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FRANZ BLATT 

Kun få af instituttets studenter og nu heller ingen mere 

af sekretærerne husker Franz Blatt personligt. Og dog er 

det kun 7 år siden han forlod fyrretyve års virksomhed 

ved dette universitet. 

Nu er han dØd. 

l1indeord kan intet føje til hans indsats som videnskabs

mand, lærer og administrator eller til de menneskelige 

værdier, der lå til grund for hans virke. Tilbage er de 

bøger , han skrev og udgav, de institutioner hvis trivsel 

han skabte og var med til at skabe og de mennesker , som 

hver på sin måde ikke ville være helt, hvad de er, uden 

at have mødt ham. 

Franz Blatt var for redelig og nøgtern til selv at se 

tilbage på sin produktion som et monumentum aere perennius. 

Han vidste , hvad videnskab er , og hvad der er videnskabens 

betingelser : at værdien i et videnskabeligt værk også beror 

derpå, at det i sig har kim til sin egen forældelse, at det 

ikke afslutter, men begynder, ikke lukker, men åbner for 

mulighederne for at nå videre . Engang - men det er nok tro

ligt, at bAde det ene og det andet kobber tag har måttet ud

skiftes inde n - vil både Saxo- ordbogen og Diplomatorium 

Danicum tr~nge til revision og nyudgivelse, og der vil ud

komme en ny Latinsk Syntax , s om bl . a. bygger på Blatts . I 

sin tale som universitetets rektor til den nyimmatrikulerede 
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stuuenter den 5. september 1949 indskærpede han de unge 

mennesker - med det De, som var en markering af gensidig 

respekt - f~\lgende, "(bevidstheden) om det uafsluttede og 

foreløbige gælder baade arbejdets grundlag - vi taler jo 

ora arbejdshypotheser .. o';; de enkelte kendsgerningero Fordi 

dsu rno~erne videnskabs erkendelses indhold principielt er 

uafslut.te'c og uafslutte1igt - modsat de gamles kosmos -

C"ræges videnskabens tidsalo.er af en rastlØs fremdadhigen 

og C)~ bestandig modl(i,shed. Også De vil lære begge dele at 

;;endeo Lærer De iJ:ke modløs~,eden at kende, kan det betyde, 

e<: De er forfalden til speialistens rutine. Den har sin 

be1'8tti<Jelse og sine glæder, men er ikke nØdvendigvis for

!::mndei: ned en videnskabelig holdning iøvrigt. Det er en 

erfaringssag , at aandelig uc]vikling ofte medfØrer splid i 

b c'.':J~G thcden o Den si.kkerhed, hvormed livet føres, saa længe 

h,:))~ lsonten er begrænset, maa vige for uro og tvivl". At man 

lig~sålid'c skal studere af eudaimonistiske som af økonomiske 

Dotiver var for ham en selvfølgelighed, men den uro, tvivl, 

r:,odl ;·;flhed og utilstrækkelighedsfØlelse, som han altså er

]:endtp 301'1 en pris at betale for forsøget på at nå til sand

heden en en sag, bekæmpede han i sin undervisning på en så

dan måde, at få af hans studenter har oplevet ham uoplagt 

og uinsn irerende bag et kateder o Hans skolede og metodiske 

G],eIY3is laIT'mede ham ikke som lærer, men muliggjorde tvært

imod "det tvesyn, der er videnskabsmandens styrke, og som 

kun bliver til en menneskelig brist, hvis det udarter til 

mangel p~J. holdning". Hans timer var muntre - for alvor. Der

til bj.dr8<] hans virtuositet i det sproglige udtryk, en evne 

til at ramme helt prccist, som for ham var mere udpræget, 
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når han talte, end når han skrev. Han kunne også ramme, så 

det sved - og sved længe, men kun få forstod ikke, at han 

dermed ville anspore, ikke slå ned. Der er eksempler på, at 

han som et uvejr hjemsøgte studenter på deres kollegieværel

ser, når de ikke passede deres timer. 

Som administrator var Pranz Blatt i besiddelse af usædvanlige 

evner og såre langt fra at være en bureaukrat. Det var altid 

den sunde fornuft og hensynet til øjemedet der var afgørende. 

En lang række administratorer af fag har ofte nok været mere 

eller mindre chokeret over dispositioner fra hans side, der 

tog mere hensyn til sagen enJ til sagbehandlingsregler, der 

eventuelt kunne komme i vejen for eller forsinke en rimelig 

afgørelsE. I forhandlinger havde han en mærkværdig evne til 

at lytte til argumenterne for s~, i det ~jeblik sagen var 

moden, at gribe afgørende ind. Eans hjælpsomhed var uhyre, 

men han foretrak, hvor det var muligt, at udøve den, sådan 

at modtageren fik liden mulighed for at takke. l1e.ske overdrev 

han. Mange føler nok nu efter hans dØd, at der var ting, de 

ikke nåede at få sagt ham. Hen n i"r man forsogte at nærme sig 

ham med den r;lags, skiftede han emne. 

ilan blev administrator efter at være blevet videnskabsmand. 

Og, når han blev det, var det også , fordi modløsheden - S2. 

meget han end forstod den som et vilkår - dog bed i ham. Men 

her kunne han gøre nytte. Og ogG~ der har han opført monumen

ter: En af de sager, hvis gennemførelse han følte størst glæde 

ved, var oprettelsen af et dansk videnskabeligt institut i 

Rom, som han havde stor andel t . Thi, som han skrev i et brev, 

også " ne.r Carlsbergfondet en dag ikke er mere (det ske sent), 

fordi Staten på de n ene e ller anden måde har slugt det, lige-
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som den i tidernes lOD har slugt kirkens og adelens gods, 

vil huset i Valle Giuglia formentlig stadig ligge der". 

Formentlig - ja, det er nøgternt. ~1en skulle også huset 

forsvinde, så. vil det der er s pillet, malt, tænkt og skre

vet stadig være der. 

Men hans egentlige livsC1erning var her. Der er intet menne

ske , som dette Institut skylder så meget som ham. Det var 

ham, der skabte det, opbyggede det og ledede det, indtil han 

tog sin afsked. Det er karakteristisk for ham, at han ikke -

som mange af sine jævnaldrencie -, som leder af Instituttet 

oplevede nogen vanskelighed ved styrelseslovens gennemførelse. 

Det var allerede længe fØr 6en for ham en selvfølgelig ting 

at auctoritas ikke afhænger af titel og løntrin, men af ind

sigt og personlighed. Da det overvejedes at mildne den meget 

stive , hierarkiske ledelsesstruktur i Thesaurus i r'lUnchen, 

vendte han engang hjem fra et møde fuld af vrede og spot over 

et fransk medlem, der havde afvist alle forslag om demokrati

sering ned ordene "Il faut qu Uil soit de l'autorite" . Selv 

havde han autoritet, men cat var ikke af den slags, der skal 

gøres gældende, men af den, der er der. 

Det var et tab for os , da han tog sin afsked, og er en sorg, 

nu hvor han er d~d. Hvad vi kan gøre og hvad der er det rette 

at gøre for at takke ham efter hans afgang, er at dyrke vort 

fag og vore studier, fremme deres muligheder og forsvare deres 

v~rdi med den flid og integritet, han i sit virke var eksempel 

på. 

Otto Steen Due 

Mindeord på JnstitutrAdsmø:et d. 30.tJ. 1979. 
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VELKO~ST TIL DE NYE STUDEPENDE 

At vælge græsk eller latin sow studiefag er et fortlØ

bende mere og mere originalt valg. Ved selve valget af 

fag viser I jeres originalitet, og I skal være hjerteligt 

velkomne som nye medlemmer af den gruppe store origina

ler , som udgør de klassiske filologer. 

