
Rapport om ophold ved Det Danske Institut i Athen, januar – marts 2019 

I forbindelse med arbejdet på mit speciale i historie på Københavns Universitet fik jeg ophold på 

DIA i perioden 25. januar – 1. marts. Mit speciale omhandler specifikt populisme i det klassiske 

Athens demokrati, og derfor tænkte jeg, at det var oplagt at søge om ophold i Athen. Jeg boede i 

instituttets flotte bolig for stipendiater på Maggina 1, hvor både rammerne for koncentreret 

arbejdsro og fællesskab med andre stipendiater er perfekte. 

Skønt Maggina ligger et lille stykke fra Instituttet på Herefondos er der heldigvis en metrostation 

(Neos Kosmos) tæt på lejligheden, og det er kun et par stop væk. Jeg nød godt af dialog med 

DIA’s post.doc. Nicolai von Eggers Mariegaard, som kom med vigtige akademiske forslag og 

idémæssige indspark i relation til mit speciale. På instituttet var foredraget Rogue Democracy: 

Debating the end(s) of representative democracy ved idéhistoriker Mikkel Thorup særligt relevant for mit 

vedkommende. Arrangementet gav anledning til efterfølgende spørgsmål og tankevækkende 

diskussioner om forholdet mellem demokrati, populisme, økonomisk vækst og borgerlig 

medbestemmelse.   

Hovedårsagerne for min ansøgning om ophold var bl.a. at få et stille og roligt arbejdsmiljø og 

samtidig også at drage inspiration fra de mange fantastiske museer og arkæologiske områder i 

Athen. Besøgene på Det Nationalarkæologiske Museum, den athenske Agora og museet samt 

naturligvis Akropolis var især berigende og mindeværdige oplevelser, der både bogstaveligt og 

figurativt satte det athenske demokrati i relief. Disse steder og andre satte min opgave i et 

uundværligt perspektiv, og det minder en om, at der bag fortidens slør og vage og abstrakter 

begreber som demokrati, borgerskab og magt var en materiel, flerdimensionel og levet 

virkelighed i antikkens Athen.  

Herudover var min tur til Pnyxhøjen også inspirerende, da de klassiske athenere her mødte for at 

træffe afgørende politiske og militære beslutninger. Instituttet var venlige nok til at invitere os 

stipendiater på en bustur til Delfi, som ellers kun var for gymnasielærere på 

efteruddannelseskursus. Det var spændende at se de velbevarede ruiner i Delfi og områdets fine 

museum mens DIA’s direktør Kristina Winther-Jacobsen holdt et interessant og velset foredrag. 

Mit ophold i Athen har pga. Instituttets imødekommenhed været en forrygende og uerstattelig 

oplevelse. Jeg vil gerne takke alle på Instituttet for denne mulighed. Jeg håber på gensyn i 

fremtiden! 

Christopher Hedetoft 


