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Niels Jørgen Green-Pedersen (20/10 1942 – 25/4 2017) var i 1970erne først som stude-
rende, siden som forsker tilknyttet Københavns Universitet, nærmere bestemt hvad der
dengang hed Institut for græsk og latinsk middelalderfilologi, nu en del af Saxo Insti-
tuttet, Afdeling for græsk og latin. Navnet, der i daglig tale blev forkortet til
‘Middelalder instituttet’ eller IGLM, var oprindeligt en forskningsenhed centreret
omkring udgivelsen af byzantinsk musik (Monumenta Musicae Byzantinae) og
middelalder filosofi (Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi). Corpus philosop-
horum skulle (i princippet) indeholde alle videnskabelige værker forfattet af danskere i
middelalderen, og i særdeleshed værker af nogle betydelige danskere med virke ved
Paris Universitet fra ca. 1260 frem til 1340erne. På IGLM arbejdede 1-2 udlændinge og
2-5 danske forskere hver dag i et dertil opbygget beskedent bibliotek i forskellige
midlertidige, hyggelige lokaliteter i den Indre By, før Københavns Universitet
Humaniora blev flyttet til KUA på Amager. I 1984 blev Niels Jørgen G.-P. ansat på
Aurehøj Gymnasium, hvor han underviste i græsk, latin og filosofi indtil 2007. Samtidig
var han censor på universiteterne i latin, græsk, oldtidskundskab og middelalderkund-
skab frem til 2010.

Jeg havde fornøjelsen at dele arbejdsværelse med ham på ’Instituttet’ i mange år, og
kunne nyde hans store hjælpsomhed og faglige overblik, så vel som hans humor og
interesse for sine omgivelser. Privat havde han en bred vennekreds, måske bl.a. på
grund af sin interesse for musik - i hvert fald mødte man ham ofte til koncerter i
København. Som gymnasielærer vandt han sig mange nye venner ved sin beskedenhed,
sin underspillede humor, og ved aldrig at gå af vejen for selv beværlige opgaver, admini-
strativt og fagligt. Hans disputats, der stadig er uomgængelig for studiet af logik og
topik i middelalderen, kom kort efter han tiltrådte arbejdet med at undervise, og hans
bibliografi (angivet nedenfor) lader ane, at han alle årene holdt af at arbejde med
middelalderens filosofi. Men han trivedes med at undervise, var højt respekteret og
afholdt af både kolleger og elever, og havde en væsentlig andel i at de klassiske fag over-
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levede på Aurehøj Gymnasium, fortæller hans kollega Kim Skovgaard. Han var
personlig glad og stolt over skolens særlige musikliv og den performance-ekspertise der
kendetegner Aurehøj. For eksempel optrådte hans klassikere med hymnerne fra Delfi, i
kostymer og med både Apollon, buebevæbnet selvfølgelig, og et meget musikalsk kor
ved et klassiker træf på Niels Steensens Gymnasium i slutningen af 80erne.

Helbredet var ikke godt de sidste år med en plagsom ryg, hvilket ikke forhindrede
ham i et virksomt arbejde til det sidste, både med filosofi og med at oversætte græske
og latinske tragedier. De sidste publikationer er oversættelser fra græsk og latin til brug
i faget oldtidskundskab, i velillustreret format og med fornemt perspektiverende
tekster, og danner en naturlig forlængelse af hans glæde og optagethed af at undervise i
hele spektret af græsk og latin såvel som filosofi og oldtidskundskab. 

Æret være hans minde.
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