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FORORD 

 

Det danske Institut i Athen, i daglig tale DIA, har som sin opgave at 

fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Græken-

lands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, bil-

ledkunst, arkitektur og kulturtraditioner. 

 

Bag DIA står et samvirke af danske myndigheder og institutioner, der 

tilsammen afspejler instituttets virkefelt og kontakter i Danmark. 

 

DIAs arbejde lader sig netop kun gøre, fordi der findes et mangesidigt 

samarbejde med såvel de danske som de græske myndigheder, instituti-

oner og kolleger, og fordi en hel række fonde i høj grad bistår DIA med 

særlige bevillinger til supplering af instituttets offentlige finansiering. 

Sådan har det også været i de to år 2019 og 2020, som denne beretning 

omhandler. 

 

DIA tilbyder på den baggrund ophold og stipendier til danske forskere 

og studerende, forfattere og kunstnere. Opholdet kan ske i gæsteboliger 

i hovedbygningen i Plaka, Athens ældste bydel, eller i gæstehuset i byde-

len Neos Kosmos, som DIA fik rundhåndet støtte til at erhverve i for-

bindelse med sit 25-års jubilæum i 2017. Ideen er at tilbyde ophold midt 

i den græske dagligdag og lade den inspirere. 

 

Blandt de besøgende tælles også danske gymnasielærere på efteruddan-

nelse eller sammen med deres klasser. Det er udtryk for fastholdelsen af 

den århundredgamle interesse fra dansk side for såvel det antikke som 

det moderne Grækenland. Her udgør de unge gymnasiaster en meget 

vigtig gruppe. 
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Til antikforskningen og -formidlingen hører DIAs virke som administra-

tivt og praktisk hjemsted og samarbejdspartner for danske udgravninger 

i Grækenland, som alle sker i samarbejde med de græske myndigheder 

på statsligt og regionalt niveau. Til den moderne del hører historisk 

forskning og kunstnerisk virksomhed med base på DIA og i samkvem 

med græske kolleger og kunstnere. Om alt dette arrangerer DIA løbende 

seminarer, foredrag og udstillinger, ofte i samarbejde med sin nære 

partner i Athen, Den danske Ambassade. Desuden udgiver DIA løbende 

sin serie af publikationer. 

 

DIA er mere end kun en plet Danmark i Grækenland – DIA er i højeste 

grad en vigtig opsugende sonde ned i den græske kultur, som så afgø-

rende har præget Europa og dermed Danmark, og som stadig byder på 

tillokkende inspiration og muligheder for fælles udfoldelse.  

 

Per Kristian Madsen 

bestyrelsesformand 
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VEDTÆGTER 

 

De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske In-

stitut i Athen, blev officielt godkendt af Undervisningsministeren den 

28. august 1992. I april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksom-

hed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter blev godkendt af 

Forskningsministeren den 8. januar 1999. Vedtægterne blev ændret 9. 

december 2015. Nedenstående korte sammenfatning kan tjene som illu-

stration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: 

 

DIA er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål:  

 at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyt-

tes mellem Danmark og Grækenland – samt mere specifikt:  

 at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for  

 Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, 

litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.  

 

Bestyrelsen for Det danske Institut i Athen består af 9 medlemmer, som 

udpeges af Uddannelses- Forskningsministeriet. Følgende institutioner 

indstiller hver et medlem til instituttets bestyrelse: Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Na-

tionalmuseet og Akademirådet. Endvidere er den til enhver tid siddende 

Ambassadør i Athen født medlem. Bestyrelsen udpeger formanden af 

sin midte. 

 

Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættel-

se og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Univer-

sitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Instituttets bestyrel-

se. Aftalen godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
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DIA følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners virksom-

hed, og direktøren var i beretningsperiodens første år, 1992, ansvarlig 

over for Undervisningsministeriet. Instituttet blev etableret for en fem-

årig forsøgsperiode. 

 

Ved dennes udløb, 1. april 1997, fik Det Danske Institut status af perma-

nent institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

DIA er i skrivelse af 7. marts 1992 af de kompetente græske myndighe-

der anerkendt som ”The Danish Institute at Athens for Classical Studies, 

Archaeology and Cultural History”. 
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BESTYRELSE & PERSONALE 

 

DIAs bestyrelse bestod i 2019-2020 af formand Bodil Due (AU) (til juli 

2020); Per Kristian Madsen (NM), formand fra august 2020 og før det 

næstformand; Marianne Pade (AU) (fra august 2020), næstformand fra 

oktober 2020; Anne Bisgaard Vase (UvM); Vincent Gabrielsen (UFM); 

Jane Fejfer (KU); Leif Kath (AR); Anne Højer Petersen (KM); Christian 

Høgel (SDU) (til juli 2020); Jesper Majbom Madsen (fra august 2020); 

Klavs A. Holm (Ambassaden i Athen).  

 

I 2019 blev der holdt to møder i bestyrelsen: 3. maj i Athen, 15. novem-

ber i København. I 2020 blev der holdt to møder i bestyrelsen: 29. juni 

online, 22. oktober i København.  

 

DIAs personale bestod i 2019-2020 af Kristina Winther-Jacobsen (til 

august 2020), direktør; Mogens Pelt, direktør (fra september 2020); 

Birgit Olsen, amanuensis (til juni 2019); Kaspar Thormod, amanuensis 

og Carlsberg fellow (fra oktober 2019); Nicolai von Eggers Mariegaard 

(til januar 2020); Christos Tsakas (fra juli 2019); Antonia Pilarinos (fra 

september 2019); Panagiotis Athanasopoulos (fra februar 2020); Lone 

Gad, bogholder (til marts 2019); Niki Bouras, sekretær; Kirsten Brink-

mann Sørensen, bogholder (fra 2019); Johana Thanasi, service H12, 

H14 og H14A; Maksimus Thanasi service H12, H14 og H14A; Ioanna 

Triantou, service M1.  

 

I perioden har DIA desuden haft tilknyttet følgende projektansættelser:  

Sikyon: Giorgos Giannakopoulos, Zoe Spyranti, Kyriaki Tsirtsi 

Rhodos: Evangelos Koufos, Chrysanthi Fotiou, Evangelia Dimitriou, Pa-

raskevi Nikolaidou, Katerina Pezouvani (fra juli 2020), Manolis Vafeia-

dis, Panagiotis Rovilos, Evangelos Vernarlis. 

ZEA III: Bjørn Lovén 
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ØKONOMI 

 

Udgifter til DIAs drift afholdes via årlige bevillinger fra Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Københavns Univer-

sitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Nationalmuseet.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen har ydet tilskud til kulturelle arrangementer 

efter ansøgning.  

 

DIAs aktiviteter og projekter har i perioden 2019-2020 opnået eksterne 

økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, 

G.E.C. Gads Fond. 
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FYSISKE RAMMER & FACILITETER 

 

Ved oprettelsen i 1992 flyttede DIA ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i 

Makrigiannikvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil,  

Herefondos 14, i Plaka indviet.  

 

DIA råder per 31. december 2020 over følgende lokaliteter:  

1. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, 

indviet april 1993. Gave fra Carlsbergfondet.  

2. Naboejendommen Herefondos 12. Gave fra Carlsbergfondet. An-

skaffet i juni 1995, og ved hjalp af et rentefrit lån fra Under-

visningsministeriet indrettet til gæstehus.  

3. Grundstykket Herefondos 14A (tidl. 16, beliggende bag Herefon-

dos 14 og 12). Anskaffet i oktober 1996. Gave fra Carlsbergfondet.  

4. Auditorium, to kontorer samt medierum på grundstykket 14A. 

Opført i 2000. Bevilling fra VELUX FONDEN.  

5. Ejendommen i Maggina 1/Adelfon Emmanuel 11. Anskaffet i ok-

tober 2017, indviet maj 2018. Gave fra A.P. Møller og Hustru Cha-

stine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Istandsat og 

møbleret med bevillinger fra Ny Carlsbergfondet og VELUX 

FONDEN. 

 

Følgende funktioner rummes i DIAs kompleks i Plaka:  

 Herefondos 14, stuen: reception, håndbogssamling mv.  

 1. sal: direktørens kontor, håndbogssamling, møderum.  

 Mezzanin: servicerum.  

 2. sal: køkken og frokoststue.  

 Herefondos 14A, stuen: auditorium med plads til mellem 80 og 

100 personer til foredrag, symposier, koncerter og udstillinger. 

Udstyret med multimedie-faciliteter og et flygel. 
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 1. sal: kontorer bogholder og amanuensis samt arkiv.  

 Herefondos 12, stuen: receptionslokale og projektrum med billed-

arkiv.  

 1. og 2. sal: tre lejligheder til forskere og kunstnere med længere-

varende ophold i Athen.  

 Instituttet råder over en håndbogssamling, som er opstillet på 1. 

sal i Herefondos 14 og i opholdstuen i Herefondos 12.  

 

Følgende funktioner rummes i ejendommen Maggina 1 / Adel-

fon Emmanuel 11  

 Adelfon Emmanuel 11: lejlighed til amanuensis.  

 Maggina 1, stuen: uafhængig lejlighed til stipendiater på længere-

varende ophold.  

 Maggina 1, 1. sal: stipendiatlejlighed med tre værelser, to badevæ-

relser, stue, køkken og arbejdsrum.  

