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författningens antagande kallade sig 
antifederalisterna republikaner. De
ras ledare var Thomas Jefferson.

Antifon [-fü'nl (av grek. anti', 
mot, ocli fone', ljud), hörselgångs- 
propp av gummi el. annat m aterial, 
avsedd a t t  u testänga ljudet.

Antifoni' (av grek. anti' , mot, och 
fone', röst), gudstjänstlig  växelsäng, 
urspr. mellan två  körer, senare också 
mellan p räst å ena sidan och kör el. 
församling å den andra. Skillnaden 
mellan A. och responsorium (se d. o.) 
har därvid alltm er försvunnit. A. över
togs av Ambrosius från  österländska 
till västerländska kyrkan (300-t.).

A ntigen [-jé'n] (av grek. anti', 
mot, och gi'gnesthai, bildas), gemen
sam beteckning för sådana kroppar 
och ämnen, som, införda i en orga
nism, ge upphov t i ll  mot desamma 
specifikt verkande skyddsämnen, an
tik roppar (se d. o.). A. kunna vara 
dels organiserade bildningar, ss. bak
terier, blodkroppar o. a. celler, dels 
kemiskt mer el. mindre väl definie
rade ämnen. De senare äro alltid  
högst komplicerat byggda, kolloidala 
substanser, ofta av äggvitenatur. Se 
vid. Im m unitetslära.

Anti'gone, dotter till Oidipus (se 
vid. Oidipussagan). Om A. handlar 
Sofokles’ tragedi med samma namn.

Anti'gonos. 1. A. K y ' k l o p s ,  
’’den enögde”, f. omkr. 3SO, d. 301 
f. Kr., en av Alexander den stores 
fä ltherrar. E fter Alexanders död lyc
kades A. under striderna mellan den
nes fä lth erra r förvärva nästan  hela 
Alexanders asia tiska välde och antog 
30G konungatiteln. I kamp med de öv
riga diadokerna stupade han 301 i 
slaget vid Ipsos i Frygien, varpå hans 
välde upplöstes. A. var den dugligaste 
av Alexanders fä ltherra r och en yp
perlig organisatör. J f r  Diadoker. — 
2. A. G o n a' t  a s, f . omkr. 319, d. 239 
f. K r., den föregrs sonson, konung av 
Makedonien 276, vann genom det s. k. 
kremonideiska kriget hegemoni över 
Grekland. J f r  Diadoker.

A ntigua [eng. u tt. änti'gjoe], en av 
Små A ntillerna, Leewardöarna, B ritt. 
Västindien. 2S0 km2. 30 000 inv. Ex
port av socker och bomull. H uvudort 
Sain t John (9 000 inv.), säte för 
Leewardöarnas guvernör.

A ntigua [-i'ggoa], stad i G uate
mala, nära  huvudstaden. 10 000 inv. 
A. var Guatemalas huvudstad, tills  
det 1773 ödelädes av en jordbävning. 
T alrika ru iner kvarstå  alltjäm t.

AntihaToplåtar (av grek. anti', 
mot, och Im'los, ring kring sol el. 
måne), se Ljusgårdsbildning.

Antiintellektuali'sm , u ttryck  för 
uppfattn ingar, som stä lla  sig k ritiska 
mot tron  på intellektets värde och be
tydelse. Särskilt kan som A. betecknas 
meningen, a t t  in tellektet, förnuftet, 
icke leder t i ll  sann kunskap, u tan  a t t  
för dennas ernående kräves en annan 
förmåga (t. ex. intuitionen hos H. 
Bergson). Ofta innebär A. u p p fa tt
ningen, a tt  förnuftet icke äger större 
betydelse för det mänskliga handlan
det, u tan  a tt  de tta  styres av andra 
makter, ss. d rifter el. instink ter; h ä r
till sluter sig gärna föreställningen, 
a tt  reflexionen verkar försvagande på 
livsviljan, skapar osäkerhet i hand
landet o. d. S tarka  anknytningar till 
A. ha de filosofiska åskådningarna 
fiktionalism  (jfr F iktion) och prag
matism  (se d. o.). Inom moderna 
fascistiska rörelser liar A. spelat en 
icke ringa roll. Mot det rationella 
tänkandet ställas ak tiv ite t och livs
tro ; m ytbildningar och illusioner an
ses, oberoende av sanningsvärdet, 
läm pliga ss. andliga, handlingseggan- 
de stim ulanser (se Fascism; Sorel).

Anti'k (av lat. anti'quus, gammal), 
tillhörande el. härstam m ande från  en 
gången tid , i speciell användning av
seende Greklands och Roms forntid. 
— A n t i k e n ,  Greklands och Roms 
forntid. — A n t i k i s  e ' r a ,  efter
bilda antikens stil.

Antikato'd, se R öntgenstrålar.
Antik femkamp, en av huvudtäv

lingarna vid antikens olympiska spel 
i Grekland, om fattade tävlan  i hopp 
(osäkert av vilket slag), spjut- och 
diskuskastning, löpning 1 stadion 
(192 m) och brottning. U tslagning 
efter varje gren förekom, så a t t  blott 
de två  bästa kvarstodo ti ll sista  gre
nen, brottningen. Tävlingsformen 
återupplivades med.de moderna olym
piaderna, varvid man tävlade i s tå 
ende längdhopp, löpning 200 m, spjut, 
diskus och brottning; i Athen 1906 
vanns A. av svensken H j. Mellander.


