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Lektor i antikkens historie ved Syddansk Universitet, Tønnes Bekker-Nielsen, har
skrevet en ny let indføring i den antikke græske historie fra bronzealderen til og med
romernes erobringer af de hellenistiske kongedømmer. Ovenikøbet når vi at få kristen-
dommen sat ind i sammenhængen over 16 linjer på s. 61. Bogens målgruppe er gymna-
sieundervisningen, hvor den vil kunne finde anvendelse både som et tema i historie og i
oldtidskundskab.

Det er sin sag at skulle dække 2000 års historie på 64 sider (inkl. registre, billedfor-
tegnelse etc.), men jeg synes, at Bekker-Nielsen har klaret opgaven ganske glimrende.
Bogen er inddelt i 11 kapitler, som veksler mellem fremstillinger af den politiske begi-
venhedshistorie og temakapitler, hvor der gås mere i dybden med enkelte emner af
mere samfunds- og kulturhistorisk tilsnit.

Som afslutning på de enkelte kapitler bringes en række illustrerende kilde-
eksempler, som er fortløbende nummerede gennem bogen, så de er lette at henvise til
for læreren. Der er 37 tekststeder i alt. Bekker-Nielsens fremstilling er holdt på det
helt basale plan, og der kræves ingen forkundskaber for at kunne følge med i teksten.
Det samme kan ikke siges om de fleste af kildeteksterne, og man har ikke villet bruge
plads på længere indledende forklaringer. Så her bliver det op til læreren at få intro-
duceret kilderne og få sat eleverne i gang med tekstanalyser, hvilket bestemt ikke er at
foragte.

Udover at være udstyret med forskellige forklarende tekstbokse er bogen rigt illu-
streret med billeder og kort.

Når man skal dække så mange temaer, som der er tale om her, på så kort plads, skal
der træffes nogle benhårde valg. Jeg har ved gennemlæsningen taget mig selv i at savne
dette og hint, men har hver gang spurgt mig selv, hvad der så skulle ud. Der er ikke
noget entydigt svar på det spørgsmål. Dog kunne jeg godt have tænkt mig, at der havde
været en introduktion til det græske kerneområdes geografi, især når man betænker
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Bekker-Nielsens kyndighed på dette felt. Temakapitlerne om især Sparta og Alexander
den Store synes jeg til gengæld er særligt gode. Det er i øvrigt pudsigt, at Bekker-
Nielsen i sin forklaring af de attiske demer insisterer på at sammenligne dem med
sogne (s. 26 og 31). Men så har læreren selvfølgelig en anledning til at introducere de
unge mennesker til den danske kommunalstruktur før reformen i 1970.
Jeg håber, at bogen vil blive flittigt brugt i skolerne.
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