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Rapport vedr. mit ophold i gæstebolig i Herefondos 16.-31. juli 2022. 

 

Jeg lejede gæsteboligen i perioden med henblik på et skriveophold i lighed med mit ophold i juli 2021. 

Gæsteboligen i Herefondos er for mig et perfekt sted at have et skriveophold: der er fine faciliteter med 

godt skrivebord, adgang til køkken, fællesarealer og terrasse. Er man heldig, som jeg var det både i 2021 og 

2022, møder man gode kolleger, som man kan udveksle forskellige faglige erfaringer med og viden af 

forskellig art om byen Athen, som selvsagt er inspirerende at bevæge sig rundt i, når der holdes pause i 

skriverierne. Alt fungerede perfekt, hvilket gjorde, jeg havde et både effektivt og behageligt ophold. 

 

Planen med skriveopholdet var dels at færdiggøre artiklen ”Radical Secularism and Worldview Dilemmas in 

Countering Sectarianism in Lebanon”, som efter peer review var i redaktion. Artiklen blev gjort færdig og er 

nu publiceret i tidsskriftet Negotiation Journal (Harvard Law School). Dels at arbejde på mit bogmanuskript 

til Aarhus Universitetsforlag, Den Amerikanske Mission. Amerikanske geomyter om civilisation, identitet og 

frihed. Ideen i bogen er at studere etableringen af amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i ’den 

progressive æra’ (1890-1920), hvor USA bliver en aktiv global stormagt med henblik på at undersøge, 

hvordan myterne om amerikansk identitet formede og stadig former amerikansk global politik. Det er 

samtidig et teoretisk bidrag til studiet af internationale forhold, der argumenterer for det givende ved at 

inddrage ’geomyter’, altså mytologi, som styrende grundlag i legitimering af magt og politik. Jeg kom et 

godt stykke videre med især diskussionen af forholdet mellem myter og international politik under mit 

ophold og manuskriptet nærmer sig sin afslutning. 

 

Opholdet blev naturligvis også brugt til at gøre sig en smule klogere på græsk historie og kultur (navnlig 

mad og musik) gennem besøg på museer, byvandringer samt selvfølgelig spise- og musiksteder.  

 

På alle måder et godt og udbytterigt forhold og jeg håber virkelig meget på at kunne få mulighed for i 

fremtiden at kunne benytte gæstebolig igen. 
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