Sp~g til side. r~en vi håber, at I snarest muligt falder 

til og fØler jer hjemme på instituttet blandt oldinge, 

gamle og mindre gamle, samt selvfrlgelig de ynqre og de 

yngste, pigerne på sekretariatet og lærerne. Taler ryg

tet sandt, når vi hører, at der i år er ganske fi? nye 

studerende på faget? Hvordan kan vi forklare det? Ikke 

ved at antage, at studenterne har taget hensyn til be

skæftigelsessituationen, for beskæftigelsesmulighederne 

især for latinere er og har i den sidste tid været sær

deles gode, og de vil, i de fØrste mange v.r, være gan

ske glimrende. Det viser en række prognoser fra klassi

kerforeningen.Vi må også lægge mærke til, at man i dis

se år grundlægger mange nye gymnasier . t·1en vi tror, a t 

studenter i deres val~ har været under indflydelse af 

den beslutning, som folketinget har taget imod latin i 

folkeskolen. Til trods for, at den ikke direkte rammer 

latin i gymnasiet (rent beskæftigelsesmæssigt), har 

den givet det indtryk, at latinen absolut ikke nyder 

politikernes, teknokraternes og erhvervslivets bevågen

hed. Rigtigt eller forkert, folk har fået det indtryk, 

at det nu gælder gymnastik og ikke forkalkede fortids 

levn som r':ikkelsen. Men er dette ikke folkets opfattel

se - en ObservaundersØgelse i Porgenavisen Jyllands

Posten viser, at der faktisk er flertal for latin, er 

det i hvert fald cand . psyk. Bente ~rums : "r'an løser 

jo ikke problemerne ved at putte 40 % af en ungdomsår

gang ind i noget s Dc dØdssygt som gymnasiet. Der lærer 



man jo ikke ret meget , der kan bruges til noget . 7 

Jeg tror , de fleste nennesker er sådan indrette t , at 

den teoretiske undervisning skal rlateres til det prak

tiske liv for at få nogen betydning, og i gymnasiet an-

strenger man sig jo ikke særlig meget for at lære noget , 

der kan bruges i det praktiske liv - hverken i erhvervs

livet eller i tilværelsen som sådan. " !o'ed rette har for 

manden for historielærerne og samfundslærerne reageret og 

vist, at i gymnasiet bliver man forberedt til at være be

vidste , kritiske statsborgere. Vi rr.å også helt klart sva

re på s&danne angreb på almendannelse og kultur , at der 

på gymnasiet må være plads til forberedelse til hele li 

vet , også den del, der ikke resti\.r i at tjene til det 

daglige brØd og parcelhuset, cvs. kunst i alle aspekter , 

musik , billeder , romane r , teater, ting, som folk ganske 

vist skal lære at være kritiske over for, men dog også 

at nyde. Bente Ørum nægter -. naturligvis - ikke, at det

te må gælde for det mindretal , son efter hendes mening 

er teoretisk og bo~ligt indrettet , et mindretal, hvor hun 

også selv mener at hØre tiL I' en der eksisterer ikke ar 

gumenter for at tro , at små bØrn e r forskellige fra fØd 

slen og at nogle ikke skulle være i stand til at læse, 

forst e.. og nyde Vergil og Horats. 

Vi er stolte af , at latin ikke "kan bruges i det praktis

ke liv - hverken i erhverslivet eller i tilvære. lsen som 

s V.dan ." Hvad s å e n tilværelse " som sådan " er for noge t. 

P.edaktionen : 

Giuseppe Torresin 

Peter Terkelsen 

SØren Hindsholm 

SØren SØrense n 

Simon Laursen 

(Bente ørum er ansat ved Socialforskningsinstituttet og 

hendes udtalelse til Information findes i Gymnasieskolen 
1979 nr. 15.) 
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OM SN' S ÆNDRING I EKSl',j'IENSORDNINGEN ANC. 

VIDENSKABSTE0P~~ISK KURSUS 

(Sml. SNs referat 7.1 (10-5-1979) i Agora nr. 3-4) 

Efter at Undervisningsministeriet for næsten 10 år siden 

afskaffede Philosophicum, har der i vores fag været iv

rig diskussion om, hvordan man kunne give vores studenter 

mulighed for at stifte bekendskab med moderne filosofi 

og filosofiske problemer. Efterhånden har næsten alle fag 

vedtaget at gøre deltagelse i et videnskabsteoretisk kur 

sus obligatiorisk for deres studerende, og i [, r har også 

vi ment at måtte gøre det samme. Til forskel dog fra and

re fag gælder vor ordning kun for hovedfagsstuderende, 

bifagsstuderende skal derfor følge de resler om videnskabs

teori, som gælder for deres hovedfag, hvadenten de alle

rede har hovedfag eller agter at tage prØve, når de be

gynder på hovedfaget. Vor ordning er også liberal ved, at 

studenterne selv vælger , hvilke kurser de vil fØlge. 

IR vil p~ et møde d. 30. august f~ lejlighed til at udtale 

sig om den nyordning. Ændringen vil så blive sendt til 

FSN til godkendelse. Dette vil altså sige, at ordnin~en 

~ i sin nuværende ordlyd - er trådt i kraft for studeren

de, der er påbegyndt deres studium l. september 1979; for 

Øvrige studenter er deltagelse frivillig. 

Selve ændringen går ud på, at hovedfagsstuderende og klas

sisk filologistuderende, når de har bestået bifag, og fØr 

de .begynder at arbejde med sFecialet, skal deltage i et 

af de mange kurser, som kØrer i dag rå universitetet som 

erstatning for det gamle philosophicum. Studenten vælger 

selvet af de kurser, som SN det pågældende år har god

kendt. 

Som eksempel kan nævnes det hu~anistiske videnskabs teo

retiske kursus, som administreres i øjeblikket i to grund

former : som fælles-humanistisk og som tilpasset enkelte 

fagj og det videnskabsteoretiske kursus ved det teologis-
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ke fakultet og kristendomskundskab. Disse (og andre) 

kurser slutter med forskellige former for prøve : 

skriftlige hjemmeopgaver , bundne opgaver, mundtlig 

prØve osv. Vores eksamensordning kræver ikke en be

stemt form for prøve . Det vil altså sige, at studen

ten i sit valg af kursus OgS5 binder siq til den prØ

veform, som er foreskrevet for kurset. 

Redaktionen : 

Giuseppe Torresin 

Peter Terkelsen 

SØren Hindsholm 

SØren S>,rensen 

Simpn Laursen 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IR-1979-l0.l 

Arhus, den 14. maj 1979. 

Referat af institutbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 
----------------------------------------------------
Til stede: otto Steen Due (bestyrer) , Holger Friis Johansen, 

Ole Thomsen, Dorthe SØndergaard , Hans Gregersen. 
Fraværende 
med afbud: Simon Laursen. 

Studienævnets formand, Bodil Due , var indbudt til behandlingen af 
pkt. k. 
l. Meddelelser fra bestyreren. 

a. Instituttet har modtag e t Aus årsberetning 1977-78 til bib
lioteket. Interesserede lærere kan rekvirere et exemplar 
af beretningen via sekretariatet . 

b. Instituttet har indstillet til universitetet at ansætte 
Dorthe Fuglede i den leuige 3/ 4 stilling ved O&M som ikke 
videnskabelig assistent med virkning fra 1/6 1979. 

c. Instituttet har fra lønadmin istrationen modtaget meddelelse 
om lønsatser pr. 1/4 1979. 

d. Instituttet har fra fakultetet modtaget meddelelse om , at 
Det faglige Landsudval gs endelige rapport sandsynligvis 
kommer til Au ca. 15/5. Institutternes udtalelsesfrist 
lØber til 6/6, så det endelige svar kan foreligge inden 
1/7, hvor det skal v ærQ ninis teriet i hænde. 

e. Bestyr e ren har kontaktet sine to kolleger i henholdsvis 
København og Odense med henblik på bestyrermØde. Mødet fin
der sted den 23/5 i År~u~ . 

f. Instituttet har fra fa~ultetet fået at vide, at fakultets
rådsmødet 7/5 er blevet aflyst. 

g. Pr. 3/5 afgik Instituttets svar på fakultetets forespørgsel 
angående Håndbibliotek for kvindeforskning. 
En kopi ligger til genneQsyn på sekretariatet. 