 Maggina 1, tagterrassen: vaskerum og delvist overdækket tagter-

rasse.  

 

Direktøren bor i en lejlighed i Mets-kvarteret syd for Zeus Olympiaion-

templet. Siden april 2018 bor amanuensis i instituttets ejendom på 

Adelfon Emmanuel 11. 
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BIBLIOTEKER 

 

Det Nordiske Bibliotek  

Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod fær-

dig i juli 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev 

påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne, og den 20. 

oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre un-

dervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt 

undervisningsminister Georgos Papandreou fra Grækenland.  

Bibliotekets personale omfatter en bibliotekar på fuld tid, hvis op-

gaver i 2020 var fordelt på følgende personer: Evi Charitoudi (til 30. 

april 2020); Jens Mangerud (fra 1. oktober 2020); vikarierende biblio-

tekar, Naja Werther (9. juni til 31. oktober 2020); Vasiliki Christodolou 

(22. juni til 31. oktober 2020); biblioteksassist, Patrick Talatas, samt en 

rengøringsassistent på deltid.  
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Omkostningerne dækkes via driftsbevillingerne fra Det Danske In-

stitut, Det Finske Institut, Det Norske Institut og Det Svenske Institut i 

Athen.  

Åbningstiderne for biblioteket er som følger: mandag til fredag: 

09.00-19.00. Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udle-

veret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende 

biblioteket uden for de officielle åbningstider. 

 

Bogbestand  

I 2019 blev der registreret 580 nye værker, i 2020 398 nye værker. I 

2020 nåede Det Nordiske Biblioteks bogbestand dermed op på 33.234 

monografier og 507 tidsskrifter.  

 

Biblioteket online  

Der er adgang til bibliotekets online-katalog via hjemmesiden 

www.norlib.gr. På hjemmesiden findes links til bl.a. de øvrige athenske 

arkæologiske institutters bibliotekskataloger.  

Besøgende har desuden adgang til Det Nordiske Biblioteks 

voksende antal elektroniske abonnementer: DYABOLA, L’Année 

Philologique, Thesaurus Linguar Graecae, J-STOR digital archive, Ox-

ford Handbooks Online (Archaeology og Classical Studies), The Ency-

clopedia of Ancient History, LOEB Classical Library Online, Oxford 

Classical Dictionary samt Archaeopress e-book monograph content. Den 

elektroniske samling vokser med 6-12 nye titler hver måned.  

 

Besøgende  

I 2019 registreredes 2982 brugere af biblioteket fra mange forskellige 

lande. De danske brugere udgjorde den største enkeltgruppe. I 2020 

registreredes trods mange måneder med nedluking pga. af pandemien 
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1325 brugere af biblioteket fra mange forskellige lande. Igen udgjorde 

de danske brugere den største enkeltgruppe. 

 

Udstillinger (2019)  

Greece through the eyes of the travelers from the North. Udstilling med 

bøger, illustrationer og fotografier af nordiske rejsende i Grækenland 

blev vist i forbindelse med det fællesnordiske Nordic Narrative in 

Athens-arrangement. Udstillingen tiltrak et stort publikum, og der blev 

organiseret en guidet rundvisning for Foreningen af vennerne til Athens 

Bymuseum. Der blev i samme anledning afholdt fem bogbindings work-

shops. I samme periode afholdtes udstillingen Short re-readings: Nico-

las Calas’ documents at the Nordic Library med bidrag fra kunsthisto-

rikeren Irini Marinaki og udstilling af værker af kunstneren Nina Papa-

constantinou.  

Grundet de omfattende nedlukinger pga. af pandemien har biblio-

teket måttet afstå fra afholdelse af udstillinger og andre publikumsin-

tensive arrangementer i 2020.   
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Andre aktiviteter (2019) 

Bibliotekets stab deltog i følgende konferencer: ”IFLA World Library 

and Information”, som fandt sted i Athen 24-30. august; ”The annual 

event of the Committee for the Support of Libraries” med Fake News 

som tema, den 9. november; ”Den 25ende Hellenic Academic Libraries 

Conference”, som fandt sted den 10.-11. oktober; møde hos ”Athens 

Archaeological Research Libraries” den 4. november.  

 

 

Håndbogssamling og nichebiblioteker  

Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af 

standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvi-

dere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker (typisk litteratur 

fra og information om de enkelte lande). I 2018 var Det Danske Instituts 

bestand af nicheværker tæt på 2.100 værker.  

 

 

Samlinger og arkiver  

Det Danske Institut har 61 danske kunstværker i depot fra Ny Carlsberg-

fondet og huser desuden en mindre samling af doneret eller erhvervet 

kunst.  

 

DIA har to arkiver i depot på Det Nordiske Bibliotek:  

 Dimitris Christodoulou-arkivet, som indeholder materiale om den 

græske digter, sangskriver, dramatiker og forfatter Dimitris 

Christodoulou, blev langtidsdeponeret på Instituttet i 2009.  

 Nicolas og Elena Calas-arkivet, som indeholder materiale om den 

græsk-amerikanske surrealistiske digter og kunsthistoriker Nico-

las Calas, blev i 1999 langtidsdeponeret på Det Danske Institut i 

Athen. Arkivet tilhører Louisiana Museum. Efter tilladelse fra 
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museet er tre breve givet i permanent udlån til Benaki Museet i 

Athen, hvor de indgår i Museets permanente udstilling om Græ-

kenlands kunstneriske og kulturelle liv i mellemkrigstiden.  

 

Desuden besidder DIA en samling afstøbninger af minoiske og myken-

ske segl, som er en donation fra Dr. Erik Hallager, tidligere direktør for 

Instituttet, i 2011. Samlingen består af 724 aftryk i modellervoks af ho-

vedsageligt bagsider af minoiske og mykenske forseglinger. 
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KULTUR & FORMIDLING 

 

2019 

 

21. januar. Vaso Patsiada, Burial complexes of Koina in the Rhodian 

necropolis. Foredrag i samarbejde med The Centennial Rhodes Project, 

KU. 

 

22. januar. Kick-off på den græske del af Fabric of my Life projektet i 

samarbejde med Saxo-Instituttet. 

 

24. januar. Pre-Columbian textiles by Lena Bjerregaard, CTR i 

samarbejde med Nationalmuseet. 

 

23.-27.januar Lena Bjerregaard, og Kalliope Sarri, CTR holder 

seminarer på Nationalmuseet. 

 

31. januar. Mikkel Thorup, Rogue Democracy: Debating the end(s) of 

representative democracy. Foredrag. 

 

11. februar. Udlån af auditorium: græsk arrangement til udforskning 

og fejring af Libby Arcel Tatas arbejde, organiseret af Prof. Maria 

Stratigaki, Prof. Thalia Dragona og Christina Papadopoulou-Tata. 

 

18. februar. Michalis Lefantzis, "H Αρχιτεκτονική του Τύμβου Καστά 

της Αμφίπολης" i samarbejde med KYKLOS, Dialogues for Greek and 

Roman Architecture netværket. 

 

21. februar. Filmforevisning: Bænken af Per Fly. 
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24. februar - 1. marts. Videreuddannelseskursus for gymnasieunder-

visere, tema: filosofi. 

 

26. februar. Koncert med Kenneth Dahl Knudsen trio. 

 

4.-6. marts. The Rule of All: Democracy and Democratising 

Movements in Contemporary Global Society. Konference arrangeret af 

NEM. 

 

17. marts. Deltagelse i Athens Storytelling Festival med Pernille 

Stockfleth. 

 

 

Vinterbrødre 

 

28. marts. Filmforevisning: Vinterbrødre af Hlynur Pálmason. 

 

3. april. Yiannis Papadakis, Belonging, Emplacement and the Welfare 

State: Greek and Greek Cypriot Immigrants in Denmark samt 

lancering af Det Græske Institut. I samarbejde med Det Græske Institut. 
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4. april. Foredrag om Calas-arkivet i forbindelse med udstilling på 

Nordisk Bibliotek. 

 

9. april. Arne Strid, The botanical exploration of Greece. Foredrag. 

 

10. april. DIA-forelæsning Poul Smidt i serie som optakt til The Greek 

Case-konference. 

 

3-5. maj. Årsmøde med tilhørende koncert med Anne Engholm, 

forelæsning ved Marie Louise Nosch. 

 

 

Violinist Anna Engholm 

 

9. maj. A fortunate Man 3.0. Foredrag ved Jan Aage Rasmussen (KU) 

og filmforevisning: Lykke-Per af Bille August. 

 

13. maj. Visibility Issues in the Architecture of the Athenian Acropolis. 

Foredrag ved Vasileia Manidaki i samarbejde med KYKLOS, Dialogues 

for Greek and Roman Architecture netværket. 
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21. maj. Hatzi-Yavrouda of Kos – an exceptional storyteller. Foredrag 

ved Birgit Olsen. 

 

28. maj. The structural and artistic connection between the ancient 

Dionysus feast and the modern rock festival. Foredrag ved Olav Harsløf 

(Prof. Emeritus Roskilde Universitet). 

 

27. maj- 2. juni. Girls in Airports spillede koncerter ved Athens Jazz 

Festival Technopolis i Athen, Preveza og Kalamata. 

