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Juni nærmer sig med hastige skridt, hvilket betyder en masse ting for os 1. årsstuderende på Klassisk Ar-

kæologi. Det betyder selvfølgelig, at vi snart kan kalde os 2. årsstuderende, men vigtigst af alt betyder det, 

at vores første udgravning efterhånden står for døren. En arkæologisk udgravning i Grækenland!  

 Spændingen er meget stor blandt os alle sammen, og vi diskuterer det lystigt hver gang muligheden 

opstår. Nogle af samtalerne drejer sig især om, hvordan vi skal bo. Vi har forhørt os hos nogle af de ældre 

studerende, så vi har lidt en fornemmelse af situationen på forhånd. På dem lyder det til, at vi kommer til 

at bo i ottemands-hytter, og at det ikke er meget privatliv vi får. Dette giver nogle spekulationer i form af, 

om vi nu kan finde ud af at bo så mange sammen uden at fare i totterne på hinanden ved hver given lejlig-

hed. Vi forventer ikke at hele turen vil gå gnidningsfrit, men vi vil tage vores forholdsregler, så det kommer 

til at gå så godt som muligt. Endvidere er vi meget spændte på, hvor primitivt vi skal bo. Vi er jo vant til 

rindende vand i hanen, brusebade hver aften og en dejlig vaskemaskine, men kan vi nu klare os med købe-

vand og tøjvask i hånden?  

 Disse spekulationer er dog ingenting i forhold til, hvad vi forestiller os, en rigtig arkæologisk udgrav-

ning kommer til at betyde for os. Den første udgravning, hvor vi for første gang skal prøve kræfter med alt 

det, vi har forestillet os, siden vi valgte studiet; spader, hakker, støv, pensler, spatler, blødende vabler og 

sveden haglende ned af ansigterne. Vi er alle enige om, at det nok skal blive meget hårdt med solen i nak-

ken og spaden i hånden, mens vi kæmper for at finde store statuer, tegl og små mønter, for vi finder da 

selvfølgelig noget. Men vi forventer også, at det bliver spændende. Skuffelsen over ikke at finde noget den 

første dag, kan vi kun forestille os vil komme, og selvom vi er forberedte på den og mentalt prøver at fore-

bygge den, vil den sikkert ikke kunne undgås. For der er ikke mange af os, der er klar til at lægge den fore-

stilling på hylden, at arkæologer hele tiden finder en masse spændende ting. Det kommer sikkert til at give 

mange frustrationer, og det bliver helt sikkert også her, vi finder ud af, om vi vil bruge masser af tid på 

udgravninger senere eller om vi ender på museer. Eller om det i det hele taget er arkæologien, der fanger 

vores interesse.   

 Vores første udgravning bliver altså helt speciel, og vi forventer både blod, sved og tårer, men vi 

forventer også alle sammen, at det bliver en af de største oplevelser, vi længe har haft! 