h. Instituttet har fra ÅUs budgetkontor modtaget en forespørg
sel angående behovet for datatransmission ved Au. Svaret , 
der skal foreligge f ør 18/5 , vil gå ud på, at instituttet 
ikke benytter EDB; men i bestyrelsen ytredes der fra for
skellig side Ønske om at få und e rsøgt eventuelle udnytte 1-
sesmuligheder , f.eks. ved henvendelse til Henrik Holmboe . 
Sagen er stadig på det uvfficielle plan. 

i. Instituttet har modta ge t en kopi af en skrivelse fra under
visningsministeri e t til Københavns Universitet angående 
kriterier for ansættels e r af videnskabelige medarbejdere . 
Kopi en ligger til gennemsyn på sekretariatet. 

j. Instituttet har modtaget en skrivelse fra fakultetet, hvori 
der henstilles til all e kollegiale organer, ikke at over
bebyrde det teknisk-administrative personale ved til stadig
hed at benytte det til at r efe r ere. Det viste sig, at O&M 
allerede i lang tid har opfyldt skrivelsens intention. 

k. Instituttet har modtaget bevillingsformular for penge til 
undervisningsassistanc 0, hvo raf det fremgår, at O&M har fået 
bevilget 56 timer i efterå rssemes tret 1979. Om fornødent 
kan der søges om e kstr aordin~ r bevilling, dog senest 14/5 
1979. Studienævns forman dens umiddelbare reaktion var glæde 
over b e villinge n , der netop vil kunne klare behovet for 

- fortsættes -



IB-1979-10.2. 

undervisning i nygræsk ved instituttet. Hun anbefalede 
dog, at der blev søgt om ekstrabevilling til undervisnin 
gen i latin for arkæologer og historikere. 
Bestyrelsen tiltrådte dette. 
Der var undren over , at Indisk Afdeling ikke figurerede 
på bevillingsoversigten og beklagelse af, at HjortshØj 
var forhindret i at møde op . Bestyreren understregede det 
selvfølgelige i at instituttet også var forpligtet til at 
varetage Indisk Afdelings tarv og foreslog en undersØgelse 
af d e gener e lle tildelingskrite rier og Indisk Afdelings 
formelle placering indenfor fakultet e t. Denne undersøgelse 
ville bestyreren sammen med Hjortshøj foretage i samråd 
med sin stedfortræder og institutte ts fakultetsrådsrepræ
sentant. også dette tiltrådte bestyrelsen. 

Hans Gregersen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IB-1979-11.l 

Århus, den 23. maj 1979. 

Referat af institutbestyrelsesmØde mandag den 21. maj. 
-----------------------------------------------------
Til stede: otto Steen Due (bestyrer), Holger Friis Johansen, 

Ole Thomsen, Dorthe Søndergaard, Hans Gregersen, Simon 
Laursen. 

Til stede som observatør : Erik HjortshØj. 

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Godkendelse af IB-referater fra møderne mandag den 23. april 
og mandag den 7. maj. 

Referatet fra 23. april godkendtes uden debat. 
Vedr. referatet af mødet 7. maj pkt. k forespurgte Hjortshøj 
for det første, hvorledes ordene "Indisk Afdelings formelle 
placering indenfor fakultetet" nærmere skulle forstås. Refe 
renten og bestyreren erkendte at formuleringen var uklar: 
der sigtedes til det forhold - som både de to SN og Institut
tet i breve af 10/5 til fakultetet havde foreslået ændret -, 
at fakultetet foretog tildeling af undervisningsassistentmid
ler institutvis og ikke studienævnsvis. Hjortshøj forespurgte 
ligeledes, hvorledes ordene om "undren over at Indisk Afdeling 
ikke figurerede på bevillingsoversigten" skulle forstås. Be
styreren svarede, at når dette dog var sket sidste år , var det 
mærkeligt, at det rent faktisk ikke var sket i år. Han pointe
rede, at bestyrer og bestyrelse ikke måtte bringes i en situa 
tion, hvor Instituttet favoriserede et af de derved værende 
SN, og der var enighed om, at dette måtte undgås. 

2 . Drøftelse af fakultetets opgørelse over undervisningsbehov . 

Idet OT havde konstateret en række mærkværdigheder i opgørel
sen vedr . O&M, gennemgik bestyrelsen tabellerne og gennemdrØf
tede de herudaf fremtrædende problemer. 

3. Meddelelser fra bestyreren. 

Il 

a) Instituttet har fra SB modtaget brev af 10. maj 1979 vedr. 
SBs to samarbejdsordninger med institutter. Vedlagt er to 
brochurer indeholdende oplysninger om lån fra SB, primært 
til institutter. 

b) Instituttet har modtaget kopi af brev af 14. maj 1979 fra 
Undervisningsministeriet til Au indeholdende oplysninger 
om, at UM Ønsker spørgsmålet om de faglige møder 15. marts 
genbehandlet, da den hidtidige fremgangsmåde ikke kan accep
teres. 

c) Instituttet har fra Engelsk Institut ved ÅU modtaget et 
eksemplar af dettes nye tidsskrift The Dolphin, med fØlge 
skrivelse af 16. maj 1979. 

d) Instituttet har fra Palle Vinther modtaget brev af 16 . maj 
1979 indeholdende anmodning om ret til afbenyttelse af et 
læseværelse i perioden l. juni til l. oktober. Bestyrelsen 
imødekom ønsket ved at tildele et læseapparatslokale, idet 
den understregede, at lokalet til enhver tid skulle kunne 
benyttes til dets egentlige formål, og at den forbeholdt sig 
ret til at tilbagekalde lokalet , hvis nogen skulle få brug 
for det med henblik på speciale i de klassisk-filologiske 
fag. 

Simon Laursen 
referent 



Aarhus Universitet 

Institut for Oldtids- og 

Hiddelalderforskning 

I B-1979-l2 . l 

Arhus , den 9. august 1979 

8~f~Ee!_ef_in§!!~~!~~§!YE~!§§§~@9~_~~n~egL_g~n_!~~_j~n!_~!~_!Q:: 
i lærerværelset o ----------------
Til stede : Otto Steen Due (bestyrer), Holger Friis Johansen, Dorthe 

Søndergaard o 

Fraværende: Hans Gregersen, Simon Laursen, Ole Thomsen. 

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Referatet af IB- møde den 210 maj godkendtes. 

2. Det meddeltes , at der var kommet materiale fra Aarhus Univer

sitets Feriefond med anmodning om at udbrede det. 

3. Det var kommet meddelelse om, at materialet fra det faglige 

landsudvalg var forsinket. Det overlodes til bestyreren at 

fastlægge procedure for behandling af sagen, så snart nærmere 

forelå. 

Otto Steen Due 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IB- 1979-13.1 

Århus , den 9. august 1979 

Referat af institutbestyrelsesmøde torsdag, den 2. august kl. 1015 

!_!9~e!~_!~~L_Eg~~_,~3~~ __________ ________________________________ _ 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer) , Holger Friis Johansen , 

Ole Thomsen, Dorthe SØndergaard. 

Til stede som observatør: Erik Hjortshøj. 

Fraværende : Hans Gregersen, Simon Laursen . 

Man gennemdrøftede betænkningen og det pålagdes Ole Thomsen og 

undertegnede at udarbejde udkast til næste bestyrelsesmøde den 

16. 

(Da der siden er indkaldt til bestyrermØde i Odense den 16., er 

bestyrelsesmødet rykket frem til den 15 . ) . 

Otto Steen Due 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IB-1979-l4.l 

Århus, den 22. august 1979. 

Referat af institutbestyrelsesmøde onsdag den 15. august 1979. 
-----------------------------------------------------------

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Holger Friis Johansen , Ole 
Thomsen, Dorthe Søndergaard, Simon Laursen. 

Fraværende 
med afbud : Hans Gregersen. 
Til stede 
som observator: Erik Pihlkjær Hjortshøj . 

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne 18.6. og 2.8. 
Begge referater godkendtes. 