 

 

Girls in Airports 

 

4.-7.-juni. International network workshop on Jade Cultures around 

the World i samarbejde med Lasse Sørensen, Nationalmuseet. 

 

19. juni. A Tale of Four Cities and Two Statesmen: Max van der Stoel, 

Joseph Luns and Dutch Politics towards the 1967-1974 Greek Junta. 

Foredrag ved Anet Bleich and Albert Kersten i samarbejde med det 

Nederlandske Institut i Athens. 
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19. juni-31. juli. Femte kampagne, Sikyon. 

 

Juli. Publikationsforberedende materialebearbejdning, Kalydon. 

 

Juli-september. Publikationsforberedende materialebearbejdning, 

Chania. 

 

1.-13. juli. Oldgræskkursus ved Gorm Tortzen. 

 

11.-13. september. Moving Forms: The Transformation and Trans-

location of Medeival Literature i samarbejde med Centre for Medieval 

Litterature, SDU. 

 

18. september You know the black stuff on Greek vases can be pink. 

Artist talk. Anja Cecilie Petersen (Artist in residency at 

SEKTOR30/DIA). 

 

24. september. Bogpræsentation, ved Niklas Olsen (CEMES/KPHU, 

Chair). Discussant: George Pagoulatos (Athens University of Economics 

and Business). 

 

4. oktober. Teaching Classical Cultural Heritage. Seminar om 

undervisningsmæssig understøttelse af kulturarvsformidling med 

danske og græske oplægsholdere fra undervisnings- og 

kulturarvssektorerne. 

 

10. oktober. The reluctant activists: The ‘”Greek case” and the 

Scandinavian states’ ambivalence toward international human rights 

norms. Foredrag ved Johan Karlsson Schaffer (Institut for Globale 

Studier, Göteborg Universitet) i samarbejde med det Svenske Institut i 

Athens. 
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15. oktober. Koncert med Vor Frues Kantori. 

 

23. oktober. The Politics and Antipolitics of Aristotle. Forelæsning ved 

Nicolai von Eggers Mariegaard. 

 

5. november. Life-boats and narratives about women’s lives across 

borders – a meeting between art and science. Foredrag af Ann-Dorte 

Pedholt Christensen (Aalborg University) og Marit Benthe Norheim 

(kunstner). 

 

 

Life-boats and narratives about women’s lives across borders 

 

19. november. The potency and perils of pursuing international 

accountability for human rights violations. NIA-forelæsning i serie som 

optakt til The Greek Case konferencen af Professor Siri Gloppen, 

Director of the Centre on Law and Social Transformation (University of 

Bergen).  

 

27.-30. november. Vikings in the Mediterranean. Though the Greeks 

considered and forbade it. International konference i samarbejde med 

NIA og SIA. 
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Vikings in the Mediterranean 
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3. december. Boglancering: Creating Global Shipping, ved Gelina 

Harlaftis (IMS/FORTH, Director). Diskussion ved Martin Jes Iversen 

(Copenhagen Business School).  

 

10. december. DIA husede Det Irske Institut i Athens årsmøde. 

 

12-14. december. The ‘Greek Case’ in the Council of Europe: A Game 

Changer for International Law and Human Rights? International 

konference i samarbejde med de hollandske, svenske og norske 

institutter, samt The Marangoulos Foundation. 

 

16. december. The Digitalisation of Architectural Remains of the City 

of Athens. Forelæsning, Annita Theocharaki & Lida Costaki i 

samarbejde med KYKLOS, Dialogues for Greek and Roman 

Architecture. 

 

 

2020 

 

21. januar: Filmvisning af Det uopnåelige og Et familieforetagende 

med deltagelse af filminstruktør Carina Randløv. 

 

Et familieforetagende 
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27. januar. Between Deity and Dedicator: Greek Votive Terracotta 

Figurines at Work. Forelæsning af Sanna Hoffmann, Nationalmuseet. 

 

19. februar. Greek-Swedish-Danish Excavations at Chania. DIA-

projektleder Erik Hallager forelæser om Chania-projektet. 

 

18. februar. Filmvisning af Mads Brüggers Cold Case Hammarskjöld. 

 

 

Cold Case Hammarskjöld 

 

25. februar. Forelæsning om Chiron-romanen ved Lektor Emeritus 

Gorm Tortzen.  

 

4. marts. DIA-projektleder Bjørn Lovén forelæser om Zea Harbour-

projektet. 
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Siden medio marts 2020 måtte en særdeles omfattende del af vores 

planlagte arrangementer aflyses grundet de omfattende nedlukinger 

pga. af pandemien med undtagelse af nedenstående:  

 

18.-29. maj. Digitalt antikkursus 2020 ved Christian Høgel, Birte 

Poulsen og Kristina Winther-Jacobsen. 

 

Juni-juli. Publikationsforberedende materialebearbejdning og studier, 

Lechaion. 

 

Juni-september. Publikationsforberedende materialebearbejdning og 

studier, Chania. 

 

17. september: Open-air screening af Kentauer, i samarbejde Dansk 

Danseteater, Den Kongelige Ballet og Athens Digital Art Festival. 

 

Kentauer 

 

29. september. Elektronisk fællesnordisk årsmøde. 
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1. oktober-22 november. Udstillingen med værker af Pernille 

Koldbeck Fich, Benaki Museet.  
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FORSKNING 

 

Feltprojekter  

To feltprojekter under DIA har været aktive i perioden 2019-2020. Sø-

ren Handberg (Kalydon) og Silke Münth-Frederiksen (Sikyon) har ind-

leveret de skriftlige rapporter nedenfor. 

 

Bearbejdning af arkæologisk fundmateriale i Kalydon i 2019 

Søren Handberg 

 

I perioden 1.-19. juli 2019 gennemførte Kalydon-projektet en mindre tre 

ugers materialebearbejdningskampagne som led i det sidste år inden for 

den nuværende tilladelsesperiode (2015-2019), med det formål at stude-

re og klargøre arkæologisk materiale fra udgravningerne i 2013-2016 til 

videnskabelig publicering. Ud over arkivarbejde havde projektet ét kon-

kret hovedformål, nemlig at afslutte studierne af det arkæologiske 

fundmateriale, som blev udgravet i 2014 ved forsvarsmuren, der om-

kranser Kalydons akropol (fig. 1). Arbejdet indebar blandt andet grund-

læggende registrering af materialet i projektets registreringsdatabase, 

fremstilling af tekniske tværsnitstegninger og fotografering af keramik-

ken, samt klassificeringen af de forskellige lertyper, som kunne identifi-

ceres blandt de keramiske skår.  

I 2014 udgravede Kalydon projektet en enkelt udgravningsgrøft på 

4.5x4.5 m. ved forsvarsmuren på Kalydons akropol med det formål at 

finde arkæologisk materiale, som kunne datere tidspunktet for opførel-

sen af muren. Det keramiske materiale fra udgravningen udgør totalt 

3521 keramikskår og 768 skår fra tagtegl i tillæg til andre småfund så-

som produktionsslagge, stuk, mønter og andre metalgenstande.  
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Figur 1. I midten af baggrunden ses Kalydons akropol. Fotografiet er taget fra sydhøjen (Søren 
Handberg). 

 

Materialet er løbende blevet bearbejdet og studeret siden 2014, 

hvilket blandt andet har vist, at den seneste daterbare keramik fra fyldet 

i den ca. 3.6m m tykke forsvarsmur kan dateres til årene ca. 500-480 

f.v.t., hvilket tyder på, at forsvarsmuren blev opført kort efter dette tids-

punkt. Yderligere studier af udgravningsområdets stratigrafi og fund-

materialet i sommeren 2019 har sandsynliggjort, at muren blev kon-

strueret oven på et kulturlag, som indeholder keramik fra sen 8. og 7. 

årh. f.v.t. I dette kulturlag blev der fritlagt en mindre strækning af en 

stensætning, som muligvis er fundamentet til en struktur, evt. en byg-

ning, fra samme periode (fig. 2a-b).  
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Figur 2. Fotografi (a) og plantegning (b) af udgravningsområdet ved forsvarsmuren. I fotogra-
fiet ses stensætningen i kulturlaget lige øst for målestokkene. På plantegningen er stensætnin-
gen markeret med blå farve (Søren Handberg, Neoptolemos Michailidis) 

 

Den mulige identificering af et kulturlag fra 8.-7. årh. ved for-

svarsmuren er utrolig vigtig for forståelsen af byens tidlige historie og 

udvikling. Under udgravninger ledet af Det Danske Instituts forhenvæ-

rende direktør, Søren Dietz, og den lokale efor, Maria Stavropoulou-

Gatsi, i årene 2002-2005, blev der fundet tilsvarende tidlig keramik 

længere oppe på akropolhøjen, og det oprindelig formål med at starte 

udgravningerne på Kalydons Nedre Akropol i 2013 var netop at finde 

arkæologiske levn fra byens tidlige periode. De nye fund ved forsvars-

muren viser, sammen med de tidligere fund, at store dele af akropolen 

sandsynligvis var beboet i byens tidlige historiske periode, hvilket 

stemmer overens med den tidligste aktivitet i Artemis Laphria hellig-

dommen lige uden for byen.  

