 

dagen efter: 

 

 
  



Og der var andre spændende ting: 

 

 

 
 

 

Tilbage i Athen besøgte vi en amerikansk digterkollega, klassicist Alicia Stallings, samt hendes 

græske mand, journalisten, John Psaropoulos. Penguin Classics har lige udgivet hendes 

oversættelse af Hesiod “Værker og Dage”. I 2007 udgav de hendes oversættelse af Lucretius 

”De Rerum Natura”. Vi var ude at spise med dem og nogle andre amerikanske klassicister. 

Samtalen gik livligt hele aftenen. Min kone – som i øvrigt har 25-30 siders noter fra Athen med 

hjem – spurgte den forsamlede gruppe af klassicister, hvordan det kan være, at et så højt 

civiliseret samfund som det gamle Athen – hvor de opfandt demokratiet, lægekunsten mv., og 

som var dygtige håndværkere, kunsthåndværkere, dramatikere osv. – hvordan det kan være, 

at de ”glemte” halvdelen af befolkningen, nemlig pigerne (drengene kom i skole fra 7-års 

alderen og lært at læse og recitere Homer plus sport, så de kunne blive gode krigere), og at de 

havde slaveri. Svaret var, at kvinderne i Troja havde mange rettigheder, men med hensyn til 

slaveriet, så er spørgsmålet snarere, HVORFOR SLAVERIET BLEV OPHÆVET. Sådan lød 

svaret fra denne internationale gruppe af klassicister. 

 



Restauranten er i øvrigt en perle, som jeg varmt kan anbefale: To Trikyklo. Bemærk, at der 

ikke er fremmedsprogede menukort. Et andet tip fra Alicia Stallings, og nu fra min kone, er 

et fitnesscenter med svømmehal mm. Det ligger på bagsiden af de store hoteller på 

Syntagma Pladsen. Det er her, de lokale kommer, så det giver rig mulighed for at møde den 

græske gæstfrihed og at få nogle venskaber. Prisen for en måned medlemskab er €100: 

Holmes Place. 

 

Den næste aften var Anne-Mettes sidste aften og vores andensidste, så vi tre plus den nye 

beboer på Herefondos nr. 12, forsker Vinnie Nørskov, gik ud og spiste sammen. 

 

Tak for denne gang, Grækenland, og på gensyn. 

 

Duncan Gillies MacLaurin 

https://www.tripadvisor.dk/Restaurant_Review-g189400-d2649991-Reviews-To_Trikyklo-Athens_Attica.html
http://holmesplace.gr/athens.c/en/

