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Meddelelser fra Institut for Oldtids- oq Middelalderforaknlnq: 

Refera~ fra IB l6~o2~8S 

Referat fra IB 11 . 03.85 
Referat fra -n 01. 03.85 

Referat fr~ZB 08.02.85 
Referat fra IR 12.03.85 

!1!!l!ll 
Nogle løse betragtninger om vor mere eller mindre sjove mide 

at studere pl. - Af Giuseppe TOrre.in 
UdViklingen omkring den humanistiske bekendtgØrelse - et ~orSØ9 

pl opsamHnq. ' 0 ,Af Dorte W111e 

Om litterært tyveri ,m~m . ,- Af $Ør-en SØTensen 

-Predaqssem1nar 

atile Dulci 

_ NIr1lckeI> _Je!._ fra _tut fix Oldtl.cla-- OIJ ~. 
~ __ fra 1mt1~ IcDllogj aJe ~ OIJ tI\Ir.I<Je infgnnoHmer 
<II __ ta 1Ikt1v1_ OIJ ~. '!l1aa _lel_ lir UIIIler_ 
lII[Id. Nl\'D 'eh !iat af funkt1gn 1 de pip''''' cqanar. 
Alle tI\Ir.I<Je ~ _ ..s.luJdrende ~venno/underskr1_ peroco>l1qe 
-.,g. 

DEII RY!! fORSIDE 

fore.tiller ... an .1.10 (1CJ4w og .l.~ er .om bekendt beal.aqtede) , 

der lytter oq fra c1kaclerne flJ: a t vid~ " bv.em Aer, SOØl lam 09 .laver, 
holder en lang, .tille .1~, 09 hvem der taler og eamtaler {Pla
tona pna1dro. 258 Bl • 

Redaktionel Kommentar 

Dette 'n~er at Agora kommer ud på et tidspunkt, hvor humaniora 
-bef1.ndera1.q -l :clen vanakel 'lq. a1tuati.on at akull. forr.1JUje de beatA-

ende uddanne'iser, opfinde en' række nye - og, kunne lGAn m1.stanlta, lkke 

altid aar.l..1q v~dede. Bumanlstbekendtgtlrelsen vU true de Itu

derende pi det eneste de bar, deres kompetence. Er der en intern 
1091lc 1. regerinqens besparelaesbestræbelser, 'der q.r, at universi

teter.ne 0961 ml spare, sl mangler hUlDiiJrlstbeJtendtg,relsen enhver 

sAdan loqlk. Godt nok .r humaniora overflad111k .. et 11tke den store 

økonomlopretter, men .p1 .langt sigt er -et hØjt uddannelsesniveau i de 
- forstående" og/eller ~h19torlske" -tag.en absolut _nødvendiqhed~ Men 
1 denne saq e'r det for tidliqt at give op: viser -vi ved vores uafbrud

te, indaundJ.ge s1gnaler til de b .... luttenile 'lI!!I"'1iqhader . hAbløaneden 
1 den valqte ' politik, qøz v~ det ved a~ være aktive og indbyrdes sti 
sammen pI hUmaniora, og der 'kan 1sær et .fag -BOIIl vores, der ikke har 

den gamle -rabiat--betegnel~e hængende pi _tg, bjæipe 'meqet ttl for 
at brtnge folketinget til -- ja, fornuft .. Det er 09a,1 vores ansvar 
overfor, ikke stat og universitet, men faget. 
En l1lle institutavls som Agora kan ikke gøre sig forhåbninger om at 
påvirke udViklingen i nogen som helst retningn nAr det er de store, 
der slls - og slås med million-argumenter. Vi har heller aldrig ~illet 
plvlrke nogen som helst udvikling. Hvad vi kan gøre os forhlbninger om, 
er ene og alene at virke oplysende pi den den ~~lle gruppe mennesker, 
vi er på instituttet, forhAb~ntlig · de~tskabende og gerne aktiviserende ~ 