Et andet vigtigt formål med feltarbejdet i sommeren 2019 var at 

forberede en ansøgning til det græske kulturministerium om tilladelse 

til at gennemføre et nyt 5-årigt forskningsprojekt i netop Artemis Lap-

hria helligdommen, som blev delvist udgravet under et dansk-græsk 

samarbejde i 1920-30’erne. Projektet modtog i juni 2020 tilladelse fra 

kulturministeriet til at gennemføre projektet. Dette nye projekt har en 

lang række konkrete forskningsspørgsmål, som blandt andet tager ud-
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gangspunkt i det hidtil ukendte arkæologiske materiale fra den græske 

Bronzealder, som blev fundet under udgravningerne i 1920-30’erne, og 

som for nylig blev genfundet på Det Nationale Arkæologiske Museum i 

Athens magasiner (se Signe Barfoeds beretning i Beretninger 2017-18, s. 

63). Det nye projekt har modtaget finansiering fra Augustinusfonden, 

men på grund af Covid-19 pandemien kunne projektet desværre ikke 

som planlagt starte i sommeren 2020.  

Den arkæologiske udforskning af det antikke Kalydon er et samar-

bejde mellem Det Danske Institut i Athen og de lokale græske myndig-

heder på Eforatet for Antikviteter i Aitolien-Akarnanien og Lefkada i 

Mesolonghi og ledes af efor dr. Olympia Vikatou og dr. Søren Handberg, 

lektor ved Oslo Universitet. Projektet modtog finansiering fra Carlsberg-

fondet i årene 2013-2018, hvorimod feltkampagnen i sommeren 2019 

blev gennemført med økonomisk støtte fra Oslo Universitet.  

 

 

Finding Old Sikyon 

Silke Münth-Frederiksen 

 

Den antikke polis Sikyon lå på den nordøstlige kyst af Peloponnes, mel-

lem Korinth og Pellene. Fra arkaisk tid og frem til slutningen af det 3. 

årh. f.v.t. var Sikyon et berømt center for kunst og kunsthåndværk. I 

303 f.v.t. blev byen erobret af Demetrios Poliorketes og flyttet til en ny 

nærliggende lokalitet, på et plateau mellem floderne Asopos og Helis-

son. Den nye by er en kendt arkæologisk lokalitet, som har været gen-

stand for flere undersøgelser, mens placeringen af den oprindelige, ar-

kaiske og klassiske by først kunne endeligt identificeres af det nuværen-

de projekt i dets første to forskningskampagner 2015 og 2016 (fig. 1). I 

sommerkampagnerne fra 2017 til 2019 blev der gennemført mange ud-

gravninger med henblik på at identificere enkelte strukturer i og om-

kring byen og at udforske dens materielle kultur.  
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Fig. 1: Kort over området af den antikke by Sikyon (Giorgos Giannakopoulos, baseret på 
Google Earth) 

 

Projektet er et samarbejde mellem Nationalmuseet i København 

(dansk projektleder: Silke Müth-Frederiksen), Eforatet i Korinth (græsk 

projektleder: Konstantinos Kissas), Det Danske Institut i Athen (Kristi-

na Winther-Jacobsen/Mogens Pelt), og Institut for Geovidenskab, Chri-

stian Albrechts Universitet i Kiel (Wolfgang Rabbel). Projektet er finan-

sieret af Carlsbergfondet. 

 

Forskningsmetoder og mål 

Projektets forskningsområde strækker sig hen over hele sletten mellem 

plateauet, hvor den hellenistiske by ligger, de to floder Asopos og Helis-

son og kysten. Undersøgelserne i 2019 var dedikeret til arkæologiske 

udgravninger under ledelse af Silke Müth-Frederiksen (Nationalmuseet) 

og Konstantinos Kissas (Eforatet i Korinth og Kulturministeriet, Græ-

kenland/Triers Universitet, Tyskland), men der blev også gennemført 

en geoarkæologisk survey ved Chris Hayward (Edinburgh Universitet, 

Storbritannien). 

Formålet med udgravningerne var at øge vores kendskab til den 

antikke by og dens forskellige dele ved at efterprøve resultaterne fra de 
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forskellige geofysiske undersøgelser og den arkæologiske survey. Det var 

således forventningen at finde særlige bygninger og strukturer og der-

med at opnå både en mere præcis forståelse for det gamle Sikyons kro-

nologi samt en dybere indsigt i byens materielle kultur. I projektets 

sidste feltkampagne i 2019 var det konkrete formål at finde den arkaiske 

by, at undersøge en markant geofysisk anomali i byens østlige del og at 

videreundersøge en bygning med en monumental mur, et landbrugs- 

eller værkstedskompleks og et gravmonument i byens vestlige og nordli-

ge dele. 

I forskningskampagnerne deltog projektets ledelse og medarbejde-

re samt studerende i klassisk arkæologi fra universiteterne i Aarhus, 

København, Oslo, Kiel, Athen og Kreta. Samtidig blev den geologisk 

kortlægning af områdets forskellige typer af natursten og stenbrud fort-

sat. Hensigten var bl.a. at identificere de forskellige stenmaterialer, der 

blev brugt i Sikyon, i de nye udgravningstrenches og flere stenforekom-

ster på overfladen i Sikyons territorium.  

I 2020 blev der gennemført forskellige slags fundbearbejdning og 

byggeriet af et nyt magasin bag Eforatets magasin i landsbyen Vasiliko 

blev påbegyndt af byggerifirmaet Athanasopoulos fra Korinth. Arbejdet 

på publikationen af projektets overfladeundersøgelser i 2015-17 blev 

fortsat, der blev holdt forskellige foredrag og publiceret flere artikler, og 

der blev arbejdet videre på ph.d.-projekterne, som gennemføres i for-

bindelse med projektet. 

 

Resultater 

Udgravningerne blev gennemført i seks trenches, hvoraf fire blev udvi-

det fra tidligere udgravninger og to blev åbnet for første gang (fig. 2). I 

trench 3A havde vi i 2017-2018 udgravet en delvis underjordisk bygning 

fra klassisk tid (5./4. årh. f.v.t.), af hvis mure én var påfaldende monu-

mental, men hvis funktion var ukendt. Ved videreudgravningen blev alle 

fire mure af det centrale rum (6,3 x 4,4 m) afdækket, en stenstige, der 
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førte ned i rummet, og ved siden af tre af rummets vægge tre arkaiske 

grave (610-555 f.v.t.) med flere begravede individer i hver og gravgaver i 

form af korintiske vaser i én grav (fig. 3).  

 

 

Fig. 2: Kort over udgravningsfelter 2019 (Giorgos Giannakopoulos, baseret på Google Earth) 

 

Fig. 3:  Udgravningstrench 3A med hovedrum, gravene og trappen (Silke Müth-Frederiksen) 
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Denne situation såvel som fundene tyder på en forfædrekult i dette rum. 

Ved siden af fandtes flere småstensmure og en grav fra det 5. årh. f.v.t. 

med et par jernrammer, det eneste der var tilbage af et par kraftige sko 

som gravgave. I slutningen af det 4. eller starten af det 3. årh. blev byg-

ningen ødelagt og dækket til med et tykt lag af grus, sand og potteskår. 

I trench 7A fortsattes udgravninger i en bygning, der må have haft 

landbrugs- eller værkstedsfunktion. To af rummene blev helt udgravet, 

det ene (2,50 x 2,50 m) med et mørtelgulv, en slags bænk og muligvis en 

ovn, det andet rum (2,90 x 0,90 m) med rester af mange opbevaring-

skar. Et tredje rum blev kun delvis udgravet. Trench 7C, hvori der fand-

tes et stort gravmonument fra senklassisk tid med en smuk arkitekto-

nisk front, blev udvidet og færdigudgravet (fig. 4). Der fandtes bl.a. to 

grave og to depoter med fine attiske og Sikyonske vaser og figuriner. 

 

 

Fig. 4: Dronebillede af udgravningstrench 7C med det senklassiske gravmonument (Silke 
Müth-Frederiksen) 
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Trench 8A blev åbnet over en stor geomagnetisk anomali. Her 

fandtes rester af klassiske værksteder og hjørnet af en monumental 

klassisk bygning af ukendt funktion, hvor der i hellenistisk tid – sand-

synligvis efter bygningens opgivelse – blev anlagt en grav. I den byzan-

tinske periode blev området brugt til produktion af olivenolie, fordi der 

fandtes en stor pithos (diameter: 1,40 m) med olivenkerner i et rum 

eller en åben gård, som formentlig var del af en større bygning. 

På felt 9 i den gamle bys centrum blev den del af et senklassisk pri-

vathus i trench A, som var blevet afdækket i 2018, færdigudgravet, flere 

på hinanden følgende gulve blev fundet og fortsættelsen af bygningen 

blev opdaget i en udvidelse af trenchen. I trench 9B, som var en ny 

trench dette år, fandtes rester af et hus fra det sene 4. årh. f.v.t. med 

småstensgulv og stukbeklædte vægge med rester af røde og gule farver, 

to dræn fra klassisk tid og rester af fire mure fra arkaisk tid (fig. 5). Med 

disse fund er de første rester af den arkaiske by blevet afdækket. 

I det geoarkæologiske survey blev der fundet flere rester af mindre 

stenbrud, hvor forskellige stenarter har været brudt, i det større område 

omkring Sikyon. Det kan således dokumenteres hvor blokkene, der var 

brugt til byens bygninger, stammer fra. Stenmaterialet fundet i selve 

udgravningerne blev også analyseret for at stadfæste Sikyoniernes brug 

af sten til forskellige formål. 

