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Opholdet ved Det Danske Institut i Athen var et led i mit igangværende specialeprojekt. 
Opholdets primære formål var at give mulighed for ro og fordybelse i forbindelse med 
skriveprocessen. 
 
Mit speciale tager udgangspunkt i romerske kopier af den velkendte Diskobolos-
skulptur, efter sigende oprindeligt fremstillet af Myron i midten af det 5. årh. f.v.t. 
Modsat de græske atletstatuer, hvis formål var at tjene som sejrsstatuer opstillet i 
helligdomme og på offentlige pladser, så indgik de romerske kopier i en ganske 
anderledes tradition. Kopierne, som blev lavet efter særligt det klassiske græske 
formsprog, blev brugt til at udsmykke offentlige bygninger såsom badeanlæg og 
templer, samt velhavende romeres private villaer. Specialet dykker ned i de mange 
aspekter af dette forhold og undersøger, hvordan de græske motiver indgår i nye 
kontekster og opnår nye betydninger. 
 
Opholdet ved Det Danske Institut gav mig mulighed for at benytte de mange faciliteter, 
som stilles til rådighed for studerende, og Det Nordiske Bibliotek dannede rammerne 
for størstedelen af mine dage i Athen. Her fandt jeg den fornødne ro, som hurtigt 
sparkede skriveprocessen i gang. Derudover havde jeg mulighed for at besøge museer 
og sites, som gav anledning til nye overvejelser og inspiration til brug i specialet. 
      Gæstelejligheden på Maggina 1 var med til at gøre opholdet yderst behageligt. 
Lejligheden, som står spritny, er stor og rummelig, og har alle de faciliteter man har 
brug for i det daglige. Der er lagt mange tanker og kræfter bag istandsættelsen og 
indretningen, og det kan man mærke. Derudover boede jeg med tre meget søde og rare 
mennesker, som bidrog til et godt socialt samvær både i og uden for lejligheden.  
 
Tiden i Athen gjorde det også muligt at deltage ved nogle af de mange foredrag og 
arrangementer, der stables på benene af de forskellige institutter og skoler i Athen. 
Særligt på Det Danske Institut og på Det Norske Institut overværede jeg nogle 
spændende foredrag. Her fik jeg desuden anledning til at hilse på flere fagfæller og 
kolleger, samt skabe nye kontakter. 
 
Jeg vil endnu en gang takke Det Danske Institut i Athen for et yderst behageligt og 
produktivt ophold i Athen – jeg håber på et snarligt gensyn.  
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