I den forbindelse er der iøv~iqt qrund til ~t 'bemærke, at især de stu
derende har vist en usædvanlig stor aktivitet 1 denne ~ltuatlon. Ser 
vi bort fra, at d~t er gavnligt i sig selv, og at det også gayner dem 
selv i deres faglige udvikling at se faget fra denne~lde .- en fØlelse 
af større integration - er det også qodt, fordi det kan være svært for 
medlemmerne af de styrende organer at overkomme og have overblik over 
det hele ~ 

Vi hAber at kunne bidrage til at skabe dette ove~lik hos alle insti
tuttets indvAnere ved i dette nummer at præsentere bidrag til bide den 
konkrete situation og til den almindeliqe interne fagdebat~ 

Som det kan bemærkes har vi denne gang en -annonce- - det er naturliqvis 

en mulighed , der stir Aben for alle læser~. 

Red~ 



ilARnUS mHVER~ITF.T 

I NSTITI]'r F'O~ OLO'r1D';::- 'JG 
M I m"'E l..}\!,llEf.r"Ofi5l\" : 1;.;-:: 

IB-8S- 1 
2'G. 92 . 1935 

Re fi ra t a[ le~dc i ! nstitll~b~ .;tyrels0n mandaa den 25 . februar 

Til s t ede : Otto Steen Due (bestyrer), Mari anne Randrup Chri~tensen, 
Eljn L~yche , Ole Thomsen. 

Frclværende 
~--afbu"'d: Erik P. Hj ortshøj 

fr aværend e 
u:--aIbu~ C.:lther ine Girard 

11 

21 

o 

Ti l refe~ e~t va lgtes EL. 

r~cddcl(:ol!O'.?r : 

Inst itu ttet har modtaget: 

al Communic azi oni fra Properts·akadem iet i Assisi. 

bl Proqrar.1 [ar un i vers itetsradioen 2 ~ . 2. -1. 3. 1985. 

cl Skr ivelse af 20.2. fra Nordisk Inst itut til de andre No r
diske Inst i tu tter me d kopi til HF samt alle institOtter 
und ~r Hf' -vedr . h uma n islbekendtqørelsen. 

d) Recau-ori e nte ring jan. Ifebr ... 1985 s amt kur-susp r og::am for 
forår 1985. 

el Meddelelse fra HF om aflysning af F ~-mØdet d. 25.2.85. 

f l Skr ivelse af 20.2. fra lokaleudvalqet anq. udnyttelse 
af lokaler i ugen fra den 25.2. til 1. 3. 

ql Meddelelse fra HF om , at s ager der ønskes behandle t ~å PR-m øder 
skal være fr emme med morgen pos ten torsdag. 

h) Udkast fra Alborq Un iversitetscenter om samarbejdsa f tale 
med un iversite te t i Vil'njus . 

ql Orienterinq fra personalesekretariatet om regler og forret
ninqsqanq vedr. jUbilæumsqratiale oq diplom. 

hl Ansættelsesbrev for Grethe Flarup Hansen. 

il Skttvelse af 12.2. fea administrationen om ændringer i ud
kastet til ny humanistbekendtgørelse . 

.i) Planlægningsstatus for HF 1985. Ligqer til gennemsyn på se
kre tariatet. 

3) Mødeplan for foråret 1985: 11. 3., 25. 3., 15.4., 29.4., 13.5., 
3.6., 17.6. 

Mø('kt sluttede kl. 11.30. 
Elin LØyche 
referent 

-_l' 

-,'. --

AP.RHUS lJNI VE!-~.3ITET 

HJST!7.UT t:'GR OLDTID5- OG 
[-';IDDEL<ALj}2~FOitSKrnSG 

IB-8S_2 
25 .03. 85 

Refer~t af møde i instit u tbes tyrelsen mandag d e n 11.3.1985 

klo 10. JO i j :1sti tuttets mødelokale. 

Til stede : Otto Steen Due (bestyrer). Mar i anne Randrup Christensen, -_._--
Erik P. HjortshØj, Elin LØyche , Ole Thomsen. -

Fr avær end e 

me d a fbud: Catherine Girard. 

- O -

1. Valq af refere nt 

2. 

3. 

