
LYS OG LÆRD – Ole Thomsen 75 år 

Ole Thomsens betydning for dansk åndsliv og den klassiske filologi kan næppe overvurderes. Den 31. 
marts 2021 fyldte han 75 år. Det fejres, let forsinket af COVID-situationen, med seminaret  
 

LYS OG LÆRD den 17. september 2021 16.15-20.30 på Aarhus Universitet (bygn. 1250-320) 
 
Det, som kendetegner Ole, er hans levende måde at nærme sig det svundne på. Hans indlevelse i 
antikken, den romerske og den græske, er uden sidestykke, og han er et sjældent eksempel på et 
menneske, der med hele sit væsen, sin enorme viden og sit eminente vid kan få det svundne til at træde 
frem og blive mindst lige så nærværende som den såkaldte nutid. Han er om nogen filolog - hans næse 
for sprog, særligt græsk, latin og dansk, er i særklasse, men det, der optager Ole, er menneskers sprog: 
mennesker, menneskelighed, humanitas og humaniora. Hans studier er bl.a. manifesteret i værker som 
Komediens kraft (1986), Veje til Rom og Pluk dagen (2008), oversættelser af bl.a. Aristofanes’ Skyerne (1982, 
2002) og Holbergs levnedsbreve (2018) - og Ordret og fri (på trapperne!) om det at oversætte - såvel som 
skriftet om humanisme, Frygt ikke frihed (2018). 
 
Ole har virket i 75 semestre ved Aarhus Universitet og virker fortsat fra det gæstfri docentur i Risskov. 
Dette seminar er en fejring af Ole og en tak til ham for alt det, han har givet og stadig giver. 
 
Program 
16.15-16.55: Velkomst og foredrag ved Søren R. Fauth: ”Genialitet og mainstream” 
16.55-17.15: Ivar Gjørup: “HANEGAL” 
17.15-17.35: Marianne Pade: “Dantes latin” 
17.35-17.55: PAUSE  
17.55-18.15: Jens Refslund Poulsen: “Mellem mytos og logos”  
18.15-18.35: Sara Ahrendt Svenningsen: “Contentus vivere parvo: Tibul som rusticus” 
18.35-18.55: Andreas Hjort Møller: “Om Oehlenschlägers klassiske dannelse og hans drama Sokrates” 
18.55-19.15: PAUSE 
19.15-19.35: Henrik Harpsø: “Et kys på issen” 
19.35-19.55: Trine Arlund Hass: “Latinere på landet: antikreception i St. St. Blichers ’Juleferierne’” 
19.55-20.15: Peter Aaboe Sørensen: “Et tænkende menneske i sprogets åndefang” 
20.15-20.30: Afsluttende bemærkninger 
 
Adresse: Aarhus Universitet, Auditorium 1250-320 (Per Kirkeby-auditoriet, Søauditorierne, Bartholins 
Allé 3, 8000 Aarhus) 
 
SEMINARET ER ÅBENT OG ALLE ER VELKOMNE (ingen tilmelding)! Arrangørerne beder 
om, at opslaget her og informationen om seminaret videreformidles til alle, der kan forestilles at være 
relevante modtagere – TAK! 
 
 
Arrangeret af Søren R. Fauth, Trine A. Hass, Andreas H. Møller og Peter A. Sørensen, i samarbejde 
med Forlaget Klim og Aarhus Universitet.  
 
Evt. spørgsmål kan rettes til: Andreas Hjort Møller, ahm@herning-gym.dk 


