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øverste formueklasser kunne vælges. Solons 
forfatning var således et kompromis, hvor de 
rige stadig havde det sidste ord. 

Fra tyranni til demokrati i Athen
Peisistratos (ca. 600-527 f.v.t.) var en vel-
havende athensk aristokrat, men havde 
stor opbakning blandt de fattige borgere. 
Omkring midten af 500-tallet forsøgte han 
to gange at tage magten ved et kup; tredje 
gang lykkedes det, og fra 546 regerede Pei-
sistratos som tyran. Hans økonomiske poli-
tik med store offentlige byggearbejder øge-
de velstanden og selvbevidstheden blandt 
Athens borgere og sikrede ham stor popula-
ritet blandt byens håndværkere. Efter fade-
rens død forsøgte sønnerne Hipparchos og 
Hippias at videreføre hans politik, men den 
ene blev myrdet, den anden blev i 511 f.v.t. 
fordrevet fra Athen. 

Tyranniets modstandere samlede sig nu bag 
aristokraten Kleisthenes, der fik til opgave 
at udarbejde en ny forfatning. Kleisthenes 
genindførte demokratiet, men i en mere vidt-
gående form. Grundelementerne i Solons 
gamle forfatning blev bevaret, nu suppleret 
med en række mekanismer, der skulle sikre 
magtbalancen og forhindre et nyt tyranni i at 
opstå. De afgørende fornyelser var opdeling 
af borgerne i ti valggrupper, udstrakt brug af 
lodtrækning, tidsbegrænsede embedsperi-
oder uden genvalg og landsforvisning af 
ambitiøse politikere, der kunne true den 
politiske magtbalance.

400-tallets athenske demokrati
Den øverste magt lå som hidtil hos 
Folkeforsamlingen. Den mødtes på 
Pnyx-højen i Athen, hvor alle mandlige 
borgere over tyve år – uanset 
formueklasse – havde ret til 
at møde op og stemme. Fol-

keforsamlingen mødtes omkring fyrre gan-
ge årligt, og hver gang deltog flere tusinde 
borgere. Alle sager kunne naturligvis ikke 
behandles i detaljer på sådan et stormøde, 
og til at forberede dagsordenen havde man 
derfor et forretningsudvalg, det såkaldte 
Folkeråd, på 500 medlemmer med et for-
mandskab på 50 medlemmer. 

Borgerne var opdelt i valggrupper, fyler, og 
hver fyle havde formandskabet i Folkerådet 
en tiendedel af året. For at lokalinteresser 
ikke skulle komme til at dominere, var hver 
fyle sammensat af borgere fra forskellige 
dele af Athens opland: fra bjergene, fra ky-
sten og fra indlandet. Folkerådets medlem-
mer blev udpeget ved lodtrækning mellem fy-
lens kandidater, og alle formueklasser kunne 
deltage. Blandt det demokratiske Athens in-
stitutioner var Folkerådet den, der kom nær-
mest på, hvad vi ville kalde for repræsentativt 
demokrati.

Den civile administration var lagt i hænder-
ne på flere hundrede embedsmænd, hvoraf 
de fleste ligeledes var udpeget for ét år ad 
gangen ved lodtrækning blandt kandidater-
ne. Det samme gjaldt for statens øverste 
ledere, de ni arkonter. Ved lodtrækningen 
til arkont-embederne kunne dog kun de to 
øverste formueklasser deltage.

Fordelen ved lodtrækning 
frem for afstemning var, at 
den gav alle kandidater 
lige chancer for at blive 
valgt. Populære, gavmilde 
aristokrater kunne således 

ikke komme til magten på 
deres tilhængeres stemmer, 

som Peisistratos havde 
gjort i sin tid. Ulempen 

var, at lodtrækningen 
ikke tog hensyn 

til kvalifikationer. 
En inkompetent 
kandidat havde 
samme chancer 
som en erfaren 
leder. Derfor var 
de militære em-
beder undtaget 
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Tem
a: D

em
okrati

opretholde systemet. Dermed, skriver Aristo-
teles, kan man reducere risikoen for stasis. 
Stasis er et bredt begreb, der dækker en hvil-
ken som helst ændring af styreformen gen-
nem vold, fra et ublodigt statskup til revoluti-
on eller borgerkrig. 

Sådanne stasis-omvæltninger var langtfra 
ualmindelige i de græske bystater. Det bedst 
dokumenterede eksempel er Athen, som i 
løbet af arkaisk og klassisk tid gennemleve-
de mange styreformer: aristokrati, tyranni, 
oligarki og demokrati.

Solons forfatning
Athenerne fortalte selv, at de omkring 600 
f.v.t. havde gennemlevet en svær social krise. 
Ud over selve byen Athen omfattede bysta-
ten halvøen Attika, et område lidt større end 
Fyn, hvor der dyrkedes korn, vindruer og oli-
ven. Af grunde, som vi ikke kender – måske en 
række år med dårlig høst – var mange attiske 
småbønder kommet i gæld til de rige. De hav-
de pantsat deres jord og i nogle tilfælde også 
sig selv, således at de risikerede at ende som 
gældsslaver. Den store ulighed truede tilvæ-
relsen både for de mange fattige athenere 
og for de velhavende, der ville blive de første 
ofre i tilfælde af stasis.