Til referent af 18- og IR-møder valgtes aT. 

Godkendelse af referat a f IB-møde den 25.2.8S. 

Godkend tes. 

Meddelelser. 

a. 

b. 

c. 

Modtaqet piece fra Danmarks EBB-center for forskning og 
uddannelse. 

Under 8.3.85 modtaget skrivelse fra Administrat ionen vedr. 
udsendelse af lønbreve til universitetets medarbe jdere. 

MOd taget -anmodning fra Erik Ostenfeld om lån af skrive maskine. 

MØdet sluttede kl. 11. 30. 

Ole Thomsen 
referent 



.tI. M~:.US ONI Vf: RS ITET 

!"J~,!, i'rUT PCR OLDTIDS_ OG 
MID U"': L ; , L!)i:RFORSKNING IR-8 5_1 

1.~ o3. 85 

1cferat dl konstituerend~møde i institutrldet mandag d e n 4.2.85 
<1. 10. J O i byqn. 32 2. lokale 226. 

~ il,_~ Bodil Due, Otto Ste '2 n Due , Brik Hiortshøj, Poul Ole 
Jast rup , HOlqe r Friis J c- h;'<tlsen, Be nt Dal sGuClrd Larsen, 
Erik Cs t cnfe l d, Ole Thoms~ n, Giuse ppe Tor res!n, Marianne 
Ra ndru p Chri s tensen, Cat her ine Girard, Kirsten Wellner 
Jensen, Jette B. Larsen, Steen Rønnow, Villy SChmith, 
E lin LØyche. 

,avæLende med a f bud: Inger Echamma r i. 

ra 'værende uden afbud: Ilanne Laver Hansen. 

Valg af ref~rent. 

Ole Thomsen valgtes. 

Valg af bestyrer. 

- O -

Otto Steen Due valgtes. 

Valg af stedfortræder. 

ole Thomsen valgtes (indtil 1.10). Bodil Due valgtes fl.lO-3!.l. }. 
Valg af den Øvrige bestyrelse. 

a . Elin Løyche. 

b. Marianne Randrup Christensen, Villy Schmith (Catherine 
Girard indtil V. S. har afsluttet sit speciale). 

c. Erik P. Hjortshøj. 

Godkende]se af forretninqsorden. 
Godkendt. 

Fordeling af administrative opgaver. 

Institutbibliotekar: Bent Dalsgaard Larsen. 
EksamensadminisLrator: G. Torresin , . Ole Thomsen i periOder af r 85. 
Skemal<P.qqer: P. O. Jastrup. 
Medlemmer af kantineudvalg: Bodil Due oq Jette Larsen, 
Medlem af bestyrelsen for Håndbibliotek f. KVindeforskninq: 
Marianne B",ntc Simonsen. 
Kon laktmand ti l Folkeunivcrsi tetet: i::. Ostenfeld. 
Medlem af Klassikerforeningens kontaktudvalq: Otto Steen Due. 
Kontaktmand til Aue: Ol e Thomsen. 
Folkeskolckonlaklmand: Erik Os t enfeld. 
[Jni.versiletsradiokontdklmnnd: G. Torresin og Ole Thomsen. 
Medlem af husudvalqet: Bl:.'nt Dalsgaard l,arsen. 

Mødet ~luttede kl. 11. 30. 
Ole Thomsen 
referent 

A.'\rlH! j':; UNr"·E ~SITET 

J NS'l'ITUT F01~ O'-,DT IOS_ OG 
!'II UDEI..,\LjÆr<F'OR5t(Nn~G IR-8S-1. ~l 

oa. 02 _:;.985 

Rt:[cra t af møde_ i i ns t itut .r: . .Adet mandag den 4_~~_~ ll~:.2.2......!. 
bygn. 322 lokale 226. 

