
Fritz og AIGIS

Da Fritz døde d. 16 marts mistede vi alle et eller andet, men ikke nødvendigvis det
samme allesammen. Det er smukt udtrykt i nekrologer, der allerede er skrevet,1 og vil
blive det i andre. Her skal der blot gives udtryk for det savn hans død efterlader i
AIGIS’ redaktion. Fritz var aldrig medlem af redaktionen, men fra allerførste færd var
han interesseret i projektet og hjalp med serverplads og praktiske computerspørgsmål.
I mange år skulle han konsulteres hver gang AIGIS skulle udkomme, fordi serveren var
spærret med en omhu, der var ret typisk for ham. Så man måtte skrive til ham, opgive
sin URL adresse, hvorefter den blev lukket op indtil man var færdig. Men hans rolle
endte ikke her. Han var altid hjælpsom og villig til at hjælpe med at tilrette vanskelige
manuskripter, som regel på betingelse af at hans navn ikke blev nævnt.

Da hans 70-års fødselsdag nærmede sig blev redaktionen først alt for sent
opmærksom på det, og det festskrift der selvfølgelig skulle skrives måtte laves i stor
hast. På fødselsdagen fik han selvfølgelig at vide hvad der var under opsejling, og var
ret utilfreds. Som han skrev til os “… jeg synes til syvende og sidst at festskrifter kun
giver mening, hvis de skal trykkes og man skal skaffe trykkepenge, og da i kraft af at
offeret er berømt nok, eller offerets taknemmelige elever er berømte nok. … Nej, jeg
har det godt i det røgfyldte bagkontors ubemærkethed, lad mig endelig blive der.” 

På det tidspunkt var Fritz allerede ret syg, og der var nogen bekymring for om han
ville nå at se det færdige festskrift. Den indlysende løsning på det problem var at lade
ham selv læse korrektur på artiklerne, hvilket han accepterede at gøre. Så han nåede at
læse dem alle, og levede da også længe nok til at se det færdige resultat, som han endte
med at være ret tilfreds med. Som han skrev: “tak for indsatsen! Det blev jo nydeligt.”

Også i det bind, som vi nu udsender har Fritz spillet en rolle og redaktionen havde
sidst kontakt med ham mindre end en uge før han døde. Dels har han skrevet en
artikel, som han nåede at læse korrektur på, dels har han læst korrektur på andre, men
som sædvanligt på betingelse af, at det ikke blev nævnt.

Vi kommer til at savne ham – også derfor.
AIGIS’ redaktion / AB-J

1. Se http://cimagl.saxo.ku.dk/download/85/85Ebbesen1-10.pdf og Sten Ebbesens nekrolog andetsteds i
dette nummer af AIGIS.
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