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I dag fylder Marinus firs. Året er 2014 e.Kr. Det ved vi alle, men Marinus ved også, at
det er år 2767 ab urbe condita = 2. år i 698. olympiade. For Marinus har gennem hele
sit liv holdt styr på kronologiens og kalenderens historie; og til forskel fra de fleste
historikere ved han, at Caesar blev myrdet i året - 43 = år 44 f.Kr. Det er den astro-
nomiske datering, hvor man har indsat et fiktivt år 0 for lettere at kunne regne på, hvad
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der er sket i universet i tiden f.Kr. Det er astronomi, geometri og videnskabshistorie i
det hele taget, der gennem hele Marinus’ professionelle liv har været hans speciale.
Danmark har i halvandet hundrede år haft en fremtrædende plads i verden i denne
vanskelige disciplin, hvor man både skal være humanist og naturvidenskabsmand for at
begå sig. Det store navn er Johan Ludvig Heiberg, og Marinus har gennem det sidste
halve århundrede været den danske filolog, der har løftet arven efter ham. Hans to
vigtigste bidrag er disputatsen Coloured Quadrangles – A Guide to the Tenth Book of
Euclid's Elements fra 1982 og Euclid's Data, Dedomena – The Importance of Being
Given fra 2003. 

I sin forskning har Marinus mest bevæget sig i græske cirkler. Latinen var hans
foretrukne felt, når han underviste. Gennem flere årtier var det Marinus, der varetog
kurset i latinsk stil ved Københavns Universitet, og de studerende var så begejstrede for
hans indsats, at de to gange indstillede ham til prisen “Årets Harald”, der gives til årets
bedste underviser. 

På det mere personlige plan bør det fremhæves, at Marinus er en åndfuld poet,
som gennem årene har begået et stort antal upublicerede digte og vers. Og så er han
hundeelsker. Ingen af os har rede på alle de gravhunde, som han og hans hustru Inger
har haft gennem årene, men vi husker stadig nogle af de sære navne, hundene fik, fx
Delta og Gorgonzola, og vi har fornøjet os over de mytologiske årsberetninger om den
Taisbakske familie, som hundene skrev til os hvert år ved nytårstid. 

Mogens Herman Hansen
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