'l'il s t<cde : Bodil Due Ott o Ste e n Due Er i k Hj o r t s h ø i ( t 1 1 kl. 1 2. 00), 
Poul Ole ~astrup, Holger iriis JOhiln~@ n, -E~n t D a~ sga~ r d 
Lar s en, Erik Ostenfe l d, Ole Thomsen, Gi useppe Tor res ln , 
Marianne Ran"ctrup Christensen , Ca the r i ne Girare, Ki r s tert 
Wellner Jensen, Jette B. Lar sen, Steen Rønnow, ?il ly 
Schmith, Elin LØyche. 

- -----

Fraværende med afbud: Inger Echammari 

FraVær0nd(;! uden afbud: Hanne Laver Hansen 

- O -

O) Ti l ref~rcnt valgtes SDL. 

1) Dagsvrden blev godkendt. 

2 ) Ad IB-referat 12.ll. e"· aT {rClværende med afbL. i. GT spurgte efter 
r<..'gnskab. OSD oplyste, at ..1...0 ,, ~.:. .:. .. behandle ins ·ituttets reqnskab 
ug budget. så snart grundlag herfor forelå. 

3) Meddelelser fra bestyreren: 

4 ) 

5 ) 

dl Instituttet har modtaget II. Intern. Fredsuniversitets intro
dUktiunsbrochure. 

bl Institutter har modtaget meddelelse o ' Carlsberg-Clare Hall 
Visitinq Fc.·llowship fur en dansk viden.l<absmand. 

cl Husudvalget har godkendt, at indisk f~ lukale 318 i 323, og 
al fagudva l get flytter i stipendieloka e på 4. sal. Til gen
gæld skal nichen benYltes som s t ipendi l lokale. 

dl D~ r blev mindet um frist [ur bidrag til årsberetning. 

c,) Br\;'v i-lf 23. 1.1 985 fra JAU ang. undervisl ngsprogram 1985-86 
mod l ag(! t • 

fl Iflq. medd. fra HF a{ 22 .1 .85 om gæstefo 31æsere var Schenke
vt:ld priuriteret som . nr. l (Holland). Ar ; ghetti som nr. 4 
(It;:ilienl. 

g) Bibliugrafi ov.er Danmarks off. Publikati u ?!r mudtaget. 

Ud S i.l t , idt;"t HFJ bemærkede, at forslag til ny 
v idtidskund s kab ville blive sendt t il hø r i ng 

In t·ct . 

ksamcnsordning fur 
IR. 



4. Meddelel. ser fr a studie næv nene. 

Ht-85-2 . 2 I ndisk: EPH orie n t ered e om forestående "åbent hus" fred aq 9.3. 
e deltagere havde meldt "sig. 

6) De t blev overdr aget IB at fre msende et for s l ag ti l skr i ftlig vo
t e ring t il IRs med lemmer. Så f r emt der Dlev rejst indvending mod 
forsl ag e t, ville sagen bli ve taget op på næst e I R- møde. 

7a og b) OT blev valqt til begge Fælles udvalg . 

8) Udsat. 

9) Intet. 

MØdet sluttede kl. l2 . 1S 

AARHUS UNIVERSI'fET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
IIIDDBLALDERFORSIQIING 

B. Dalsgaard Larsen 
referent 

IR-85-3.1 
12.03.85 

Referat af m~e i 1nstitutr~det ~andag den 4. 3.l98~ i bygnino 

322. lokale 226. 

Til stede: Bodil Due , Otto Steen Due. Erik Hjortsh_j, Poul Ole J.st~up, 
Holger Friis Johansen, Ole Tha.sen. Giuseppe Torresln. 
Marianne Randrup Christensen , Catherin& Girard, Villy Seh.ith 
Elin LØyche. 

Inger Echom~;u:1 Bent DalBaaarcl Lars"" Jette Laroen. 
Steen R.nnow".Er:i~ Ostenlela, K1rsten -WtHfier. 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden: 

POJ valgtes til referent, Nyt punkt 4 A: Foreløbig drøftelse af 
grund- og overbygningsuddannelser. 

2. Godkendelae af referater: 

Referat af konst. Møde og ordinart IR-møde 4.2. 1985 godkendtes. 

