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Vi har haft den store fornøjelse endelig at kunne udnytte en uges ophold på instituttet i 

september 2021, efter at opholdet var blevet udsat to gange på grund af corona. Vi vil meget gerne 

takke bestyrelsen for denne mulighed. 

Formålet med opholdet var at lave feltarbejde ifm. med vores bogprojekt på Frydenlund forlag, 

hvor vi arbejder på at skrive en undervisningsbog om det moderne Grækenlands historie. Bogen 

skal indføre, primært gymnasieelever, i landets historie, med fokus på hvorfor grækerne og 

Grækenland er som det er i dag. 

Ugen blev brugt på flere forskellige aspekter af landets historie. Dels var der tid til fordybelse 

og diskussion mellem os to forfattere, hvilket har vist sig uvurderligt når de allerede skrevne 

kapitler har skulle diskuteres og bogen røde linjer har skulle fastlægges. Der har vi gjort stor brug af 

instituttets faciliteter på Herefondes 12. 

Dels har vi været på en del museumsbesøg, heriblandt Det nationalhistoriske museum og 

Krigsmuseet. Særligt disse to besøg har givet os en unik forståelse af den “officielle” græske 

historieopfattelse. En analyse af de to museers valg og fravalg ifm. selvstændigheden, samt centrale 

begivenheder siden, har vi ikke kunnet læse os til på afstand. 

Disse “opdagelser” har vi kunnet inkorporerer i vores bog, ligesom udstillingerne og billeder 

af disse, vil være oplagte kilder til eleverne arbejde med historiebrug og historieopfattelse. 

Denne viden har vi ligeledes kunnet tage med os på opdagelse i Athens byrum, hvor der i 

mange parker, pladser m.m. står skulpturer af personer fra den moderne græske historie. Valget af 

disse personer stemmer i mange tilfælde overens med museerne fremstilling af historien. 

Vi havde på forhånd gjort os tanker om at benytte arkiver i Athen. Det blev dog tydeligt for os, 

at de arkivalier der kunne udgøre centrale kilder i vores bog, udelukkende findes på nygræsk, 

ligesom meget litteratur fra græske historikere om den græske historie, ligeledes er på nygræsk. 

Desværre behersker ingen af os (endnu) nygræsk, hvilket har gjort disse kilder utilgængelige for os 

på kort sigt. 

 

Overordnet set har opholdet givet os en væsentligt større forståelse af den moderne  

græske historie og kultur, også selvom dele af kilderne har været utilgængelige for os. Besøget har 

gjort os i stand til at stille nye og spændende spørgsmål til historien, hvilket i den grad vil komme 

kommende læsere til stor gavn. 
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