Det fortælles videre, hvordan athenerne 
overdrog Solon (ca. 640 – 560 f.v.t.) at mæg-
le mellem de forskellige klassers interesser 
og skabe en ny forfatning for Athen. Hans 
vigtigste reformer var en eftergivelse af 
gæld, afskaffelse af gældsslaveriet og nye 
standarder for mål og vægt. På det politiske 
område delte han befolkningen ind i fire for-
mueklasser med forskellige rettigheder. Alle 
voksne, mandlige borgere kunne være med 
til at stemme, men kun medlemmer af de to 

Kom en athener i pengenød, kunne han 
optage et lån. Långiveren fik pant i lånta-
gerens ejendom, indtil lånet var betalt til-
bage. Nogle småbønder kunne ikke betale, 
og deres jord endte i hænderne på de rige-
ste athenere.
Endnu værre var det for dem, der ingen 
jord ejede. De kunne kun opnå et lån ved 
at stille en person – sig selv eller et af de-
res børn – som sikkerhed. Blev lånet ikke 
betalt, blev personen långiverens slave. 
Solon ophævede gældsslaveriet i Athen 
og forbød athenerne at yde lån mod pant 
i frie borgere.

GÆLDSSLAVER

BOIOTIEN

Theben

Korinth

SALAMIS

ATTIKA

BOIOTIEN

PELOPONNES

EUBOIA

Athen

Piræus

Marathon
Eleusis

Megara

Delfi

Bystaten Athen omfattede også halvøen Attika og havnebyen Piræus.

Vi har ingen portrætter 
bevaret af lovgiveren 
Kleisthenes, men teg-
nerne bag den græ-
ske tegneserie ”De-
mokratia” forestiller 
sig, at han kan have 
set således ud.  
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Et splittet H
ellas

Efter sejren over Athen i 404 f.v.t. førte spar-
tanerne krigen over på den modsatte side 
af Ægæerhavet og angreb de persiske sat-
raper i det vestlige Lilleasien. I stedet for at 
svare igen med et angreb på Grækenland, 
som perserne havde gjort i 490 og 480 f.v.t., 
valgte Storkongen at udnytte Perserrigets 
økonomiske styrke til at købe sig indflydelse 
i de græske bystater. Korinth skiftede side 
og gik sammen med athenerne til angreb på 
Sparta, som dermed blev tvunget til at kalde 
hæren hjem fra Lilleasien.

I de følgende år skiftede spartanerne også 
side og gik i forhandlinger med perserne. 
Forhandlingerne førte i 386 f.v.t. til den så-
kaldte kongefred. I fredstraktaten aner-
kendte de græske bystater Storkongens 
herredømme over Lilleasien og bestemte, at 
ingen by måtte regere over en anden, dvs. at 
alle forbund og alliancer mellem de græske 
bystater skulle ophæves. Som regionens 
stærkeste militærmagt var det til Spartas 
fordel, at forbundene blev opløst, men Stor-
kongen havde også en interesse i, at bysta-
terne var splittede og ikke kunne udgøre en 
samlet trussel mod Perserriget.

Allerede i 382 blev aftalen brudt. Spartan-
ske styrker besatte borgklippen i Theben og 
indsatte et oligarkisk, Sparta-venligt styre. 
Nogle år senere gjorde thebanerne oprør, 
fordrev spartanerne og genetablerede for-
bundet af boiotiske byer, som de var blevet 
tvunget til at opløse i 386. Konflikten mellem 
Sparta og Theben eskalerede, og efter en 
række mindre træfninger kom det til et mas-
sivt spartansk nederlag i slaget ved Leuktra 
i 371. 

Nederlaget sendte chokbølger gennem hele 
den græske verden. De undertippede the-
banere havde knækket det mægtige Sparta 
og vendt op og ned på magtbalancen, men 
Theben havde ikke den militære styrke til at 
fastholde det, der var vundet. Bystaterne i det 
sydlige Grækenland sled hinanden op i indbyr-
des krige, og imens udbyggede makedonerne 
deres herredømme over Nordgrækenland. 
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Britiske skuespillerelever opfører Euripides’ ”Bacchanterne” i Messenes odeion, april 2019. 
Efter Spartas nederlag ved Leuktra i 371 f.v.t. genopbyggede messenerne med thebansk 
hjælp deres gamle hovedby på Ithomebjerget og gav den navnet Messene.

Et splittet Hellas

Grænserne for oldtidens Makedonien skif-
tede med tiden, men rigets centrum var 
den gamle kongeby Pella. lidt nordvest for 
det nuværende Thessaloniki. 168 f.v.t. op-
hørte Makedonien med at eksistere som 
selvstændig stat og blev til en provins i Ro-
merriget.

Da Jugoslavien gik i opløsning efter Murens 
fald, erklærede den jugoslaviske delstat 
Makedonien sig selvstændig i 1991. Det 
blev begyndelsen på en 27 år lang diplo-
matisk strid med Grækenland om retten til 
navnet ”Makedonien”. Konflikten blev først 
løst med Prespa-aftalen i juni 2018, hvoref-
ter Makedonien skiftede navn til ”Republik-
ken Nordmakedonien”.