3. Meddelelser fra bestyreren. 

Modtaget : 
l. fortegnelse over be s tyrere OCJ SN- formænd ved HF. 
2. Skrivelse fra HF, hvori meddeles, a t f~kulte tsfina~sierede 

eksterne lektorater, herund er St øm~ti s Gian noulos ' l e ktorat 
i byzan t inist i k 09 nygræsk . ik ke vil !:ol :. ve for l ænget. 

KP: HPJ orie nter ede om det nyligt afhold t e og vellykkede "lbent 
hus" 28. 2. 2 0 d e l tagere. Desude n om SN ' s positive reaKtion på. 
t værfag "kvindeutopier" , hvis fagrelevante emner bliver behandlet 
i rimeligt omfang. 

4A. Foreløbig drøftelse af grund- 09 ov.erbyc;jninosuddannelser. 

5. 

HP3 meddelte, at SN inden 20. mart. skal afgive en principiel , 
redegØrelse for. hvilke qrund- oq overbygn1ngsuddannelser inst1-
tuttet vil udbyde ~ra sept. 8S. Aktuelt regner SN med GU i græsk, 

.latin og (et forholdsvis differentieret) klassisk filoloql, 09 OU 
i latin (2/1t Ir). græsk (2/1t ir) og klassisk filologi (l Ar) 
samt konferens i klassisk filologi (2+4 Ar). Derudover overbyg
ningsuddannelse eller/o; overbygningamoduler i .iddelalderlatin. 
byzantinistik, oldtidskundskab (lt Ar efter anden GU ved insti-
tut tet) 09 nygræsk. . 
GT anbefalede. at man oqsletablereda GU i byzantln1stik O; middel
alderlatin. 
EPH orienterede om planerne for 1n41.~ 

IR-85-l.2 
Meddelelser fra fakultetsrldet . 

080 orienterede en de højst usadvanliqe freftgangsmlder. som DVU og 
UVN benyttede i forb. med den nye humanistbekendtgørelse. 

6. Kaapenaationa problel'ller. 

Punktet udsat fra sidste møde. IR vedtog, at OT skulle sk~ffe 
oplysninger om kOMpenaationsreqnskabet. 

7. Ændrlng af eksaeensordning for OK- studerende. 
Udsat til 18. 3. 

8. Budoet. 

OSD og EL besvarede s~roaall i forb. ~ed det udsendte budget. 
9. Arsberetning. 

OSD foreeloq årsberetning som Arligt særnummer af Agora. 
Adskil~ige fremførte in~vendinger. Agora's redaktion lovede at 
overveje sagen. 

10. "gora'. redaktion. 

PIg. nye redaktion godkendtes: S_ren Hindshol_, Søren Sørense n , 
St.on Lauraen, Dorte Nille. Margaret Skelmose. Hanne ~ave r Hansen , 
Ole R. østerqArd, Hans Cregersen. G. Torres1n , Palle Vinther. 

11_ Evt. 

Intet. 

~ødet sluttede kl. 12.30. 

P. o. Jastrup 
referent 



Nogle løse betraatninqer om vor mere eller mindre sjove mAde at 

studere pA 
- at Giuseppe Torres1n 

Disse betrac;tninqer 'er for det t.rste ikk'e systematiske , for det 

andet ikke færdige (jeg har faktisk et forslag i baqhovedet , som 

jeg endnu ikke vil fremsætte) . Oq de er ikke udtryk for en generel 

afstandtagen fra den problematik, som er blevet ført frem 1 Falles

ugen 1984 , og som man kan finde i fællesindlagget , i Sø~en H.'s og 

i Dortes indlæg i Agora-1984-6-8. 

1) Idealet og realismen. Jeg er blevet meget overrasket over den 

anvendelse af ordet ideal, som jeg har mødt i disse artikler. 

Selvfølgelig skal studieplaner , eksamensordninger og alt muligt . 

vare realistiske. Hvad vil "realistisk" sige i denne forbindelse? 