2. Meddelelser fra bestyreren. 
a. Instituttet har fra Det humanistiske Forskningsråd modtaget 

brev af 29.6.1979 indeholdende bevilling af kr. 59.836 til 
studentermedhjælp til færdiggørelse af manuskript til ord
bog over dansk middelalderlatin, den såkaldte Danske du 
Cange. Vedlagt som bilag er Vejledning om anvendelsen af be
villinger og aflæggelse af regnskab, blanket til regnskabs
aflæggelse og vejledning til udfyldning af denne. 
Da OSD gjorde opmærksom på, at man ikke havde søgt om bevil
ling til studentermedhjælp, oplyste HFJ, at han efter at have 
taget kontakt med Det humanistiske Forskningsråd havde fået 
bekræftet, at der forelå en fejltagelse, og at rådet agtede 
at rette fejlen. 

b. Instituttet har modtaget kopi af brev af 24.7.1979 fra Carl 
F. Wandel til rektor for Christian Albrechts universitetet i 
Kiel. Vedlagt som bilag er en opgørelse over Aarhus Universi
tets aktiviteter og ønsker om aktiviteter med universitetet 
i Kiel. Instituttets Ønske om kontakt med "Seminar far klas
sische Philologie" er foreslået fremmet. 

c. Instituttet har fra AU modtaget brev af 6.8.1979 indeholdende 
indkaldelse af forslag til biarrangementer i forbindelse med 
FNs kvindekonference 1980, som foreslået i brev af 19.7 . 1979 
fra rektorkollegiet til universiteterne, hvilket brev er ved
lagt som bilag. Bestyrelsen mente ikke at kunne foreslå sådan
ne arrangementer. 

d. Instituttet har modtaget brev af 10.7.1979 fra Det humanistiske 
Fakultet, indeholdende oversigt over undervisningsassistance
bevillinger for E 79. 

e. Instituttet har modtaget brev af 5.7.1979 fra B. Dalsgaard 
Larsen. Vedlagt er kopier af beretninger om studieophold i 
Rom og om studierejse til Venezia. 

Endelig henledte bestyreren bestyrelsens opmærksomhed på punkt 
18 af referat af møde i Det humanistiske Fakultetsråds Forretnings-
udvalg mandag d. 11.6.1979, vedr . håndbibliotek for kvinde forsk

ning. 
Bestyreren henstillede, at man snarest muligt indgiver overslag 
over behov for fotokopiering i E 79. 

- fortsættes -
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3. Behandling af udkast til svar til det faglige landsudvalg. 
Man foretog en let kritik af det af OSD og OT udarbejdede ud
kast og pålagde samme at omredigere med henblik på bestyrer 
møde i Odense 16.8 . og IR-møde 30 . 8 . 

4. Evt . 

--

HFJ orienterede kort om rekonstruktionsbestræbelserne fra Clas 
sica et Mediaevalia. 

Simon Laursen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderfors kning. 

IR-1979-3.1 

den 15. august 1979 

Referat af institutrådsmøde mandag , den 14. maj 1979. 
-- -----------~-~~-~-------------------------------------------------

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Ole Thomsen, Bodil Due, HOlger 
Friis Johansen, G~Bseppe T85resin, Poul Ole Jastrup, Erik 
Hj ortshøj (fra 10 til 12 ), Dorthe SØndergaard, Ulla 
Jelsgaard, SØren Hindsholm, Hans Gregersen, Steen RØnnow, 
Simon Laursen. 

Fraværende:~rik Ostenfeld, Bent Dalsgaard Larsen, SØren Sørensen, 
Finn Lyngholm Christensen. 

l. Godkendelse af dagsorden. 

l1an vedtog at behandle punkt 8 før punkt 7. 
I øvrigt godkendtes dagsordenen. 

2. Godkendelse af referater fra det ordinære møde den 19. februar 
og fra det ekstraordinære Qøde den 30. april. 

Til referatet fra modet den 19. februar ønskede Ole Thomsen til 
punkt 6 at meddele, at hans redegørelse i Agora ikke var frem
kommet, da hele sagen skulle opsummeres i løbet af maj og juni 
måned, hvorefter en redeg0relse som den lovede ville kunne blive 
mere fuldkowmen, og G. Torresin Ønskede til samme punkt en til
føjelse af det af ham stillede forslag om, i overensstemmelse 
med det faglige landsudvalgs principper, at optage kontakt med 
AUC og undersøge mulighederne for fælles aktiviteter. 

Vedr. referatet fra ffiØdet den 30. april meddelte bestyreren, at 
skrivelsen var afsendt, og efter en oplæsning af denne tilsluttede 
rådet sig dens indhold. 

3. Bemærkninger til referater fra IB- møderne d. 12.2; 19.2, 26.2; 
5.3; 19.3, 26.3, 2.4; 23.4. 

Til referatet fra 12.2: intet. 
Til referatet fra 19.2 knyttede bestyreren en meddel se om, at 
kontakten til Institut for de eksakte videnskabers historie var 
blevet etableret. 
Til referatet fra 26.2: intet 

5.3: 
19.3: 
26.3: 

2 • 4 : 
23.4, 

4. t1eddelelser fra bestyreren. 

a) Instituttet har fra universitetet modtaget genpart af ansæt
telseskontrakt af 18. maj 1979 mellem Arhus Universitet og 
Dorthe Fuglede. 



--
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b) Instituttet har 10. maj til Det humanistiske Fakultet afsendt 
følgeskrivelse til brev fra SN for de klassiske fag sawme
steds hen af samme dato og til brev fra SN for indisk samme
stedshen af samme dato. 

5. Heddeleiser fra studienævnet. 

Bodil Due (formand for SN) meddelte, at man var ved at være fær
dige med filosofiordningen,og at man atter var gået i gang med 
behandling af bifag i Oldtidskundskab. 

6. Meddelelser fra fakultetsrådet. 

Ole Thomsen (fakultetsrådrepræsentant) gjorde rede for aspekter 
af debatten i rådet og rådførte sig med IR. 

7. Fordeling af undervisning i Efteråret 79 og forår 80. 

Idet HOlger Friis Johansen i sin egenskab af bestyrerens sted
fortræder og derved forslagsstiller til undervisningsfordeling 
overtog ledelsen af mødet, redegjorde han for sit arbejde med 
fordelingen, efter normal praksis havde han fra SN modtaget en 
ønskeseddel, der imidlertid dette år havde en særlig karakter, 
idet SN havde opstillet to modeller for forlØbet af undervis
ningen, hvilke begge var blevet gennemarbejdet; resultatet var, 
såvidt han kunne skønne, acceptabelt for alle, idet han dog kun
ne konstatere gennemgående utilfredshed, for så vidt angik fra
værende lærere, foreslog han, at IB bemyndigedes til at træffe 
foranstaltninger i tilfælde af, at disse fandt deres program 
uacceptabelt; alle havde fået en blanding af de forskellige ty
per undervisning, idet dog der var taget hensyn til, at visse 
forløb givet lå hos bestemte, og at ingen fik over 10 skema
timer, det var tilstræbt, at alle fik mindst en tekstgennemgang, 
og propædeutikken var delt mellem flere. 
I den efterfølgende debat vedtoges det at nonvægte eksamensvej
ledning. 
I den efterfølgende rundspørge konstateredes det, at alle lære
re , skønt utilfredse, kunne acceptere fordelingen. 

8. Rapport fra vægtningsudvalget. 

Idet indledningsvis Bodil Due protesterede mod den i v~~tnings
udvalgets skrivelse foreslåede nulstilling af vægttimer, på 
hvilken protest man konkluderede, at de af Bodil Due påtagne til 
godtgørelse henstående timer bØr refunderes, qik man over til 
en mere generel debat, hvorunder en række forhold blev således 
berørt, at det blev klart, at IR og SN må foretage en indbyrjes 
debat for at afklare disse forhold, hvilken debat man da kon
kluderede skulle foretages, før sagen skulle gendebatteres i 
IR, idet samtidig bestyreren kunne konstatere, at vægtningsud
valgets forslag var taget til fØlge. 

9. Evt. nykonstituering af udvalget vedr. efteruddannelse af gym
nasielærere. (Hidtidige medlemmer: G. Torresin, O. Thomsen, 
Peter Terkelsen, Steen RØnnow). 