Udgravningsfundene bliver vasket, registreret, dokumenteret og 

studeret i vores græske samarbejdspartneres magasin. Ikke kun mønter, 

keramik, stenfund og skulpturfragmenter bliver undersøgt, men også 

organiske fund som planterester og frø bliver vasket ud af jordprøver 

ved hjælp af en flotationsmaskine bygget til dette formål og derpå gjort 

klar til arkæobotaniske undersøgelser. Sådanne undersøgelser skal 

hjælpe med at udforske, hvilke planter der blev dyrket, forarbejdet og 

spist i Sikyon. I henhold til den indgåede aftale forbliver alle fund i 

Grækenland som statslig ejendom, og projektet skal i den forbindelse 

bidrage med opførelsen af en ny magasinbygning bag det eksisterende 

magasin. 
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Fig. 5: Dronebillede af udgravningstrench 9B med det private hus fra det sene 4. årh. f.v.t.., de 
klassiske kanaler og de arkaiske mure (Silke Müth-Frederiksen) 

 

Projektet omfatter fire igangværende ph.d.-studier: “Architecture 

and Design of Private Space in Classical Sikyon” (Zoe Spyranti, Univer-

sitetet i Rethymno/Kreta; 2016-2021), “Classical Pottery from Sikyon: 

The Fine Wares” (Giorgos Giannakopoulos, Universitetet i Rethym-

no/Kreta; 2016-2021), “An analysis of depositional processes and pot-

tery from Ancient Sikyon” (Nadia Maria Kristensen, Københavns Uni-

versitet; 2017-2021) og “Cooking Wares, Storage Vessels and Dietary 

Habits in Classical Sikyon” (Kyriaki Tsirtsi, The Cyprus Insti-

tute/Nikosia/Kypern; 2017-2021). Forsinkelser pga. Coronakrisen og 
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barselsorlov (Zoe Spyranti) gjorde det nødvendigt at udskyde afleverin-

gen af ph.d.-afhandlingerne til 2021. 

Med den brede vifte af forskellige metoder, der er bragt i anvendel-

se i Sikyon, har vi samlet en stor mængde information om den arkaisk-

klassiske by, dens afgrænsning, dens topografi inklusive udkantskvarter 

og havneområdet såvel som dens indre struktur. Fundene giver ny ind-

sigt i byens materielle kunst og kultur og dens kronologiske udvikling. 

Arbejdet med publikationen af overfladeundersøgelserne i 2015-17 er 

særdeles fremskredent og skal afsluttes i 2021. Projektet har endvidere 

fået en tillægsbevilling af Carlsbergfondet til publikationsforberedelsen 

af udgravningerne og det geoarkæologiske survey, som skal afsluttes i 

foråret 2022. 
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Andre forskningsprojekter 

Andre forskningsprojekter tilknyttet DIA har været aktive i perioden 

2019-2020. Ph.d.-studerende og Carlsberg fellow Panagiotis Athanaso-

poulos, stipendiat Signe Barfoed, seniorforsker Bjørn Lovén, amanuen-

sis og Carlsberg fellow Kaspar Thormod, samt postdoc og Carlsberg 

fellow Christos Tsakas.  

 

 

The Lechaion Harbour Project 

Panagiotis Athanasopoulos 

 

Panagiotis Athanasopoulos har været tilknyttet Det danske Institut i 

Athen som ph.d.-studerende finasieret af Carlsbergfondet siden 20. 

februar 2020. Projektet løber over fire år, og målet er at publicere resul-

taterne af udgravningerne i oldtidshavnen Lechaion ved Korinth, kendt 
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som The Lechaion Harbour Project. Publikationen planlægges at ud-

komme i form af to monografier.  

The Lechaion Harbour Project blev indledt i 2013 som et samar-

bejde mellem Københavns Universitet, Afdelingen for Undervandsar-

kæologi ved Det græske Kulturministerium og DIA. Projektet har været 

finansieret af Augustinus Fonden and Carlsbergfondet.  

Projektet ledes af B. Lovén og D. Kourkoumelis, mens Panagiotis 

Athanasopoulos har fungeret som meddirektør. Projektets formål er at 

udforske samtlige arkæologiske, historiske og topografiske transforma-

tioner i en af de ældste havne i den antikke verden. Feltarbejdet, som 

blev gennemført mellem 2014 og 2018, indbefattede omfattende ud-

gravninger såvel under vandet som på land. Siden har man i projektets 

regi lanceret en systematisk vidensdelingskampagne, som bl.a. har ført til 

en række invitationer fra såvel den akademiske verden som fra private og 

offentlige institutioner samt medier til at afholde forelæsninger og præ-

sentationer.  

Dette har gjort the Lechaion Harbour Project til en af de største ar-

kæologiske havneprojekter i Europa og bidraget til at stimulere interes-

sen inden for det arkæologiske videnssamfund i udforskningen af oldti-

dens havne.  

Udgivelsen af resultaterne fra the Lechaion Harbour Project er 

planlagt som et specialiseret, tværfagligt studie af Lechaionhavnen og 

dets opland med et særligt fokus de havnestrukturer, som er blevet af-

dækket. En fremlæggelse af alle de arkæologiske, historiske og topogra-

fiske transformationer i Lechaionområdet, som er baseret på arkæologi-

ske og geoarkæologiske undersøgelser, vil bidrage til en bedre forståelse 

af en af de største og vigtigste antikke havne i Middelhavet. Derudover 

har projektets anvendte metoder været med til at skabe en anerkendt 

‘best practice-skole’, samtidig med, at publikationerne kan tilbyde en 

opdateret manual til, hvordan antikke havne bør dokumenteres og pub-

liceres.  



 

        FORSKNING | 39  

 

I projektets første år har arbejdet fokuseret på indsamling og ud-

forskning af det eksisterende arkæologiske materiale samt af den antik-

ke litteratur, som omtaler områderne Korinth og Lechaion. Derudover 

er havnerelevant litteratur blevet indekseret, ligesom man har begyndt 

arbejdet med at katalogisere samtidige dokumenter og litteratur (rejse-

beretninger, kort og fotografier i perioden fra det sekstende til det nit-

tende århundrede).  

Siden oktober 2020 har Panagiotis Athanasopoulos været indskre-

vet som ph.d.-studerende ved Faculty of Arts, University of Ljubljana, 

Slovenien med et projekt under følgende arbejdstitel “Wooden Structu-

res in Harbour Building during the Roman and Byzantine Period: The 

case of Lechaion harbour in Corinth, Greece”. 

Derudover har Panagiotis Athanasopoulos koordineret arbejdet i 

forbindelse med de forskellige biddrag til udgivelsen. Projektets tværdi-

sciplinære hensigt og den omstændighed, at bidragsyderne er spredt 

over hele verden, har krævet vedvarende logistisk support. Denne opga-

ve er hverken blevet enklere eller mindre tidskærvende efter, at Covid-

19 pandemien har sat igennem. Men det er vores håb, at laboratoriear-

bejdet i Frankrig, Grækenland, Norge og USA, der oprindeligt var plan-

lagt til 2020, vil kunne genoptages inden for en overskuelig fremtid og 

bibringe de forventede resultater.  

I løbet af 2020, er projektets resultater blevet præsenteret i artik-

ler, konferencer og medier, og der planlægges mere for 2021. 

 

Litteratur 

Athanasopoulos, P., 2020. “Inde i en middelhavshavn: Lechaions hav-

neanlaeg i Korinth”, SFINX 32 årgang 2020, Nr. 2, pp. 50-55. 

Athanasopoulos, P., 2020. “Shipsheds, the 5th Century BC Athenian 

Naval Bases in Piraeus: Constructing a New Maritime Identity”. In 

W. Riess (ed.), Colloquia Attica ΙΙ. Neuere Forschungen zu Athen 

im 5. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart: Franz SteinerVerlag, pp. 105-
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117 (publication related to a different project-also under the auspi-

ces of the Danish Institute at Athens). 

Athanasopoulos P., “The ancient harbour of Lechaion: Wooden struc-

tures in harbour building during the Roman and Byzantine period”, 

Lecture at Maritime Archaeology Research Exchange Conference, 

University of Hamburg, Germany, 20-21 November 2020.  

Cosmote History TV (Greek television network), Lechaion Harbour 

Project has featured in ”Καθρέφτης στο Χρόνο: Από τον Δίολκο 

στη Διώρυγα”, Episode 1, Aired on Saturday 2 January 2021 (in 

Greek). 

Athanasopoulos P., “The ancient harbour of Lechaion: Wooden struc-

tures in harbour building during the Late Antiquity”, Lecture at 4th 

Warsaw Seminar on Underwater Archaeology, University of War-

saw, Poland, 16-18 April 2021 (new dates to be announced soon). 

Athanasopoulos P., “Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου: Χρήση ξύλου στην 

κατασκευή λιμενικών έργων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα”, Lec-

ture at 3rd International Scientific Meeting, “Archaeological Work 

of Peloponnese”, University of Peloponnese, Kalamata, Greece, 5-6 

June 2021.  