MAKEDONIEN

Resterne af et hus i den antikke kongeby, 
Pella, med en velbevaret mosaik.



Makedonien var ingen bystat, men en ter-
ritorialstat styret af en konge med et råd af 
aristokrater. I andre grækeres øjne gik make-
donerne for at være halvbarbariske og tilba-
gestående, men på det militære område var 
de længere fremme end de fleste. Krigerne i 
den makedonske falanks havde lanser i ste-
det for kastespyd og bar mindre af det tunge 
kropspanser, der hæmmede den klassiske 
hoplits bevægelsesfrihed. 

For makedonerne var det vigtigt at blive aner-
kendt som fuldgyldige grækere, og det var en 
stor symbolsk sejr, da kong Filip 2. sikrede Ma-
kedonien to pladser i det fællesråd, der forval-
tede Apollons orakel i Delfi. Ved en kombina-
tion af krig og diplomati tvang Filip de græske 
bystater ind i et militært forbund med sig selv 
som anfører; kun Sparta fik lov at stå udenfor. 
337 f.v.t. erklærede forbundet krig mod Per-
serriget og krigsplanerne lå klar, da Filip blev 
myrdet og efterfulgt af sin søn Alexander 3., 
senere kendt som Alexander ”den Store”.
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Grækenland, Makedonien og Lilleasien
Makedonien

Områder under makedonsk kontrol

Det Korinthiske Forbund 338 f.v.t.

Slag
Perserriget

Athen

Larissa

Pella

Filippi

Delfi

Olympia

Dodona

Efesos

Milet

Rhodos

Messene

Sparta

Korinth

Theben

PERSERRIGET

THRAKIEN

MAKEDONIEN

THESSALIEN

PELOPONNES

EPIROS

Chaironeia
(338 f.v.t.)

Leuktra
(371 f.v.t.)

Under kong Filip 2. (359-336 f.v.t.) kom nabostaterne Epiros, Thessalien og Thrakien under 
makedonsk kontrol, og i 338 indgik de øvrige græske stater på nær Sparta et forbund med 
kongen af Makedonien som deres anfører.

32. Xenofon, Grækenlands historie (300-tal-
let f.v.t.)

Baggrund: Farnabazos var Storkongens satrap 
over det nordvestlige Lilleasien. Historien foregår 
i 399 f.v.t.

Så længe han levede, havde Zenis fra Dardanos 
været statholder over området. Da han blev syg og 
døde, ville Farnabazos overlade statholderembe-
det til en anden; men Zenis’ kone Mania, som også 
var fra Dardanos, udrustede et stort følge og drog 
afsted medbringende gaver både til Farnabazos 
selv, til hans elskerinder og til de mest indflydel-
sesrige mænd ved hans hof. Og da hun havde fået 
foretræde, sagde hun: ”Farnabazos, min mand var 
din trofaste ven i alle henseender; han sørgede 
også altid for, at skatterne blev betalt, hvorfor du 
roste og hædrede ham. Hvis jeg nu kan tjene dig 
lige så godt, som han gjorde, hvorfor skulle du så 
udnævne en anden statholder? Hvis du bliver util-
freds med mig, kan du jo blot afskedige mig og give 
embedet til en anden.”

Da Farnabazos hørte dette, besluttede han at gøre 
kvinden til statholder. Og da hun var blevet hersker 
over området, betalte hun skatterne lige så punkt-

ligt, som hendes mand havde gjort. Desuden med-
bragte hun gaver, hver gang hun besøgte Farna-
bazos; når han kom til hendes område, fik han en 
smukkere og mere behagelig modtagelse end hos 
nogen af sine andre statholdere. Og ikke alene be-
skyttede hun de byer, hun havde fået overdraget, 
men hun erobrede også tre byer ved havet, som 
Storkongen ikke tidligere havde behersket: Larisa, 
Hamaxitos og Kolonai. Hun angreb murene med 
græske lejetropper, mens hun selv iagttog kampe-
ne fra sin vogn. (…) 

Derfor viste Farnabazos hende stor ære og brugte 
hende til tider også som rådgiver. Men da hun alle-
rede var over fyrre år gammel, blev hendes datters 
ægtemand Meidias vred over at høre folk sige, at 
det var en vanære, når en kvinde regerede landet, 
mens Meidias selv blot var en almindelig borger. 
Skønt Mania var på vagt overfor fremmede, som 
eneherskere altid er, så havde hun fuld tillid til sin 
svigersøn og behandlede ham kærligt. En dag, da 
han var kommet ind i hendes kammer, kvalte han 
hende. Han dræbte desuden hendes søn, en me-
get smuk ung mand på sytten år.

KILDE: ET SPLITTET HELLAS

Et splittet H
ellas

Som en markering af Makedoniens dominerende rolle i Grækenland opførtes i 336 f.v.t. et 
monumentalt rundtempel med statuer af den makedonske kongefamilie i hjertet af Olympias 
tempelområde.
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