Straks ved behandlingens begyndelse meddelte Steen RØnnow, at 
han ikke ønskede at fortsætte som medlem af udvalget. I den 
efterfølgende debat vedtoges det at supplere udvalget med Otto 
Steen Due og SØren Hindsholm. 
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Giuseppe Torresin understregede, at udvalgets kommisorium er at 
undersøge muligheder for at efteruddanne. Dette skulle ske så
vel direkte som indirekte igennem formidling af udarbejdelse af 
materialer til undervisning i oldtidskundskab. 
Bodil Due rejste kort spørgsmålet, hvorvidt udvalget ikke snare
re burde sidde under SNo 
Holger Friis Johansen mente, at udvalget måtte tage arbejdet 
med og for et bifag i oldtidskundskab ved universitetet i b~
tragtning, og udtrykte i den forbindelse frygt for ressource
problemer, hvis begge aktiviteter skulle foretages, hvilken 
frygt Ole Thomsen understregede var ubegrundet. 

10. Evt. nykonstituering af udvalget vedr. efteruddannelse af fol
keskolelærere. (Hidtidige medlemmer: Preben Steen Sørensen, 
B. Dals~aard Larsen, Otto Steen Duel. 

Da der af det oprindelige udvalg kun var Otto Steen Due til
bage, vedtoges det at supplere dette med Ole Thomsen og SØren 
Hindsholm. Holger Friis Johansen gav udtryk for den opfattelse, 
at det er instituttets Eligt at tage arbejdet med begyndere i 
latin op, idet han måtte konstatere, at tyngdepunktet for den
ne aktivitet efter bortfaldet af latin i 9. klasse måtte ligge 
i 1.G, subsidiært i 10. klasse. Som væsentligste opgave s~ han 
udarbejdelsen af et nyt lærebogsysti)In i latin for begyndere, 
hvilket system i øvrigt Ole Thomsen oJlyste om, at man alle
rede havde taget initiativer til udarbejdelsen af, og mente, 
at uet var vigtigt i den forbindelse at sætte sig i kontakt 
med klassikerforeningen. 
G. 'l.'orresin og O.S. Due gav udtryk for nØdvendigheden af ogst, 
at genskabe den kontakt til folkeskolens latinske samarbejds
komi te, som ved Preben Steen S" rensens udtr,,-Xien var gået tabt. 
Under debatten udtrykte 2.0. Jastrup tvivl om, hvorvidt udval
get gjorde nytte, oS hvorviclt det var muligt ikke mindst for 
universitetsfolk at udarbejde et nyt lærebogssystem. 
Hertil svarede O. Thomsen og O.S. Due, at instituttet m<'itte 
stille sig til rådighed for at se, om det var til nytte. 
B. Due understregede, at man burde s2tte sig i kontakt med 
den grup~e, der besk~ftigede sig med det nye l2rebogssyst~m. 
Man vedtog at 02ndre udvalgetG navn til "Udvalg ved r . under" 
visning af begyndere i latin" . 

ll. Evt. nykonstituerin<j af publikationsudvalget (hidtidige med
lemmer: Ole Thomsen, Erik Ostenfeld, Ol~ Smith.l. 

på baggrund af det nært forestående bestyrermøde besluttedes 
det at udskyde punktet til senere behandling. 

12. Forberedelse af Institutaestyrermøde den. 23. maj. 

Bestyreren redegjorde for ~lanerne , der indbefattede diskussion 
af landsplanudvalgets indstilling , af muligheden for adgang til 
de elektroniske medier, af publikation i bred forstand og af en 
revision af Jensen og Golclschmidt. 

13. Evt. 

Intet 

Simon Laursen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

SN-1979 - 8.1 

Den ll . juni 1979 . 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 29. maj. 

Til stede: Bodil Due (formand), Giuseppe Torresin, Simon Laursen, 
Steen RØnnow. 

Fraværende 
med afbud: Erik Ostenfeld , Hanne Dittmer . 

ad l §~~~~~~~~~~_~~_~~2~~~~~~~~. 
Dagsordenen blev godkendt. 

ad 2 §~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~ _ ~~~_~~~~~_~~~_~2~_~~i. 
Næstformanden beklagede , at følgende var faldet ud: 
ad 7 (slutningen): 
Formanden p å tog sig at fremskaffe statistiskt materiale til 
drøftelsen af de fagpolitiske aspekter samt at skrive et 
forelØbigt svar til D~lsgaard Larsen. 
ad 8 Undervisning i middelalderlatinske tekster: 
SN vedtog at bemyndige formanden til at svare Dalsgaard 
Larsen, at man principielt var enig i hans vurdering af 
det vigtige i at fr e mme studiet af Middelalderen men at 
man ikke for Øjeblikket kunne lægge sig fast på et bestemt 
timetal. 

Således ændret blev referatet v e dtaget. 

ad 3 Meddelelser fra formanden. 

SN har modtaget: 
a. Skrivelse fra Damsgaard Madsen om forsøg på elementær 

undervisning i græsk sprog for historikere. 
SN udtalte sin støtte til dette initiativ og erklærede 
sig villig til - om ønsket - at bidrage til oprettelse 
af studiekredse med fagets ældre studerende. 

b. Skrivelse fra FSN med forespØrgsel om evt. godskrivning 
af tværfag. 

c. De t endelige Tværfagsprogram . 
d. Ansøgning om mundtlig prØve i Klassisk Arkæologi. 
e. Ref e rater fra Studienævnet i Odense. 

ad 4 Meddelelser fra FSN. 

Intet. 

ad 5 Oldtidskundskab. 

a . Drøftelse af statistik vedr . fagpolitiske aspekter . 
Formanden refererede oplysninger indhentet fra Klassikerfor
eningen: Antallet af l . g-klasser var 1/8-77 689 med l time 
ugl. i oldtidskundskab , mens der var 642 2. g-klasser , der 
skulle have 2 timer ugl. I 1978 var der registreret 372 
klasser flere og tilgangen i 1979 ventes at blive endnu stør
re . Be hovet for und e rvi sa ing i oldtidskundskab kan således 
ikke p å nogen måd e dækkes af institutternes kandidatproduk
tion under de nuværende studieordninger . 



ad 6 . 

ad 7. 

SN- 1979-8.2 

SN konkluderede deraf, at oprettelse af et bifag i 
Oldtidskundskab ikke kunne skade kandidater uddannet 
efter de traditionelle studieordninger , men derimod 
øge antallet af kvalificerede kandidater . 

