
Nyt fra redaktionen.

D. 21/9 var der redaktionsmøde i AIGIS, og bortset fra Jerker Blomqvist, som var
forhindret, mødte alle op.

Øverst, fra venstre til højre: Thomas Heine Nielsen, Heine Hansen.
Mellemste række: Marianne Pade, Jonas Iuul, Gorm Tortzen.

Forrest: Bent Christensen, Ivar Gjørup, Anders Holm Rasmussen, Peter Zeeberg, David Bloch, Adam
Achwartz, Erik Barfoed, Adam Bülow-Jacobsen.

Blandt meget andet blev det besluttet at udvide redaktionen, for at få flere kvinde-
lige medlemmer og for at styrke latinen og arkæologien. Redaktionen er derfor blevet
udvidet med Maria Plaza, Karen Skovgaard-Petersen, Rune Frederiksen, og Birte
Poulsen (der således skifter kasket og går fra Advisory Board til en aktiv rolle).
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Redaktionen består herefter af følgende:

Erik Barfoed (f. 1969), cand.mag. i græsk og latin fra Københavns Universitet, har især
beskæftiget mig med tragedie. Medlem af censorkorpset (2006-), pt. næstformand.

Jerker Blomqvist. Jag är född 1938 i Kyrkhult, en by i Blekinge. Universitetsstudier i
Lund ledde fram till disputation 1969. Jag har uppehållit professurer i grekiska eller
klassisk filologi i Uppsala (1974–1979), Köpenhamn (1980–1987) och Lund (1987–
2003). Mina publikationer behandlar främst grekiskans utveckling under efterklassisk
tid (t.ex. Greek Particles in Hellenistic Prose, 1969) men också textkritik (Der Hippokra-
testext des Apollonios von Kition, 1974), epigrafik, epigrampoesi, vetenskapshistoria
etc. Tillsammans med Poul Ole Jastrup skrev jag en Grekisk Græsk grammatik (1. udg.
1991), som kommit till användning vid de skandinaviska universiteten.

David Bloch (f. 1975). Cand.mag. i græsk og latin (2002), ph.d. (2006), professor i
græsk og Latin ved Københavns Universitet (2011-). Mine primære forskningsområder
er antikkens og middelalderens filosofi, Aristoteles og den aristoteliske tradition.

Adam Bülow-Jacobsen. (f. 1943), cand.mag. i klassisk filologi (KU), PhD (University of
London) i papyrologi. Diverse stipendier, forskningsprofessor, carlsbergfondsprofessor,
senere lektorvikar ved Institut f. græsk og latin, KU. Min forskning har væsentligst
været inden for græsk og latinsk papyrologi. Siden 1978 har jeg hvert år tilbragt 1-2
mdr. i Ægypten med fotografering og udgravning. 

I AIGIS-sammenhæng er min vigtigste funktion at være trykkeri.

Bent Christensen. Jeg er af årgang 1946, uddannet på Københavns Universitet 1974 i
fransk og latin. Har været ansat på Helsingør Gymnasium 1974-2011 og har dér under-
vist i fransk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse. Har været medlem af
opgavekommissionen i latin og er nu pensioneret, bortset fra at jeg siden 2009 har haft
et eksternt lektorat i latin på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Har siddet i
redaktionen af AIGIS siden 2008. Er sammen med andre forfatter til forskellige
lærebøger i latin, bl.a. Latinitas-serien, Babelstårnet ligesom jeg, igen sammen med
andre, har udgivet Esrum Klosters Brevbog og Æbelholt Klosters brevbog. Desuden
med i Platon i nyoversættelse I-VI.

AIGIS  15,2 2



Rune Frederiksen. Født 1971. Jeg er mag. art. i klassisk arkæolog og PhD fra Polis
Centeret og Københavns Universitet med forskning i urbanisering i den antikke græske
verden, dens arkitektur og monumentalkunst. Fra 2003-4 var jeg udstillingskonsulent
på Glyptoteket i København samt ekstern lektor på det daværende Institut for Kunsthi-
storie, 2004-7 senior-forsker på Ashmolean Museum i Oxford, hvor jeg færdiggjorde
katalogen over Universitetets samling af gipsafstøbninger af antik skulptur, var med-
arrangør af en stor international konference om brug af afstøbninger i vesterlandsk
kunst fra oldtid til nutid, og endelig kuraterede udstillingen Treasures of the Ashmolean
Museum. Fra 2008-10 var jeg Carlsbergstipendiat i Athen og fra 2010-15 direktør for
Det Danske Institut samme sted. Fra september 2015 er jeg ansat på Nationalmuseet
som seniorforsker i projektet Finding Old Sikyon.

Ivar Gjørup. Født 1945, cand.mag. i klassisk filologi fra Aarhus Universitet, lektor ved
Aarhus Katedralskole indtil 1993. Derefter undervisning ved Aarhus Universitet. Har
arbejdet særligt med oldtidskundskab, herunder Platon, som jeg skrev speciale om i sin
tid. Ellers er jeg generalist og i min arbejdstid tegner og forfatter.

Heine Hansen (f. 1977). Jeg har læst græsk og latin på Københavns Universitet og har
en ph.d. i filosofi fra University of Sydney. Jeg er i skrivende stund adjunkt på Saxo-
Instituttets afdeling for græsk og latin, hvor jeg primært underviser i latin. Jeg arbejder
hovedsagligt med antikkens og middelalderens filosofi.