 

 

Rediscovering Artemis 

Signe Barfoed 

 

Projektet ”Rediscovering Artemis” omhandler studie og publicering af 

keramik og andre fund fra udgravningerne i Artemis Laphria hellig-

dommen i Kalydon, der blev udgravet i 1920-30’erne af Frederik Poul-

sen, Konstantinos Rhomaios og Ejnar Dyggve. Projektet huses af Det 

Danske Institut i Athen og Signe Barfoed er projektansvarlig. Projektet 

er fortrinsvis støttet af Carlsbergfondet, men har også modtaget støtte 

fra Det Norske Institut i Athen (Travel Stipend 2017), Ingeniør Svend G. 
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Fiedler og Hustrus legat til fremme af botanisk og arkæologisk forskning 

(rejselegat 2017) og Elisabeth Munksgaard fonden (2016). 

I løbet af 2019 gennemførtes tre studiekampagner af 1–3 ugers va-

righed, men i 2020 var det desværre ikke muligt at gennemføre nogle 

kampagner grundet Covid-19 situationen. Pt. pågår arbejdet med udar-

bejdelse af den første publikation, som vil omhandle keramikken. Ar-

bejdet er godt i gang, men en sidste studiekampagne er nødvendig for at 

færdiganalysere keramikken. Denne kampagne håbes at kunne gennem-

føres i 2021.  

Studierne af keramikken biddrager til ny forståelse af de ritualer 

der foregik i Artemis helligdommen, og en af disse omhandler den muli-

ge forbindelse mellem miniaturekeramik og ofringer af korn, afgrøder 

og anden føde. Et utroligt vigtigt ritual for de antikke grækere ”aparche” 

(ἀπαρχή) var forbundet til landbruget og dets frugtbarhed. Aparche 

kaldes også ”ofringer af den første frugt”, og er beskrevet så tidligt som i 

Herodot (Hdt. 1.92.2; 4.71.4; 4.88.1). Xenofon beskrev også et ritual i 

Skillus nær Olympia, hvor den lokale befolkning ofrede byg-kerner, 

brød, vin, tørret frugt, men også offerdyr på et alter til Artemis (Xen. 

Anab. 5.3.9). 

I arkæologiske kontekster har man kunne dokumentere korn, af-

grøder og andre madvarer, bl.a. i rum for bespisning i Demeter og Kore 

helligdommen på Akrokorinth, hvor en stor mængde miniature keramik 

også er fundet. I Artemis Laphria helligdommen er over 250 eksempler 

af miniaturekeramik fundet og i en af disse miniaturekopper (en så 

kaldt ”kotyle”) ser man en mulig olivesten på bunden af den lille kop 

(fig. 1 a-b). Formen og størrelsen passer i forhold til at det kunne være 

en olivensten, men videnskabelige analyser må af- eller bekræfte denne 

idé. Den grå misfarvning, som denne kotyle har, tyder på, at den blev 

udsat for ild, måske blev indholdet i kotylen brændt på et alter i Artemis 

Laphria helligdommen.  
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Fig. 1. a) Miniaturekotyle set ovenfra med mulig olivesten? 

  

 

Fig. 1. b) samme miniaturekotyle set fra siden. Fotos: I. Dalla. 

 

Sådanne ritualer, hvor korn, andre afgrøder og føde blev ofret til 

guderne, var sandsynligvis en vigtig del af de ofringer der blev udført til 

landbrugsfestivaler, og man kender til sådanne festivaler fra Attika, 

f.eks. Thargalia og Thesmophoria festivalerne. Vi ved også at føde, som 

korn, planter, afgrøder og frugt, var billigere end andre ofringer, f.eks. af 

okser, eller andre dyr, hvilket måske betød at flere mennesker havde råd 

til at kunne deltage i festivalerne.  

I Homers beskrivelse af den Kalydonske vildsvinejagt glemte Ka-

lydons kong Oineus at ofre ”den første frugt” til gudinden Artemis, som 

blev så rasende, at hun sendte et kæmpe vildsvin for at hærge Kalydons 

land (Hom. Il. 9.524-600). Homers beskrivelse indikerer, at der var en 

landbrugsfestival i Kalydon, hvor ”den første frugt” ofringer fandt sted 

og måske kan man forestille sig, at folk, der deltog i disse ritualer, hver 

især offerede en smule korn fra egne marker, eller at forskellige afgrøder 

blev repræsenteret på et alter ved at putte en enkelt oliven eller en en-
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kelt vindrue i en lille vase, hvorefter der blev sat ild til alt dette til gu-

dernes ære. Denne nye og banebrydende idé bliver udfoldet i en artikel, 

som er under publicering i en international fagfællebedømt antologi 

(Barfoed, under udgivelse).  

 

Videre læsning 

Barfoed, S. under udgivelse. “Tracing Religious Networks across the 

Corinthian Gulf Through Miniature Pottery” i Interpreting the Pot-

tery Record from Geometric and Archaic Sanctuaries in the North-

ern Peloponnese. Cult and Votive Practices, Provenance, and Pro-

duction Methods. M. Kerschner (red.), Austrian Academy of Sci-

ences Press. 

Barfoed, S. 2019. “Rediscovering Artemis Laphria at Kalydon - Prelimi-

nary results”, Proceedings of the Danish Institute at Athens 9, 189–

196. 

Handberg, S. & S. Barfoed 2019. “Frederik Poulsen & Ejnar Dyggve. 

Udgravninger i den antikke by Kalydon i Vestgrækenland,” i Store 

danske arkæologer - på jagt efter fortidens byer. E. Mortensen & R. 

Raja (red.), Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 133–161. 

 

 

 

The Ancient Harbours of the Piraeus 

Bjørn Lovén 

 

Bjørn Lovén har i perioden 2019 til medio 2020 været ansat som senior-

forsker på DIA. Publikationsarbejdet med The Ancient Harbours of the 

Piraeus, Volume III. 1–2 er finansieret af Carlsbergfondet og fokuserer 

primært på Zea Harbour Projects udgravninger af flådebasen Mouni-

chia, den ene af det antikke Athens tre havne i Piræus. 
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Fig. 1: Marinarkæolog klargør monumental søjlebase i skibshusene til fotodokumentation 
(Vassilis Tsiairis). 

 

Publikationen præsenterer vores vigtigste forskningsresultat – de 

tidligste skibshuse fra 500–480 f.v.t., eller tiden umiddelbart herefter, 

som blev opdaget i den nordlige del af Mounichia (fig. 1). De blev opført 

i det tidlige athenske demokrati, en af de allervigtigste epoker i verdens-

historien. Under Themistokles’ ledelse havde athenæerne vendt deres 

fokus mod havet, og Athens flåde var den afgørende faktor i Slaget ved 

Salamis i 480 f.v.t., hvor den allierede græske flåde besejrede perserne 

og reddede Grækenland fra perserkongens åg. Opdagelsen optræder på 

en top ti liste over de vigtigste fund i Grækenland i det sidste årti og er 

formidlet i flere dokumentarer produceret blandt andet af PBS, BBC, 

National Geographic, og vores egen Troels Kløvedal. Senest blev disse 

skibshuse dækket i The Washington Post og i den store græske to-

episoders dokumentar 2500 years after the Sea Battle of Salamis, begge 

i forbindelse med 2500-årsjubilæet for Slaget ved Salamis i 2020, hvor 

Bjørn Lovén blev bedt om at formidle slaget set fra den græske side, 

mens en iransk forsker formidlede slaget set fra den persiske side.  
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Fig. 2: Kunstnerisk rekonstruktion af Mounichias havnebefæstninger (Yannis Nakas). 

 

 

Publikationens hovedtema er Piræus’ havnebefæstninger. Piræus’ 

havne var i Antikken beskyttede med enorme fæstningsanlæg, og i 

Mounichia har vi dokumenteret den 9,4 meter brede sydlige fæstnings-

mole over 181 meter, en mole, der i Antikken har været mindst 7,3 meter 

høj (fig. 2). I den 158 meter lange nordlige fæstningsmole er det 10 me-

ter brede og 22 meter lange molehoved og indgangstårnet med en dia-

meter på 12–13 meter bevaret i en højde af 8,78 meter over havbunden 

– det største runde fæstningstårn dokumenteret i klassisk tid. Selve 

tårnet er konservativt rekonstrueret med en højde på omkring 11,6 me-

ter. Havnebefæstningerne har flere byggefaser dateret fra det tidlige 5. 

årh. f.v.t. til det 4–3 årh. f.v.t. 

Undervandsudgravningerne af skibshusene og havnebefæstninger-

ne i Piræus er de mest omfattende, og de er blandt de allervigtigste ud-

gravninger af kun en håndfuld antikke havnebyer, der er udgravede 

siden 1960’erne. Bjørn Lovéns arkitektoniske og topografiske analyse af 

de monumentale og historisk centrale havnebefæstninger repræsenterer 

den første grundforskning inden for dette område. Udgravningerne er 

gennemført med Carlsbergfondets mangeårige støtte.  
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Ydermere har Bjørn Lovén, og især Panagiotis Athanasopoulos, 

formidlet vores forskning igennem forelæsninger og rundvisninger, 

eksempelvis på Nationalmuseet i Athen og på det Hellenske Søfartsmu-

seum i Piræus. Begge år deltog vi i Ημέρες Θάλασσας (Havets dage). 

