
RAPPORT  

 

Formålet med mit ophold på Det Danske Institut i Athen var at få hul på en ny roman.  

 

Jeg har tidligere arbejdet i selvsamme værelse (nr. 1) på Herefondos 12, og det var 

skønt at vende tilbage. Alt var som for ti år siden – og heldigvis for det. Kort før jeg 

drog fra København, fik jeg i øvrigt den glædelige besked, at min roman 

Menneskeloven, som jeg skrev på der for ti år siden, nu skal oversættes til græsk og 

formentlig udkommer allerede i slutningen af 2019. Den er tidligere udkommet på 

russisk, tysk, kinesisk, estisk og rumænsk. Menneskeloven udspiller sig bl.a. i Athen 

og på den græske ø Santorini.    

 

Min nye roman, som jeg lykkeligvis kom godt i gang under nærværende ophold, 

foregår ligeledes på en græsk ø med afstikkere til bl.a. havnene i Piræus og Rafina, 

hvortil jeg derfor drog på research og fik indsamlet værdifuld viden.       

 

Jeg var glad for at deltage i det fine velkomstarrangement med instituttets ledelse, 

medarbejdere og de øvrige stipendiater. Tak for kaffe og kage.   

 

Under mit ophold fik jeg skabt en struktur for romanen, og de første kapitler kom 

også i hus. Mere kunne jeg ikke ønske mig.   

 

Det var også været dejligt at møde de andre beboere, og vi havde nogle gode snakke i 

køkkenet og på den vidunderlige tagterrasse – for vejret var heldigvis godt det meste 

af tiden med 16-17 grader om dagen og væsentligt varmere i solen. Nætterne var 

ganske kølige.       

 

Et enkelt lille minus var varmesystemet på mit værelse. Det var nemt at regulere 

radiatoren, men et par nætter oplevede jeg, at varmen helt forsvandt, og så blev der 

isnende koldt. Det skal dog ikke slå skår i glæden over et vidunderligt hus og et skønt 

og produktivt ophold. Jeg håber, jeg får mulighed for at vende tilbage snart.   

 

Jeg kan i øvrigt varmt anbefale det økologiske supermarked ”4 Seasons Bio” på 

adressen Nikis 30 – ti minutter på gåben herfra. De har virkelig dejlige grønsager, 

skønne oste og meget andet godt.  

 

Bedste hilsner,  

 

Jakob Vedelsby 

www.jakobvedelsby.com 


