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Forord 

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier blev oprettet i begyn
delsen af 2002 som et tværfagligt forskningssamarbejde mellem arkæologer, fi
lologer og antikhistorikere med henblik på udforskningen af den græsk-romer-
ske kultur omkring Sortehavet og dennes møde med de forskellige lokale kultu
rer. Centret var den 4. december 2004 vært for seminaret “Mithradates VI – gal 
eller genial?”, der var det tredje i en række formidlende, dansksprogede semina
rer. Denne bog offentliggør de fire af seminarets fem bidrag, som omhandlede 
antikken. 

Mithradates VI af Pontos (132-63 f.Kr.) er en af de antikke personligheder, om 
hvis liv og gerninger relativt mange skriftlige kilder beretter. Antikke historie
skrivere var, ligesom biografer i dag, optaget af at give personkarakteristikker af 
historiens store aktører, og man kan på baggrund af de mange kilder tegne en 
forholdsvis præcis profil af personen Mithradates. En sådan kan man for ek
sempel finde hos Mithradates’ første moderne biograf, Théodore Reinach, hvis 
bog fra 1895 indeholder et langt kapitel om Die Herrscher, hvori kildernes ud
sagn om Mithradates’ personlighed gengives næsten ukommenteret i skøn blan
ding med tidens fordomme. Reinach kalder således ofte Mithradates for en sul
tan i dette kapitel i modsætning til det mere neutrale konge i resten af bogen. I 
det billede Reinach tegner, optræder Mithradates på en gang som helten og skur
ken. Han er den intelligente, lærde og handlekraftige leder, der nærmest på fri
hedskæmpermaner, frygtløst og ukueligt bekæmpede det Romerske Imperiums 
fremmarch i den græske verden. Han er grækernes beskytter og velgører. Som 
hærfører var han dynamisk, og han kunne nok så væsentligt tage ved lære af 
sine fejl. Dog havde han den svaghed, at han var for dristig og for grandios i sine 
mange planer for at udvide sit kongedømme. Samtidig fremstilles han som ori
entalsk despot – en paranoid konge, der livet igennem indtog små mængder gift 
for at opbygge immunitet overfor forgiftningsforsøg. En nedrig, hensynsløs og 
brutal regent, hvis politiks foretrukne våben, bliver vi fortalt, var dolk og gift. 
Med denne recept skulle han angiveligt have ombragt det meste af sin familie, 
et stort antal af sine nærmeste rådgivere samt enhver, der stod i vejen for hans 
planer. En mand der i nederlagets stund på flugt fra romerne gav ordre til at alle 
kvinderne i haremmet skulle slås ihjel for, at de ikke skulle falde i fjendens hæn
der. Endelig gik han ikke af vejen for etnisk udrensning, idet han skulle have be




