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I forbindelse med mit speciale i græsk filologi ved Aarhus Universitet havde jeg glæde af et længere
ophold hos Det Danske Institut i Athen. Jeg boede først i et værelse i Parthenonos-lejligheden og
var derefter med til at flytte til den nye lejlighed i Neos Kosmos, hvor jeg boede den sidste måned
af opholdet.

Mit speciale handler om den nyplatoniske filosof Plotin (ca. – e.v.t.). Mere specifikt, så har jeg
forsøgt at udarbejde en systematisk analyse af hans forståelse af begrebet fantasia. Det er et vigtigt
begreb, som har haft stor betydning for den senere filosofi, psykonalyse, kunst og poesi, og Plotins
tænkning haft en væsentlig indflydelse på disse traditioner. Han har imidlertid ikke skrevet nogen
tekst, som specifikt behandler fantasia. Derfor gennemgår jeg i specialet de steder, hvor begrebet
optræder i hans tekster for at afklare dets plads og funktion i hans filosofiske verdensbillede.

Min primære grund til at søge opholdet på DIA var faciliteterne på Det Nordiske Bibliotek, hvor
jeg også brugte det meste af min tid. Her havde jeg adgang til en lang række filologiske og filosofiske
tidsskrifter, som jeg ikke kunne tilgå hjemme i Århus. Dertil kan man på biblioteket benytte sig
af Loeb Classical Library Online, som gør det muligt at foretage søgninger i teksterne, både på
græsk og i engelsk oversættelse, hvilket også var en uvurderlig ressource. Jeg fik desuden hjælp af
personalet på instituttet til at få adgang til Blegen Library på den Amerikanske Skole, som har en
stor samling af materiale om antik filosofi.

I begyndelsen boede jeg i lejligheden i Parthenonos, som ligger lige rundt om hjørnet fra Det
Nordiske Bibliotek. Det var en hyggelig lejlighed, og beliggenheden ved sydskråningen af Akropo-
lis med biblioteket og instituttet i gå-afstand var helt perfekt. Den nye lejlighed i Neos Kosmos er
virkelig flot. Den ligger ikke helt så tæt på biblioteket og instituttet, men de er stadig kun to metro-
stop væk. Til gengæld bor man lidt tættere på kysten, så badestranden er kun - minutter væk
med sporvognen.

Udover arbejdet med mit speciale gav opholdet mig også mulighed for at deltage i de forskellige
faglige og kulturelle indslag, som instituttet arrangerer. Det har været spændende at følge de fore-
drag, der holdes på instituttet—også selvom de til tider har ligget lidt udenfor min egen faglighed.
Instituttet afholder også en gang i mellem filmaftener og koncerter i auditoriet, hvilket jeg også har
deltaget i så vidt muligt.

Til sidst vil jeg gerne takke instituttet for tre rigtigt gode og indbringende måneder. Jeg håber på et
snarligt gensyn.
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