Vores 3D-model af den athenske triere-rekonstruktion Olympias er 

blevet opgraderet og optræder i det Hellenske Søfartsmuseums nye 

kortfilm produceret i forbindelse med en særudstilling om Slaget ved 

Salamis.  

 

 

 

POSTDOC-FORSKNING VED INSTITUTTET  

 

Rethinking the Athenian Past and Present Through Post-

Crisis Art, 2009–2019 

Kaspar Thormod 

 

I 2019 påbegyndte Kaspar Thormod projektet Rethinking the Athenian 

Past and Present Through Post-Crisis Art, som Carlsbergfondet har 

støttet med et internationaliseringsstipendium (2019-2022). Projektet 

undersøger, hvordan samtidskunstnere, der beskæftiger sig med histo-

risk kildemateriale og historiske narrativer, bidrager til en ny forståelse 

af Athens historie. Traditionelt set er studiet af Athens historie forbe-

holdt historikere, arkæologer og kunsthistorikere, men når kunstnere 

interagerer med dette domæne, sker der noget nyt: I stedet for at indar-

bejde de historiske kilder i en skriftlig diskurs, som fokuserer på at re-

konstruere specifikke dele af fortiden, skaber kunstnere værker, der på 

et visuelt plan undersøger, hvordan fortid og nutid flettes sammen i den 

græske hovedstad. Kaspar Thormods projekt viser, hvordan den kunst-

neriske interaktion med Athen skaber alternative visioner, som kan 

hjælpe os til kritisk at gentænke byens historie i dag.  
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Kollage på husmur i Metaxourgeio af den græske kunstner HOPE. Foto: Kaspar Thormod. 

 

Athen er særligt velegnet til denne undersøgelse, fordi kontrasten 

mellem ideen om byen som den europæiske civilisations vugge og den 

brutale virkelighed efter den økonomiske krise i det sidste årti har skabt 

en særlig situation, der lægger op til en nytænkning af forbindelserne 

mellem den athenske fortid og nutid. Her kommer de samtidskunstneri-

ske praksisser i spil, idet kunstværker kan materialisere og give fortiden 

form i nutiden. Ved at analysere disse værker bliver det muligt at lave 

alternative læsninger af Athen som et sted, en idé og en kulturarv, der 

reflekterer verden i dag.  

I det seneste årti har Athen udviklet sig til et alternativt centrum 

for samtidskunst, og denne status blev cementeret i 2017, da documenta 

fandt sted i byen. I Kaspar Thormods projekt undersøges en række for-

skellige kunstscener og samtidskunstneriske praksisser, der dels træk-
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ker på akademisk forskning inden for historie og arkæologi, dels søger 

at rematerialisere og transformere historisk kildemateriale og narrati-

ver. Tilgangen er uortodoks, så for vidt som projektet hverken er et tra-

ditionelt kunsthistorisk eller historisk studie. Derimod trækkes der på 

indsigter fra en række forskellige felter for at forstå, hvordan samtids-

kunst kan producere en ny form for historiografisk viden, der er centre-

ret om fortidens genkomst i nutiden.  

Helt grundlæggende handler projektet altså om, hvordan kunst-

værker, der undersøger historisk materiale og narrativer, kan iscenesæt-

te og reaktivere Athens historie. Disse nye kunstneriske visioner har 

muligheden for at udfordre vores forståelse af den europæiske kulturarv 

og invitere os til at gentænke, hvordan vi lever med fortiden i dag. Pro-

jektet forventes publiceret i bogform i 2023. 

 

 

The Northern and the Southern Enlargement in Historical 

Perspective 

Christos Tsakas 

 

Projektet ”The Northern and the Southern Enlargement in Historical 

Perspective: Scandinavian and Greek Responses to European Integra-

tion, 1960s-1970s” begyndte i juli 2019, hvor Christos Tsakas blev tilk-

nyttet DIA som postdoc finansieret af Carsbergfondet, og ved udgangen 

af 2020 havde han publiceret to peer-reviewede artikler. Den første 

artikel “Shipping Tycoons and Authoritarian Rulers: Doing the Oil 

Business with the Greek Dictatorship, 1967–1974” (publiceret i Journal 

of Modern Greek Studies) behandlede forholdet mellem de græske 

storskibsreddere og oberstregimet, som overtog magten i Grækenland 

ved et militærkup den 21. april 1967.  

Den anden artikel “Growth Models and Core–Periphery Interac-

tions in European Integration: The German–Greek Special Relationship 
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in Historical Perspective” blev publiceret i Journal of Common Market 

Studies, et toneangivende tidsskrift inden for studier af Den Europæiske 

Union. Denne artikel udforskede de tysk-græske forbindelsers historie 

inden for rammerne af europæisk integration. Fokus i undersøgelsen 

var Vesttysklands rolle i denne proces, ikke mindst betydningen af tysk-

græske netværk, samt hvilken rolle disse spillede for tilblivelsen af den 

model, som udgjorde grundlaget for Grækenlands vækst i efterkrigsti-

den.  

Sidstnævnte artikel er resultatet af Christos Tsakas’ ophold ved 

Center for European Studies at Harvard University i begyndelsen af 

2020. Her fremlagde han også resultaterne af sine undersøgelser ved 

Harvards Weatherhead Center for International Affairs.  

I øjeblikket arbejder Christos Tsakas på en monografi om de tysk-

græske relationer, som undersøger dem i en bredere kontekst end den 

traditionelle nord-versus-syd ramme. Bogen fortæller den fascinerende 

historie om, hvordan et land, der led hårdt under Nazitysklands besæt-

telse, blot ganske få år efter befrielsen vendte sig til Vesttyskland, og 

hvordan Bonn blev en drivende kraft i den proces, der førte til Græken-

lands associering med EEC. Monografien udfordrer den gængse forstå-

else af Grækenlands vej til Europa, og de mange moraliserende fortolk-

ninger af Eurokrisen.  

Derudover arbejder Christos Tsakas også på to nye artikler. Den 

ene fokuserer på aluminiumindustriens politiske økonomi i forbindelse 

med integrationen af europæisk økonomi. Den undersøger dette i et 

komparativt perspektiv ved at sammenligne den græsk og norske alu-

miniumindustri. Kildegrundlaget søges primært i de amerikanske nati-

onalarkiver. Den anden artikel påtænker Christos Tsakas at forfatte 

sammen med Haakon Ikonomou (Saxo-Instituttet, Københavns Univer-

sitet). Genstandsfeltet er de græsk og norske skibsredderes forsøg på at 

vinde fodfæste i Kina efter formand Maos åbning mod vesten i de tidlige 
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1970’er. Kildegrundlaget vil søges i de relevante græske og norske virk-

somhedsarkiver.  

Afslutningsvis skal det fremhæves, at Christos Tsakas har stået som 

initiativtager og organisator for en række forelæsninger ved DIA, hvor 

han har bragt danske og græske forskere sammen. Serien har måttet 

sættes på midlertidig pause på grund af de omfattende Coronanedluk-

ninger, men inden da havde DIA huset forelæsninger med biddrag fra 

Niklas Olsen (Saxo-Instituttet, Københavns Universitet), Martin Jes 

Iversen (Copenhagen Business School), Gelina Harlaftis (Institute for 

Mediterranean Studies-FORTH) og George Pagoulatos (ELIAMEP). 

Forelæsningsserien vil forsætte som online events. 
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ΔΌΣ ΜΟΙ Πᾶ ΣΤῶ Κ ΑΙ ΤΑΝ ΓᾶΝ ΚΙΝΆΣΩ 

Η Δανία, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκειας της Χούντας 

 

Π Ρ Ο Λ Ο ΓΟΣ 

Kristina Winther-Jacobsen 

Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Η 

 

Ευάνθης Χατζηβασιλείου 

Πρόλογος 

Εισαγωγή 

 

Η Δανία και ο θάνατος της ελληνικής δημοκρατίας: 

Εσωτερικές αντιδράσεις και διεθνής συνεργασία 

1963-1974 (Mogens Pelt) 

 

Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η ελληνική 

υπόθεση στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

(Αντώνης Κλάψης) 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη – Ανάμεσα 

στο δίκαιο και την πολιτική. Σκανδιναβικές 

ενέργειες κατά της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1967-1970 

(Kristine Kjærsgaard) 

 

Η Δανία και η δικτατορία των συνταγματαρχών, 

1967-1974 (Έφη Πενταλιού) 

 

Μικρά κράτη στην πρωτοπορία των νέων εποχών – 
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Η Δανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα 

της Χούντας και ένα μεταλλασσόμενο διεθνές 

σύστημα (Ευάνθης Χατζηβασιλείου) 

 

 

Proceedings of the Danish Institute at Athens, vol. IX, 2019 

Edited by Kristina Winther-Jacobsen & Nicolai von Eggers 

Mariegaard  

 

Christian Tuxen Falbe: Danish Consul-General and Antiquarian in 

Greece, 1833-5 

JOHN LUND 

 

 “Copenhagen amuses itself, seemingly as always, on the edge of the 

abyss”: Two German Archaeologists in Exile in May 1939  

ALEXANDRA KANKELEIT  

 

Simplicity and Essentiality: Carl Nielsen’s Idea of Ancient Greek Music  

PAOLO MUNTONI  

 