b. Behandling af udkast fra Klassikerforeningens ar
bejdsgruppe. 
på baggrund af en orientering om udviklingen på institut
terne i København og Odense , der begge var positivere 
end tidligere. samt en rekapitualtion af debatten på 
det foregående mØde, drØftede SN udkastet. 
Studienævnet gav udkastet - med forbehold for detaljer -
sin principielle tilslutning, samt ønskede at modtage 
yderligere materiale (f.eks. i form af en studievejled
ning men ikke en egentlig eksamensordning , som man 
fandt burde udarbejdes af SN i samarbejde med institut
terne i KØbenhavn og Odense) fra arbejdsgruppen. Derud
over bemyndigedes formanden til at optage kontakt med 
Historisk Institut og Institut for Klassisk og Nærorien
talsk Arkæologi. 

~~~~~~~~~!~~-~~-~~~~~-~~~~. 
Man enedes om at afholde næste møde mandag den 27. august 
kl. 10.15. 

Evt . 

Problemerne omkring ressourcer til Latinsk Stil I (spe 
cielt omgængere) og Græsk Stil II blev berØrt. 

Steen Rønnow 
næstformand 
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UTILE DULCI 

Det lyder af latin og er det også, endda fyldt med tra

ditioner , der går årtusinder tilbage. I antikken var det 

et motto , i dag en institution . 

Thi således kalder man den forening , som alle, både studen

ter og medarbejdere, ved Institut for Oldtids- og Middelal

derforskning betragter som deres naturlige samlingspunkt 

både nå r det drejer sig om fester og om mere kulturelle 

aktiviteter. I første omgang henvender foreningen sig især 

til den store mængde nye studenter, der fulde af forvent

ninger glæder sig til (eller frygter) synet af dem, der fra 

gammel tid har befolket instituttet. 

En glimrende lejlighed til denne oplevelse kan man få fre 

dag d. 14. september kl. 19.30 i Finnebyens Forsamlings

hus, Bornholmsvej l (et kort ove r lokaliteterne kan ses 

på opslagstavlen ved instituttet), hvor der arrangeres årets 

rusfest med de kendte specialiteter fra bestyrelsens køkken. 

Prisen er som sædvanlig rimelig, ikke mindst for russerne : 

35 kr . for ældre studenter og lærere, 25 kr. for de nye. 

Vel mØdt : 

P.f.v. 

PETER TERKELSEN 

-----------_.~----------------------------------------------------

Læsekreds - Hippokrates. 

Vi har i en mindre gruppe planlagt at afsætte nogle timer 

i efterårssemestret til læsning af bl.a. Hippokrates ITEpt 

åepwv Kat uOå.wv. Alle som måtte være interesserede i at ., 

være med indbydes til et aftalemøde fredag d. 7. sept. 

kl. 13 i fagudvalgets lokale. 

Simon & Peter. 
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LATINSK STIL I OG II 

I god forståelse og med studi2nævnets formands billigelse 

og med almenvellet i sigte har unde rte gnede to stilunder

visere bytte t hold, således at G. Torresin i E.79 unde r 

viser i LATINSK STIL LL og P .O . Jastrup i LATINSK STIL L. 

Om LATINSK STIL L se nedenfor . 

LATINSK STIL II samler l) all e som s tiler mod hovedfags 

eksamen i latinsk stil, 2) alle s om tidligere har fulg t 

Latinsk Stil I , men e ndnu ikke har indstille t sig til 

eksamen el l er er gået o p med e t mindre tilfredsstille nde 

resultat . 

Tider , Latins k Stil I, O. Jastrup, fredag 13- 15 i 32 3/222 , 

Latinsk Stil II, G. Torresin , f redag 14 - 16 i 3 23/21g. 

G. Torresin / O. Jastrup. 

Latinsk Soroghistorie 

Undervisninge n i Latinsk Sproghis torie tænke s ikke gennem

ført som samlet ove rsig t ove r lydlære n, formlæren, syn

taksen, stilhistorien r Latinens p lace ring i forhold til 

andre indoe uropæiske sprog og ti l andre italiske sprog, 

dens senere differentie ring i de romanske sprog. Disse 

ting skal studeres og der finjes meget veleg nede hjælpemid

l e r . Formålet vil vær e ved eksemplificering at demonstrere 

den srroghistoriske tilgangs almene og specielle r elevans 

for t eks tforståelsen i særdeleshed og sprogforståelsen i 

almindelighed og det s p roghistoriske v iOOrktøj s nyttighed i 

det daglige a rbejde med t ekst e rne. Pointen e r ikke ~ og kan 
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ikke være - at gøre jer eksamensklare på dette kærnpefelt 

på 2x15 timer, men at give jer bedre forudsætninger for 

og forøget lyst til at studere videre selv. 

Otto Steen Due. 

GfuJSKE HISTORIKERE 

Der læses Xenophon' s Hellenica 1-,11 bog. c1 eg har valgt 

Xenophon, fordi han - skønt længe forsØmt - i de allersene

ste år har været genstand for flere sp~,dende fortolkninger 

og I og II bo'}, fordi de udg('lr e t passende hele inden for 

værket 99 omhandler episoder, d e r er meget væsentlige for 

forståelsen af det atheniensiske demokrati i slutningen af 

det 5. årh. , og fordi de giver god mulighed for sammenlig

ning med Thukydid, Lysias og Aristoteles. 

Blandt de vigtigste værker om He llenica kan jeg foreløbig 

henvise til Breitenbach's Xenophon-artikel i RE IX A 2 

(findes også som særtryk fra Stuttgart 1966 med titlen , 

Xenophon fra Athen), sammes disputats fra 1950, Historio

graphische Anscheuungsformen Xeno~hons, H. Baden, Unter

suchungen zur Einheit der Hellenica Xenophons, Diss. Ham

burg 1966, W. P. Henry, Greek Historical Writing. A Histo

reographical Essay based on Xenophon ',s Hellenica, Chicago 

1967, W.E . Higgins, Xenophon The Athenian, The Problem of 

the Individual and the Society of the Polis, 1977, J. Luc

cioni, Les Idees Politiques et Sociales de Xenophon , Paris 

1947 og E.M. Soulis, Xenophon and Thucydides, Athen 1972. 

Desuden kan jeg anbefale Rainer Nickel's beretning i 

Ertrage der Forschung, bind III fra 1979 om Xenophon

forskningen. 

GRÆSK STIL I 

Kurset sigte r mod de skriftlige pr~ver til l. del/bifag og 

omfatte r græsk syntaks såvel teoretisk som praktisk. 

Timerne vil foregå dels som diskussion af udvalgte problemer, 
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'leIs som gennemqang af o?gaver b.",de versioner, stile 0<) 

svntaksongaver. 

For en ordens skyld g0r jeg opm..erksorn n"t, at kurset, der 

strækker sig over 2 semestre, ikke kOlllIT\er hvert "r, Men 

hØj st '.lvert andet. 

Bo'Ul I")ue. 

Gn.\~SK E!..B';I ~y; ,TA.i~BE 

Tirs~aq Il-IS i 323/222, fMrste gang ll.sppt. 

Beregnet h"n.e for l. Oq 2. del. Mext IlOEl anfOlrt i li'we

planen. Elegien tænkes tila02eset ~ed læsning af et 

passende udvalg a f Mheogni,>, eller ""heoonis " , hvortil 

ln rUedning vil blive (Ji vet i fc\rste dob':>el ttime. I 

semestrets slutninq tænkes læst ·' iA.M0e ·', reor~senteret af 

.l\rchilochos. 

r;~f.s :.\ S!-'.a()G~!IS'::."0RI!~ 

Onsdag 11-15 i 323/222, ftrste gang 12. sept. . . -- ~ 

Beregnet for bån.e l. o'! 2. ilel, samt for lingvister. 

7'ext som angivet i L:csenlanen. Efter en kort orienterende 

indledning i f:1rste dohhelttilTl.e vil ti"1erne i alt væsent

ligt blive anvendt til examinatorisk gennemgang dels af 

indskriftliqt overleverede, dels, n~r det er n~rliggende, 

at litterære cialekttexter. F~rste hoveninteressefelt 

bliver ionisk. 

,,13: Deltagerne gøres oPJ'I~rksoE'Jne 0.'\, at Institut for 

LingVistik i efter1'trsse:uestret ved lektor ~I. :!olmboe 

afholder "Gennemgang a f græsJ~ snroghistorie og græske 

d.ialekter" (2 uc;tl. timer, af ta lern"lC' e torsrlag d. 6 

