
OPHOLDSRAPPORT  

 

Jeg tilbragte juli måned i det nyerhvervede og -istandsatte hus på Maggina i Neos Kosmos. 

Kvarteret er roligt og rart, og hvis man opholder sig i Athen i højsæsonen, er det en lise at kunne 

slippe væk fra de hårdest ramte turistområder; og stadig ligger huset kun to stationer eller 20 

minutters gang (godt og vel) fra Plaka, og man er altså rimelig tæt på den gamle bydel.  

 Fordi jeg i tre af de fire uger var eneste stipendiat i huset, var det muligt at arbejde 

uforstyrret dér, enten i værelset eller i køkkenet eller (fra solnedgang af) på tagterrassen, som pt. 

fremstår ret rå, men med gode fremtidsudsigter. Huset er et smukt og behageligt opholdssted.  

 Jeg tog derned for at omarbejde et romanmanuskript. Jeg har undervejs arbejdet både på dét 

samt et ældre, ufærdigt manuskript. Det ene manus er en familieskrøne fra Kerteminde, det andet 

handler om jernbanedrift i perioden op til og lige efter udliciteringen af de midt- og vestjyske baner 

i 2001-2. Ingen af delene har således direkte relation til hverken det antikke eller moderne græske. 

På trods af det var Athen et dejligt stimulerende sted arbejde i. Den påfaldende vellykkede 

integration af det antikke i det moderne er i sig selv en inspirerende fortælling at færdes i.  

 Om instituttet, dets ansatte og rammerne, de tilbyder, har jeg kun godt at sige.  

 Foruden arbejde blev der tid til nogle arrangementer i forbindelse med Epidaurosfestivallen. 

Jeg oplevede London Philharmonia Ochestra opføre Beethovens 3., en koncert af det amerikanske 

folk-rock band Calexico samt en opsætning af Antigone, alt sammen på Herodes Atticus'.  

 Juli er en varm måned i Athen. Som lindring kan anbefales en smuttur til kysten eller en 

nærliggende ø. Jeg tog til Ægina, og det kan anbefales. Færgebilletter fås til overskuelige priser (ca. 

16 euro, tur-retur), og man behøver ikke forudbestille. Overfarterne er hyppige, og en tur tager en 

times tid hver vej.  

 Det bør måske bemærkes, at hvis man er varmesart, er juli måned en dårlig måned at 

opholde sig i byen. Godt nok har klimaet ry for at være tørt og godt for lungelidelser, men i år var 

luftfugtigheden påtrængende.  

 Tak til instituttet for et godt og udbytterigt ophold.  
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