
Adam Bülow-Jacobsen septuagenario

Adam Bülow-Jacobsen – i Aigis-redaktionens jargon Presbytten – har udført største-
delen af sit videnskabelige arbejde uden for Danmark: i England, i Frankrig og i Ægyp-
tens glohede sand. Hans brede arbejdsfelt spænder over epigrafikken, papyrologien og
ostrakologien, hvor han ustandselig publicerer nyopdukkede stumper af de mærkvær-
digste tekster, der på den mest overraskende måde kaster nyt lys over den antikke
verden, i de seneste mange år fra de romerske forter langs karavanevejene fra Nilen til
Det røde Hav. 

Men sideløbende med sine internationale aktiviteter har Adam gennem årene også
været dybt engageret i det hjemlige klassikermiljø som lærer, organisator og ven – ikke
mindst de studerendes ven og faste støtte i de år, hvor han underviste på det heden-
gangne Institut for Græsk og Latin på Københavns Universitet. Det er disse sider af
Presbytten, vi vil hylde med dette lille festskrift. At festskriftet udkommer elektronisk,
er i Adams tilfælde særligt passende og en naturlig konsekvens af det måske vigtigste
arbejde, han i disse år udfører for de hjemlige klassikere: det store og ofte ret besvær-
lige redaktionsarbejde på Aigis-redaktionen. Adam var medstifter af Aigis i 2001, har
været en flittig bidragsyder og har altid – på sin egen knarvorne facon – stået for den
sidste og som regel meget tidspressede redaktionsfase, lige inden det nye nummer
skulle i luften.

Aigis har for tiden tre udgivelsesrækker: de halvårlige ordinære numre, Platonselska-
bets symposierapporter, som udkommer hvert andet år, og Supplementa, som
udkommer, når der er noget at fejre. Dét er der nu! Festskriftet til Adam – som han
uafvidende også er blevet redaktør af – er skrevet af gode venner, der vil sige tak for
mange års venskab og samarbejde. Samtidig er festskriftet naturligvis også en klar
opfordring til Presbytten om at fortsætte det vigtige arbejde i redaktørstolen.
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(Sats og lay-out er som sædvanligt lavet af AB-J, der glæder sig til at læse bidragene. Tak!)

Billederne af honorandus er taget af
J.-P. Brun, David Bülow-Jacobsen, Hélène Cuvigny, Étienne Kordos, Bérangère Redon.
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