septem~er kl. 15 pA Inst. f. Ling. - se Læseolanen 

s. 75). ner er - tro,~s ti tlernp. - ikke tale on uagt

SOM duhlerin~ af lmdervisninqen, i0et aolmboe vil 

koncentrere sig on et sal".let overhlik over sprogets 



26 

historie mei hovedvægt ?å de ældste faser, medens 

den ovenfor ski2zere~e undervisning får sit tync:rde

~unkt i praktisk indf0relse i læsning af nogle af 

de græske hoveddialekter. ~et anbefales me~et dem 

der har tid dertil at følge begge gennemgange! 

LA7rlSK PROSA FOR BEGYNDERE 

Mandag 11-14, tirsdag, onsdag og torsdaa i 323/222, 

første gang tirsdag o. ll. sept. 

Det forventes at alle begyndere i Latin (bifag, hovedfag, 

kl. fil.), men ingen andre, deltager i denne undervisning. 

7ext som angivet i læsenianen. Læsningnen vil i begyndelsen 

foregå ret langsomt og ~live ledsaget af detailleret syn

taktisk analyse, siden vil tempoet hlive sat væsentligt i 

vejret. Der læses først ~usc. Disn. 3. bog, dernæst efter 

aftale enten mere af samme værk eller renræsentative prø

ver på andre former for senreoublikansk Drosa. 

Til f0rste time bedes forberedt lib. III. 0S 1-2 (til og 

med cedat) . 

NB! DA ·JEG I BEGYW)ELSE'! AF SEPTEMBER DELTAGER I DS;~ 7. 

I~TERNATIO>~ALZ KLASSIKE'U<()~JGRES I BUDA?ES~ I !'ABEGY~lDES 

~I~l UN')ERVISNPIG E' I fJGE SE'lERE END A' lGlVET I LÆSEPLA'lE''1. 

R. Friis Johansen. 

VEil.GILS Fl'IEI'1E VII BOG 

Torsdag 11-15 i 325/420. 

Som allere~,e nævnt i sidstA nummAr af AfJora vil jeg denne 

gang gennemg!\. en hoC! fra "Iliade" - dAlen af Vergils i'Eneide, 

og da jeg går u':l fra, at sidste halv~,el af dette værk er 

ret ukendt for de fleste, vil jeg tage 7. bog, da den 

inneho11er forunsætninqerne for at forstå resten. I~vrigt 

har jeg tænkt mig, at det skal være en traditionel tekst

gennemgang, dRr 1<:an f<'llqes a': alle, der har været igennem 

det pro~æ.-J.eutiske ')oesikursus o Teksten er R .. A. B. \1ynor i 5 
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Oxford-udgave og/eller C.J. Fordyce's kommenterede udgave 

af VII. og VIII. bog (P. Vergili '~aronis Aeneidos libri 

VII-VIII Ni th a Commentarv by C.J. Forayce, Oxford Uni ver c
-

sit Y Press 1977). Til fØrste time vil jeg be~e Jer læse 

de første 36 vers. 

LATF1SK STIL I 

Bemærk ændring af lærer, tid og sted! Undervisninqen vil 

finde sted fredag 13-15 i 323/222 ved undertegnene. 

Kurset er heregnet for dem, der har afsluttet det nropæ

deutiske år og ikke tidligere har fulgt et kursus i latinsk 

stil. 

LærebØger, som bedes medbraat til fØrste time~ 

Thure Hastrup: Latinsk Sprogfærdighed, 

J.J. Madviq: Latinsk Ordføiningslære. 

Yderligere vejledning om ord~Øger o.l. vil blive givet 

i første time, fredaq d. 7. september. 

Poul Ole Jastrup. 
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LITTERATURANALYSE OG .. ·TEORI 

l. Vi begynder med Horats' Kleopatra- ode (1.37) og Hanne 

Smiths folkning deraf i: Nunc est bibendum - a Literary 

AnaZysis of Horace's CZeopatra Ode, CZassica et Medi

aevaZia Francisco BZatt septuagenario dedicata, 1973 , 

ss. 280- 28~. 

Dels ved at sammenligne denne tolkning med traditionelt 

filologiske, dels ved selv at fors0ge os med komplette

rende analyse vil vi søge at vurdere den valgte metode. 

Til placering og mere generel vurdering af denne og de 

andre analysemetoder vil vi benytte Kurt Aspelin, Text

ens dimensioner , Stockholm 1975, som er bestilt hjem 

i AB. 

2. Dernæst vil vi bruge Fædrusanalys~rne i: FabeZ og Sam

fund af Kragelund, Krogh, Skafte Jensen og Friis-Jens~n, 

Museum TuscuZanum 32~33, 1978, ss. 55- 75, pu tilsvaren

de måde. 

3. Endelig vil vi på samme vis gå til nogle allerede klas

siske analyser, nemlig Petronius- og Ammianus Marcellinus

afsnittene (rummer også iagttagelser om Seneca, 'I'acitus 

og Augustin) i Erich Auerbach, Mimesis , ss. 37 -98 i den 

danske udgave (1965). 

neget slagordsagtigt kan vi siges med l, 2 og 3 at have 

nærmet os - og forhåbentlig i tidens lØb fået profileret 

- hhv. nykritik, strukturaZisme og Geistesgeschichte. 

- Vores teoribog - Aspelin - sammentænker strukturalis-

me og marxisme. 

Alle de analyserede tekster er p~ latin (og gymnasiean

vendelige). Bliver der mere tid , ville jeg gerne have 

lejlighed til at behandle den psykoanaZytiske tilgang til 

(antik) litteratur; en måde at gøre dAt på er at behand

le 

4 . "Oedipe" sans compZexe, kap. IV i J. - P. Vernant, P. Vidal

Naquet, Mythe et tragedie en Grece ancienne, Paris 1972. 

Den analyserede tekst vil vi i så fald (især) benytte i 

dansk oversætte lse. 

Om et kursus som dette gælder det i endnu hØjere grad end 

sædvanlig , at udbyttet vil vokse med deltagernes stædige 

krav om op lysning. tIe n I må være belavet på, at vi skal 

ou~n,etv med tryk på præfikset . 
OLE THOMSEN 
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HILES GLORIOSUS 

Nogle bibliografiske bemærkninger. 

Hiles hører til blandt de berØmteste Plautuskomediero 

Den fik stor indflydelse på moderne teater lige siden 

renaissancen, men den største succes fik Miles dog i 

det XVIII og XIX århunddrede på amatørteaterne (gymna

sie- og studenterscener) . Var de civilisterne, præsterne 

og skolelærere, der hævnede sig på deres militære rivaler? 

Samtidig skrev Holberg Jacob von Tyboe, som drillede begge 

kategorier, magistre og stortalende soldater (og forresten 

mere efterlignede Terents' Eunuch end Niles). Cfr. Lorenz , 

Anhang til Miles 230-47; N. Andersen, Ill. Dansk Littera

turhistorie II, 52-57. 

Plautus i Miles er kun en af de mange komedier, hvor figu 

ren Biles Gloriosus optræder (Curculio. Epidicus, Poenulus, 

Truculentus, til dels Pseudolus og Bacchides , Terents' Eu

nuchus) og den var en fast person i komediens verden: cfr. 

Capt. 57 f. ; 

hic neque peiiurus leno est nec llIeretrix mala 

neque miles gloriosus (cfr . Ter. Eun. 35 ff.) 

Mili tærf iguren i Commedia dell 'I Arte har alle disse kome

dier bag sig, men naturligvis iSOJr ~~iles I l. scene. 

l'liles er fra mange synspunkter en ikke særlig typisk Plau-' 

tus-komedie. For det fØrste mangler kun Miles og Asinaria 

blandt de 20 komedier sangpartier, cantica, Terents ' ko

medier er også uden cantica, bortset fra rudimentære res

ter i Andria (den ældste : ) og Adelphoe, men har rig E2.!Y
metrie, d.v.s. at der i nogle scener skiftes uafbrudt fra 

et metrum til et andet. I 11iles og ~sinaria finder vi der

imod store afsnit i det samme metrum . 

Det vil altså sige, at vi i rhles kan koncentrere os om 

grundigt at læse de vigtigste latinske metra og ad den vej 

blive fortrolige med den latinske prosodi (det er den la

tinske prosodi, der er vanskelig , ikke den latinske metrik!) • 

Den bedste introduktion er 7r. Crus ius - H. Rubenbauer, 
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Romische r1etrik. Eine Einfuhrung, r·1unchen 1958 og senere 

genoptrykt. Eller: D. S. Raven, Latin Hetre" London 19650 

11. Drexler (tilhænger af ictus) Einfuhrung in elie rom. 

l'1etrik, ILB. 1967 er først nyttig, efter at man behersker 

grundreglerne . Det sarrune kan siges om H. M. Lindsay, Early 