Jonas Chr. Iuul (f. 1974). Jeg har læst græsk og latin på Københavns Universitet og er
maître ès lettres classiques fra Université de Strasbourg. Siden 2003 har jeg været ansat
på Thisted Gymnasium, hvor jeg underviser i græsk, latin og oldtidskundskab. Derud-
over er jeg redaktør for Klassikerforeningens Kildehæfter. Mine interesser ligger
primært inde for antik litteratur og filosofi.

omas Heine Nielsen, født 1963 i Helsingør. Jeg er uddannet i græsk og antikhistorie

ved Københavns Universitet, hvor jeg i dag er ansat som lektor på Saxo-Instituttets

Afdeling for Græsk & Latin. Jeg interesserer mig for arkaisk og klassisk græsk litteratur

og græsk historie i den arkaiske og klassiske periode, især interaktionsformer i

bystatskulturen. Jeg er redaktionssekretær for AIGIS.

Marianne Pade (født 1957). Cand.mag. i Klassisk Filologi, Københavns Universitet
1984, Phd samme sted 1989. Medarbejder på Thesaurus Linguae Latinae
1989-1991. Forskningsstipendier tilknyttet Købehavns Universitet 1991-2001. Lektor-
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vikar i Klassisk Filologi på Århus Universitet 2001-2004, fra 2004 professor i Klassisk
Filologi samme sted. Direktør på Det Danske Institut i Rom 2011-2017. Forsker i recep-
tionen af græsk historiografi i renæssancen, nylatin og italiensk renæssancehumanisme.

Maria Plaza Maria Plaza (f. 1969). Docent, lektor i latin vid Stockholms universitet.
Mina primära forskningsintressen är humorforskning och det litteraturvetenskapliga
studiet av latinsk litteratur, särskilt den romerska romanen, satiren och historie-
skrivningen.

Birte Poulsen (f. 1955). Lektor i Klassisk Arkæologi ved Aarhus Universitet. Har
deltaget i de nordiske udgravningsprojekter i Rom (Castor – og Pollux-templet) og i
Nemi (en kejserlig villa) samt gennem flere år været en del af det dansk-tyrkiske forsk-
ningsprojekt i Bodrum, det antikke Halikarnassos. Mine primære forskningsområder
gælder Italiens og Lilleasiens arkæologi i kejsertiden og den senantikke periode.

Anders Holm Rasmussen. Jeg er født i 1961 og er uddannet cand.mag. i historie og
religionsvidenskab fra Københavns Universitet. Jeg er ph.d. fra 1998 og siden 2002 har
jeg været lektor i antikkens historie på Københavns Universitet; siden 2012 institut-
leder på Saxo-Instituttet. Mine forskningsinteresser ligger især inden for græsk-
romersk historieskrivning samt den antikke verdens religioner. Men jeg interesserer
mig også for alt muligt andet fra alle mulige tider og steder.

Adam Schwartz (f. 1973). Cand. mag i græsk og latin ved Københavns Universitet
2001, ph.d. sammesteds 2005 med en afhandling om græske hoplitters kampvilkår og -
måde. Jeg er siden 2013 lektor ved SAXO-Instituttets afdeling for græsk og latin, hvor
jeg har været ansat i forskellige kapaciteter siden 2006. Mine forskningsinteresser er
hovedsagelig græsk politisk og militær historie i arkaisk og klassisk tid, men jeg har
også arbejdet med bl.a. romersk kejsertidslitteratur og skriftlighedens opståen i
Grækenland.

Karen Skovgaard-Petersen (født 1962). Cand. phil. (latin), Københavns Universitet
1986. Phd samme sted, 1992, dr. philos. ved Universitetet i Bergen, 1999. Fra 2001 til
2009 var jeg seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek i bog- og lærdomshistorie, og
herefter blev jeg ansat som ledende redaktør i udgivelsesprojektet Ludvig Holbergs
Skrifter ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Fra august 2015 har jeg været
direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
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Chr. Gorm Tortzen, f. 1951, cand. mag. i klassisk filologi og religionshistorie,
1979-2011 lektor i græsk, latin og oldtidskundskab ved Helsingør Gymnasium,
1990-2014 ekstern lektor ved Københavns Universitet på Saxoinstituttets afd. for
Græsk og latin, p.t. gæstelektor sammesteds. Formand for Det danske Sprog- og Litte-
raturselskab, medlem af Platonselskabets præsidium og redaktør af Platonselskabets
skriftserie, formand for Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse, 2009-2015
hovedredaktør af Platons Samlede Værker. Jeg har udgivet en række lærebøger til græsk
og latin og har oversat tekster fra begge sprog. Mine hovedinteresser i disse år er
Platons skrifter, græsk naturvidenskab, dansk astronomi i det 17. og 18. årh. og danske
klassikeroversættelser.

Peter Zeeberg, f. 1957. cand.phil. og ph.d. i latin. Projektansættelser ved KU og DSL
(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab). Siden 2006 fastansat ved DSL. Jeg har hoved-
sagelig forsket i dansk latinlitteratur: Tycho Brahe, Erasmus Laetus, Hans Svaning,
hyrdedigtning m.m. Ud over litterære studier har jeg beskæftiget mig med bibliografi
og boghistorie (Henrik Rantzau) og editionsfilologi. I DSL’s regi har jeg bl.a. deltaget i
udgivelse af latinske ordbøger fra 1500-tallet og Ludvig Holbergs Skrifter. En særlig
interesse har jeg for for oversættelsesarbejde, og jeg har bl.a. udgivet oversættelser af
Saxos Danmarkshistorie og Holbergs Niels Klim.
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