
 

3.c’s studietur til Athen 18. - 22. september 2022 

 

I perioden 18. - 22 september 2022 rejser 3.C til Athen på studietur. Rejsefagene er 
oldtidskundskab/græsk og engelsk. Én af turens idéer er at se på, hvordan antikken har 
påvirket kultur og samfund i Europa, samt Storbritanniens rolle i oprettelsen af den græske 
nationalstat. Grækerne udkæmpede fra 1821 en befrielseskrig mod osmannerne (tyrkerne) 
efter at have været under osmannisk herredømme i næsten 400 år. De europæiske 
stormagter (England, Frankrig, Rusland) støttede grækerne dels i fælles kamp mod det 
osmanniske rige dels i overbevisning om, at man skyldte grækerne denne hjælp, fordi 
Europas kultur havde sit udspring i det antikke Grækenland. Da grækerne efter krigen skulle 
finde sin nye identitet, pegede mange derfor tilbage på antikken, der blev tæt knyttet til 
den ny græske identitet.  

I den romantiske bølge i 1800-tallet kiggede mange tilbage på fortiden og de nationale 
myter og kulturlandskaber, man begyndte at indsamle folkeviser og at skabe en langt mere 
national litteratur end tidligere. Mange romantikere vendte dog også blikket mod 
Grækenland, rejste hertil og lod sig inspirere af antikkens tanker. Således kom Platons 
dualisme til at spille en central rolle for opfattelse af digterens funktion i romantikken, og 
alle både politiske, litterære og arkitektoniske tænkere i 1800-tallet er mere eller mindre 
prægede af den fornyede interesse for det antikke Grækenland, der fejede hen over Europa 
med grækernes befrielse og blev en central del af den romantiske bevægelse.  

Vi vil i løbet af vores tur se de centrale antikke monumenter i Athen og lave øvelser, holde 
oplæg mv. om dem. Med det udgangspunkt vil vi kort se på, hvilken betydning antikken har 
haft for dannelsen af den moderne græske identitet og forsøge at få et indtryk af den 
indflydelse som antikken siden 1800-tallet har haft i litteratur, arkitektur og kunst. 

I løbet af turen vil eleverne skiftevis holde oplæg. Disse er ikke skrevet ind i programmet.     

Rejelærerne:  

Mathias Arnov (oldtidskundskab, græsk) og Christian Falden (engelsk) 

 

 

 

 



 

Program for 3.c’s studietur til Athen 2022 

18. – 23. september 

Søndag 18.9: Vi mødes kl. 6.30 i Kastrup Lufthavn v. check-in. Vi skal flyve med SAS, 
flynummer: SK777. Afgang fra København kl. 8.30, ankomst i Athen kl. 12.40 lokal tid (Husk 
at stille uret en time frem). Medbring frokost til flyet. Herefter metrotransport til vores 
hotel (Dorian Inn Hotel).  Om eftermiddagen byvandring med besøg på Athens Agora, hvor 
Hefaistos-templet ligger. Vi ser også det romerske Agora. Om aftenen fællesspisning. 

Mandag 19.9: Om formiddagen besøg på Athens Akropolis. Vi går gennem Propylæerne 
(indgangen) til Parthenontemplet, Erechteion og Niketemplet. Vi ser også Dionysos-teatret. 
Herefter frokost. Bagefter går vi på Akropolismuseet.  

Tirsdag 20.9: Vi går til Kerameikos og derefter Pnyx. Vi ser bagefter Lysikrates-monumentet 
foran Det Danske Instituttet (evt. besøg). Herefter frokost. Vi mødes igen ved Lysikrates-
monumentet og gå gennem Hadrianbuen til templet for den olympiske Zeus. Derpå Byron-
statuen, Zappeion og Parlamentet.  

Onsdag 21.9: Heldagstur til Delfi. Bussen afgår kl. ? fra vores hotel, og vi er tilbage ca. kl. ?. I 
Delfi ser vi den hellige vej, Athenernes skatkammer, Apollontemplet, stadionet og teatret 
samt muséet. 

Torsdag 22.9: Vi går forbi Nationalbiblioteket, Universitetet og Akademiet på vej til 
National-arkæologisk museeum. Eftermiddagen er fri. 

Fredag 23.9: Vi tjekker ud fra hotellet klokken 10. Afgang med metro til lufthavnen. kl. 
13.35 flyafgang fra Athens Lufthavn. Vi skal flyve med SAS, flynummer SK778. Kl. 15.50 
ankomst i Kastrup (lokal tid). 

Det vil måske blive nødvendigt at improvisere ændringer i programmet undervejs. Vi har 
bl.a. forsøgt at få en aftale med Det Danske Institut for at komme på besøg, men pga. 
sommerferien i Grækenland er dette ikke bekræftet.  

OBS: Det kan være farligt at gå rundt i Athen alene, og eleverne skal derfor færdes i grupper 
a mindst tre. Pas på lommetyve. Hvis intet andet fremgår af programmet eller er blevet 
aftalt mundtligt, mødes vi i hotellets forhal kl. 9.00, og eleverne skal om aftenen være 
hjemme på hotellet senest kl. 23:30. 