Latin Verse, Oxford 1922, på trods af titlen en række un-' 

dersøgelser om nogle problemer. Grundig og klar er på ita

liensk C. Questa, Introduzione alia metrica di Flauto, 

Bologna 1967. Klare forklaringel:' på elementære grundfor'~ 

hold også i Ussing : Græsk og romersk 14etrik, Kbh. 1893. 

Ora ictus .. teoriens historie se nu N. S. Allen, Accent and 

Rhytm, Cambridge 1973, især ss. 341- 59. 

Hvad angår kompositionen er det største problem i Hiles 

dette: at handlingen i de enkelte scener skrider meget 

langsomt frem, omhyggeligt forberedt og udtømmende for~ 

klaret (Hiles er den længste latinske komedie): der mang·' 

ler altså i Miles den slags overgange, som overlades til 

publikums intuition og som er typiske for Plautus og ef

ter hvad vi nu ved også for rlienander: <.ler mangler i tHles 

de situationer , som kun er antydet i teksten og som ges

tus og scenisk bevægelse (og måske musik) skal bringe til 

fulc1 udfoldelse. på den anden side lægges der i de enkel~ 

te scener op til intriger, som IKKE får nogen udviklin0 . . 

senere. Også det væsentlige element i andet akt, dets 

inventio comica, en hemmelig gang i en væg, igennem hvil~ 

ken pigen kan gå frem og tilbage fra r1iles' hus til el

skerens arme hos den gæstfri nabo, glemmes helt i }:ome

diens anden del, Hvordan forklarer vi det? Skal vi her 

se fØlgerne af den kompositionsmåde, som Terents brugte 

og undskyldte ved at sige, at også Plautus havde brugt 

den i kontamination? d.v.s. indførelse af en eller flere 

scener fra en anden komedie i de:, komedie som man over'" 

sætter. SkØnt man i dag kan spore en vis aprioristisk 

modvilje mod kontaminationshypotheser,o finder en sådan 

hypothese endnu en bred tilslutning i tilfi21det Hiles, 

Vi, der naturligvis ikke når at læse hele l1iles, vil dog 

få mulighed for at tage stilling til kontaminationspro·~ 
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blemets væsentlige elementer, hvis vi nRr til v. 8730 

Netop i de to fØrste scener af 3. akt kan vi forsøge 

at skelne det, som vi kan antage for at være en "plau

tinsk udvidElse" (for at bruge Bo Fraenkels terminologi 

i Plautinisches im Plautus, Berlin 1922 - men en itali·

ensk oversættelse, Firenze 1960 har vigtige tilf~jelser) 

fra det, som vi muligvis skal anse for at være f ø lgerne 

af en kontamination. Sml. ogsJ\ Gordon Willia.ms , "Evidence 

for Plautus ' workmanship in the Mi les" i Hermes 86 (1958) 

79 f L 

K o Gaiser , " Eine neu erschlossene )~1enander-Komodie i Poe

tica I (1967) 436 ff. dss. Die rom. lZomodie, I'lautus und 

Terents HodoFo 205 ff. har foreslået l1enanders Ephesios 

som original for r-'liles. Vi skal naturligvis også tage stil

ling til dette problem. Hvordan rekonstruerer man tabte 

komedier? Hvem er disse sene epistolografer og erotiske 

forfattere , som man citerer i den forbindelse? Hen, hvis 

originalen ikke er Henanders, så må vi indrønune , at de for

skellige forfattere af den nyen! komedie havde langt flere 

kompositionelle motiver og livsanskuelser til fælles , end 

vi i andre sammenhænge plejer at i1ntage. Vi kan for ekso 

sammenligne nogle scener i Aulularia, IÆercator og Trinum

mus (også i forbindE;lse med Theophrasts m:pl yå.j.J.ou) i 

Terents i Eunuch, i Henanders Aspis, og ogsv. sammenligne 

andre miles - figurer i andre komedier. Jeg ved ikke , om 

vi alle har tid og forudsætninger for at trænge ind i 

problemerne om den græske nyere komedie. Hen alle, også 

l.årsstuderende, kan dog let sætte sig ind i disse pro

blemer ved hjælp af Co Hoeg, Introduktion til Plautus , 

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 1931 og oversæt

telser af Ilenanders Dyskolos ved O, S. Due (Gyldendal 

1961) og Samia ved J. Thoms\~n ([Viuso Tuseo 1977). Eo ~J. 

Mandley, ~ienander and Plautus , London 1968, en sammenlig 

ning af Bacchides og Dis exapaton, det største stykke 

(100 vers), hvor vi direkte kan se en Plautus, der "over

sætter" sin original , findes nu i tysk oversættelse i 

II.d.F.bindet om Plautus og Terents s, 249 ff. 

principielt: erfaringen viser . at det er klogt af den 

latinstuderende at bruge det kvantum græsk, han nu en-· 
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gang har. 

Endnu et problem, i hvilken relation befinder Miles sig 

til fortællinger med mo'UveL bortfØrelse/befrielse af 

piger i verdenslitterat~rcn? Et garnmGlt problem: se E. 

Zarncke , "Parallelen zur ;;;ntfuhrungsgeschichte im Hiles 

Glor iosus" i Rh. Hus. 3'i (1. ,104 ) l ff. Han kunne læse en 

novelle fra Joha:mcs c,," ,Al t,~ Silva' s Dolopathos (12 . årh.) 

(A. Hilka, Historia S01'tC;!l1 3apiGlltium II, Heidelb<o!rg 1913) 

for at se karakter ::m ~f d::_ssc saimnenligninger (sml. også 

Gaiser i den ovenfor cii:s!:"::!,, artike l i ~?d.F.) og for 

at stille det metodolosiske 37,)'"rgsmdl : skal sådanne sammen

ligninger e tableres j12, grundLl<] af fælles træk i r:>ersoner 

og handling (motiver) eller ~,,~, grund l ag af relationer 

mellem de struk'turellc bcsta:,'::;c~E,le ? 

Plautus er overordentlig f ~_nt, 1,0.<] iV(2t: Goetz··Schoell, Leo 

(se E. Fraenkel i Fr. Leo, A':sqewahl te Klo Schrifhm, Roma 

1960 s. xxviii - )(Xx) Li.:-t',::;;:y, :.3rnout' s udgaver har hver 

deres fordel. l'lan r:tå li:,;.'] at 'Jruge de:-an alle , ikke mindst 

for at lære at skeln" de ':i.lf'21de, hvor kun de anvendte 

skrivemåder er fors!c(~lJ:"ge)' r~t2rl udJiverne enige, fra de 

tilfælde , hvor forsk~lli,!c 3::riv8..rn1),der dækker over forskel~ 

lige opfattelser af eje mo·crisJ.': ellGr sprogligt fænomen\, 

eller over forskell ige 70rmer (se r . eks. Lindsay ; Prae

fatio i L bind s. vi--v i~_',;" 

Om overleveringshistor:~e kan man begynde med Geschichte 

der Textuber1ieferung B. I , s. 375··77. Zurich 1960. Endvi

dere Fr. Leo Plautcin1schc Fo.::-schungen l<ap. I (især 58 - 62); 

G. Pasquali, Storia della traditizione e critica del testo, 

Firenze 1962 s. 331- 54. 

Sprog og prosodi: man kan begynde med de få sider i Lindsays 

editio minor af Captivi (Oxford 1926) s. 7-18. 

W. M. Lindsay, Gyntax of Plautus, Oxford 1907 (1936) 

M. Haffter, Untersuchungen zur altlatein, Dichtersprache 

Berlin 1934 (197 6) 

G. Lodge , Lexicon Plal.1:tinu.'1l, r~eipzig 1903 - 33. 

Romersk teater. 

M. Bieber, Tha History of thc Grcek and Roman Theatre 

Oxford 1961 
.~ - ./:,. :~. l·ll.] ( 

. ~ I'_ ", J -.{' ~ •• 



33 

G. Hichant, Histoire de la comedie romaine, 2 vol. Paris 

1920 

,~. Beace, The Roman stag.,3 , London 1968 

G. Duckworth , The Nature of Roman Comedy, Princeton 1952. 

14ange af disse bøger vil normal t ikke være at finde på se

mesterhylden , men på deres plads . Andre lige så vigtig0 

vil altid være at finde pil se.TlIesterhylden og citeres der -' 

for ikke her. 
Til sidst vil jeg gøre opn<:;rksom på "Das romische Drama" 

herausgegeben von Eckard Lefevn~ (WB 1978), som vil være 

et udmærket hovedværk til liltin bifag (eller nogle kapit-, 

ler fra den plus andre bJ.dl'ag fra H.d. F. - bindet om Plautus 

og Terents • ) 

Giuserpe Torresin. 
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