Modernity and Legacies: Representations of Greco-Roman Antiquity in 

Star Trek, 1966-9 EVANTHIS HATZIVASSILIOU  

 

Classical Reception in a New Key: Contemporary Hellenic Polytheism 

in Modern Greece  

TAO THYKIER MAKEEFF  

 

The Classical in Contemporary Sculpture: A Global View  

BENTE KIILERICH  
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The Snake who Became a Prince, or The Girl with Two Husbands: An 

Analysis of the Fairytale (AT *433B) Based on Hatzi-Yavrouda’s 

Version from Kos  

BIRGIT OLSEN 

 

The Nine Lives of Adam Friedel: The Portrayer of the Protagonists of 

the Greek Revolution  

JOHN LUND  

 

Images and Interactions: Greece in Danish Public Life and Politics from 

the Revolution of 1821 to the Debt Crisis in the Second Decade of the 

21st Century  

MOGENS PELT  

 

Topographical Work in Ancient Kalydon, Aitolia (2015-18)  

OLYMPIA VIKATOU, SØREN HANDBERG, NEOPTOLEMOS 

MICHAELIDES  

& SIGNE BARFOED  

 

Rediscovering Artemis Laphria at Kalydon: Preliminary Results  

SIGNE BARFOED  

 

Preliminary Report on the Excavation at the Papachristodoulou-Karika 

Plot in Rhodes 

ANASTASIA DRELIOSSI-HERAKLEIDOU & LISA BETINA  
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MoDIA vol. 23, 2019: Ascending and descending the 

Acropolis: movement in Athenian religion. Edited by Wiebke 

Friese, Søren Handberg, and Troels Myrup Kristensen.  

 

New Approaches to Movement in Athenian Religion 

Troels Myrup Kristensen 

 

Performing Piety: A Phenomenological Approach to Athenian 

Processions 

Erin Warford 

 

On the Peripatos: Accessibility and Topography of the Acropolis Slope 

Sanctuaries 

Wiebke Friese 

 

Under the Care of Daemons: From the Athenian Acropolis to 

Kallirrhoe on the Ilissos 

Maria Salta 

 

Pausanias and the Intellectual Travellers of the Roman Imperial 

Period: The Acropolis and the Historical Imagination 

Maria Pretzler 

 

The Beginning of Sacred Travel in Ancient Athens and Its Countryside 

Søren Handberg 

 

 “To the Mountain”: The Ritual Space of Maenadism in the Athenian 

Imaginary 

Ariadne Konstantinou 
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Journeys to the Eleusinian Mysteria (with an Appendix on the 

Procession at the Andanian Mysteria) 

Kevin Clinton 

 

Individuals and Polis in Cult: The Procession from Athens to Eleusis in 

Classical Times 

Soi Agelidis 

 

The Route of the Athenian Pythaïs across the City and Its Territory 

Daniele Pirisino 

 

Reflections on Pilgrimage at the Acropolis of Brauron during the Late 

Helladic Period 

Konstantinos Kalogeropoulos 

 

Ritual in Its Space 

Fritz Graf 

 

 

 

2020 
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UNDERVISNING & EKSKURSIONER 

 

Efteruddannelseskursus, 24. februar – 1. marts 2019 

Efteruddannelseskurset for undervisere i de antikke fag i gymnasiesko-

len blev afholdt for første gang i 2017 og er dermed et relativt et nyt ini-

tiativ fra DIA. Kurset organiseres i samarbejde med Klassikerforeningen 

og danske gymnasieundervisere, og det støttes af G.E.C. Gads Fond. I 

2019 deltog 30 gymnasielærere fra hele Danmark. Formålet med kurset 

er at give underviserne inspiration til nye emner og ny inspiration til 

allerede anvendte emner kombineret med værktøjer til nye undervis-

ningsmetoder. Bl.a. skulle deltagerne anvende flipped-classroom-

metoden ved at optage små film på udvalgte lokaliteter i Athen og Delfi. 

Kurset havde derudover fokus på filosofi og demokratibegreber, og der 

var foredrag, oplæg om filosofisøjlen i gymnasiet, samt introduktion til 

relevante lokaliteter. 
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Oldgræskkursus, 1. juli – 14. juli 2019 

I sommeren 2019 arrangerede DIA et introduktionskursus i oldgræsk 

som kultur- og fagsprog. Gorm Tortzen stod for sprogundervisningen og 

DIA’s personale for oplæg om arkæologi og historie. Kurset henvendte 

sig til BA-studerende på 3. og 4. år, samt til KA-studerende inden for 

fagene antikhistorie, filosofi, retorik, litteraturhistorie, religionshistorie 

og subsidiært arkæologiske fag. De 10 deltagere blev introduceret til 

klassisk attisk (og jonisk) morfologi og syntaks og kunne ved kursets 

slutning læse lettere, ubearbejdede tekster på originalsproget, eksem-

pelvis Den hippokratiske lægeed / Juleevangeliet / en episode fra Xe-

nophons Memorabilia / Anakreontiske digte. Programmet for kurset 

indeholdt også byvandringer, museums- og udgravningsbesøg, samt 

ekskursioner til Delphi og Ægina. 

 



 

        SERVICEFUNKTIONER | 60  

 

SERVICEFUNKTIONER  

 

Gruppers besøg på Instituttet (2019-2020) 

Nørresundby Gymnasium; Frederiksborg Gymnasium og HF; Roskilde 

Katedralskole; Odder Gymnasium; Allerød Gymnasium; Sct Knuds 

Gymnasium; Rybners HTX; Haderslev Handelsskole; Tradium – Tek-

nisk Gymnasium; Vejen Gymnasium; Zahle Gymnasium. 

 

 

Stipendiater i Instituttets gæsteboliger  

Ny Carlsbergfondet og G.E.C. GADs Fond har stillet beløb til rådighed 

for Det Danske Institut til uddeling af stipendier. Stipendierne kan sø-

ges til forskningsophold inden for Grækenlands og Middelhavslandenes 

arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kultur-

traditioner, samt af udøvende kunstnere. Stipendierne er af to typer: frit 

ophold på Instituttet eller frit ophold samt et mindre tilskud til rejsen. 

Tildelingen foretages af Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen. 

 

Følgende personer og stipendiater boede i DIAs gæstehuse i 

2019:  

 

Forskere: Lise Søelund, Mogens Pelt, Jan Fugl, Trine Riel, Elof Wester-

gaard, Henrik Wigh-Poulsen, Sven Vinge, Claus A. Andersen, Uffe Juul 

Jensen, Finn Jorsal, Jacob Due Lorentzen 

 

Gymnasielærere: Lars Christiansen, Caroline Dybdahl Holm, Mette 

Lundegaard, Pernille Sørensen 

 

Kunstnere: Monia Sander, Pernille Koldbech Fich, Jens Brink, Sofie 

Amalie Andersen, Vibe Overgaard, Stephanie Bech Madsen, Anders 
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Rindom, Frederikke Jul, Paula Kaniewska, Margit Rosenmeier, Mira 

Noltenius, Amalie Dollerup Lorentzen, Dyveke Bredsdorff, Sian Kristof-

fersen, Sebastian Hvass, Frederik Egesborg Ryt-Hansen 

 

Musikere og komponister: Jens-Ole Malmgren, Esben M. Hansen, Anne 

Kirstine Eisensee 

 

Forfattere: Emil Amby, Nina Schack Kock, Christian Yde Frostholm, 

Jakob Vedelsby, Lone Simone Simonsen 

 

Studerende: Christopher Hedetoft, Marie Louise Jahn Hansen, Luna 

Lund Jensen, Morten Underbjerg, Signe Rohardt Lund, Villiam Bar-

tholdy, Katarina Eriksson 

 

Øvrige gæster: Anders Møller Andersen, Brian Laursen, Kaja Skytte, 

Ariane Veiergang, Gorm Tortzen, Peter Bang Jensen, Andrea Frederik-

sen, Sebastian Nielsen, André Hansen, Peter Falk, Kristian Olesen Toft 

 

 

Følgende personer og stipendiater boede i DIAs gæstehuse i 

2020:  

 

Forskere: Gorm Tortzen, Anders Holm Rasmussen, Sanne Hoffmann, 

Carsten Jahnke, Lene Asp Frederiksen, MP 

 

Gymnasielærere: Anna Blomsterberg, Charlotte Hollegaard Steffensen, 

Charlotte Straby Tranberg, Erik Kristensen, Jens Aarup Rasmussen, 

Winnie Birnbaum 
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Kunstnere: Pernille Koldbech Fich, Mathias Dyhr, Carina Randløv, Rine 

Maria Rodin Flyckt, Sarah Krog Mogensen, Bjarke Underbjerg, Nanna 

Friis, Mikkel Nielsen, Anja Cecilie Petersen 

 

Musikere og komponister: Carl Bergstrøm-Nielsen 

 

Forfattere: Peter Laugesen, Nina Schack Kock, Christina Hagen Niel-

sen, Maria Hesselager Hansen, Lea Marie Løppenthin, Stig Vognæs, 

Anders Holst Markussen 

 

Studerende: Karen Juhl, Valeria Miracapillo 

 

Øvrige gæster: Stine Schierup, Mathias Toubro, Felix Rothstein, Nanna 

Stjernholm Jepsen, Veo Friis Jespersen, Kasper Daugaard Poulsen 
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