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Handelsskolegræsk.

af Adam Bülow-Jacobsen

For tiden tales der meget om at de humanistiske studier skal tilpasse sig
erhvervslivets krav, gøre sig nyttige, og jeg har selvfølgelig gjort mig mine
tanker om, hvad man kan gøre for oldgræsk i den forbindelse. Fagets
studieplaner er endnu ikke tilpasset de nye tider, men det forekommer mig
indlysende at det første fremstød må være at ændre den måde man skriver græsk
stil på. Nyt tekstvalg. Det kommer nok snart. Jeg iler med en hastigt sammensat
ordliste til brug for studerende i græsk handelskorrespondance/stil om få år. Da
det hele nok skal nås indenfor en 2-årig studieperiode (inkl. elementar-
undervisning), vil det selvfølgelig blive nødvendigt at udelade noget Homer,
Platon, Euripides, Aristoteles og hvad fagets udøvere ellers plejer at læse, men så
kan græske filologer også blive nyttige for både erhvervslivet og bureaukratiet.
Med fare for at blive kaldt en langhåret der forsker for forskningens egen skyld,
kunne man forlænge listen ved at læse endnu flere græske papyri, hvorfra alle
nedenstående ord og vendinger er hentet.

à conto §p‹ lÒgou
afgift fÒrow
afstå époxvre›n
andragende bibl¤on
anulleret kexiasm°now
ansøgning ¶nteujiw
arkiv biblioyÆkh
attestere, påtegne shmeioËsyai (det er ikke nødvendigt

at lære om verba contracta, man
skal  b lo t  kende  formen
seshme¤vmai)

bank trãpeza, trap°zh
bank (give) biãzein
bestilles (hermed bestilles) p°mcon moi
bestilles til kontant betaling p°mcon moi xx t∞w tim∞w
betaling (for sen) Íp°ryesiw
betaling (rettidig) épÒdosiw xvr‹w Ípery°sevw
bureaukrat grammateÊw
check §piyÆkh
Deres betaling imødeses kal«w poiÆseiw p°mcaw moi tØn timÆn
dobbelt bogholderi det gik fint uden
dokument, bilag e‰dow
ekspeditionsgebyr prosdiagrafÒmena (n.pl.)
er desværre ikke på lager oÎpv g¤netai, oÈk ¶xv
erkender at have modtaget fra Dem ımolog« épesxhk°nai parã sou
fratrækkes, minus éf' œn  (skrives  /)
medsendes til videre foranstaltning, som bilag suneil¤ssetai
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fremsendes, videregives metad¤dotai
gyldig (fx kontrakt) kÊriow
hermed fremsendes kÒmisai
hovedstol kefãlaion
I håbet om  snarest at høre fra Dem forbliver jeg Deres ærbødige osv. ¶rrvso
indeværende (år, måned osv.) §nest≈w
indtægtsregnskab lÒgow lhmmãtvn
karriere prokopÆ
konto lÒgow
kontor grafe›on
kontrakt suggrafÆ, xeirograf¤a, ımolog¤a, sugx≈rhsiw
kopi épografÆ
korruption, nepotisme filanyrvp¤a
kvittering bedes fremsendt grãcon moi efi ¶labaw
kvittering époxÆ
købe égorãzein
køber (som substantiv) ı »noÊmenow
lager (er på lager) épÒkeitai, eller bot ¶xv
liste grafÆ
løn misyÒw, ÙcÒnion
lønforskud prÒxrhsiw
lån dãneion, xr∞siw
låne (optage lån) dane¤zein
meddele metadidÒnai
modtage (hermed anerkendes modtagelse af Deres brev af (dato)) ¶laba tØn

§pistolÆn sou t∞w (≤m°raw)
moms §gkÊklion
nedslag i prisen, nedsættelse af afgift koufismÒw
oven omtalt proke¤menow
orientering (til o.) ·n' efidªw
parti, sending fort¤on
penge érgÊrion
personskat laograf¤a
procent (1%) r
procent (2%) n
procent (12% i rente) tÒkow draxmia›ow •kãsthw mnçw tÚn m∞na

ßkaston)
procent (25%) t°tarton (skrives u)
procent (3%) r ka‹ n
procent (50%) ¥misu (skrives Ò)
profit k°rdow
påkrav épa¤thsiw
regnskab lÒgow1

regnskabsaflæggelse, revision eÈyun¤a (på klassisk græsk)
revision, kontrol §p¤skeciw
rente tÒkow

1 Jvf. Johannes Evangeliet 1.1
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restant loipografoÊmenow
restance loipograf¤a
risiko k¤ndunow
send venligst ... kal«w poiÆseiw p°mcvn ...
sende aben videre (til højere instans) metaforån poie›n
sikkerhed (for et lån o.lign.) ésfãleia, beba¤vsiw
skattely (flygte til) énaxvre›n
svarskrivelse ént¤fasiw
sylte, trække i langdrag par°lkein
sælge piprãskein
sælger (som substantiv) ı pvl«n
tab blãbh
termin (betalings-) proyesm¤a
tilbagebetale épodidÒnai
total (evt. subtotal) g¤netai / g¤nontai (skrives /)
total = summar summarum g¤nontai §p‹ tÚ aÈtÒ
udgiftsregnskab lÒgow énalvmãtvn, dapan«n
ugyldig êkurow
uregelmæssigheder, undgå parafulãjete efiw tÚ mhd¢n êtopon Íp'

aÈt«n praxy∞nai
uvildige sagkyndige efiw tØn §p¤skecin paralambanÒmenoi
ved (mellemmand) diã + gen.
vekselbank kollubistikØ trap°zh
vekselgebyr kÒllubow