At man ikke ~~ forlange, at man efter et to/fire/seksirigt stu

dium skal være i besiddelse af mere end det, som man har kunnet 

tilegne sig i disse år. Men hvis man ud fra disse realistiske 

betragtninger tror, at man kan indskrænke en videnskab til denne 

prakti·ske målestok, .har man ødelagt videnskaben, universitetet 

og sig selv. FØrst videnskaben, fordi videnskaben, klassisk fi

lologi , måske vil leve videre alligevel, men isoleret fra dens 

udøvere på gymnasierne og 1 den danske kultur. Videnskaben bli

ver til opga,ver for "forskerne" og "forskningsrådene" . Derefter 

universitetet. Fordi man vender forholdet videnskab-universitet 

om ! indtil nu har man ment, at et universitetsstudium bestod i 

at studere videnskabeligt. Hed denne realisme bliver videnskaben 

til pædagogik ; vi får et uni versitetsseminarium til forberedelsen 

af lærere (med indbygget pædagogikum, netop!). Men behøver vi at 

hjælpe Bertel Haarder, ,de ministerielle teknokrater og deres for

bundsfæller i OECD og i EF? De viser at de vil, og at de er i 

stand til uden vores hjal~~t 'ødelægge videnskaben og universi

tetet systematisk. For det tredje: med denne falske realisme øde

lægger studenten sig selv . Der er en ting i livet som er smuk og 

det er, når man er ung og er på universitet , idealistisk beskæf

tiget med et videnskabeligt studium. (Målet i verdenshistorien 

er også, at ·alle unge skal kunne komme på universi tetet ) . Ska l 

vi i real1smens navn Ødelægge denne åbenhed, denne appetit, skal 

vi med realistiske afmagringspiller ødelægge denne Oidymos-bron

zemave, som e~ i ~~and til at spise sig igennem Pauly-Wissowa-

artikler for så umætteligt at bruge teorierne om det sublime som 

dessert? Skal vi igen hjælpe Bertel Haarder med hv~r dag at p~_ 

minde denne unge student om, at han ikke ml lær e mere end det, 

som er strengt nødvendigt for hans profession? At han ikke skal 

kasce nysgerrige blikke ud over pensumsqransen? 

Man akulle også overveje realismens krav inden for viden , som, 

synes jeq, er meget forskellige fra de krav , som realismen kan 

stille i andre områder. Jeg mener: eksisterer der et Ønske om at 

vide , der ikke i sig selv er overskridelse ,af alle mulige græn

ser? Er de't "at ønske at vic;ie" ikke altid "at ønske at vide mere"? 

Mere om den peloponnesiske krig end det som Thuk. fortæller. Ek

sisterer der et punkt, hvor man kan føle sig tilfresstillet og 

ikke Ønsker at vide mere? Jeq kan henvise til Platons Gorgias 

(48~ C) for denne diskussion. 

Hvem har sagt at menneskene skal (og at de kan!) kun stille 

sig mål, som de rQalistisk kan nå inden tor det sociale og det 

individuelle liv? At stille Sig sådanne realistiske mål inden for 

videnskab er i hvert fald umuligt. og hvorfor skulle man gøre det? 

Som den sikreste og korteste vej til paradiset? Jeg kan henvise 

til den største kompetence inden for hel v~det og paradiset, Dante. 

der anbefaler at leve et risikofyldt liv og så evt. prale bl . 

de fordØmte i helvede af at man har kastet et blik på Beatrice 

Che dir~ nell' inferno _~~_dannati: io vidi la speranza dei beati. 

Med realismen når man ikke langt .. 'mener Dante. Paradiset er ude

lukket og også hvad helvede angår , må man nøjes med et quasi-hel

vede , førhelvede , hvor de --I,ejg-e står, der levede uden vanry el

ler hæder." 

Note: Marx stolede oqså på Dantes kompetence i emnet. Han skriver, 

at man må sige det samme foran videnskabens dør som foran Dantes 

Helvede: 

(Dante 

"Her m.! enhver mismod fare 

fejgheden 

Inf. III, 9f . 

må her vær e dØd." 
• og Marx, Zur Kritik. Vono/Ort) 



Z J øn oiII t" kunne og om at skulle. 

Søren ff. spørger: "Tror vi virkelig a~ denne klas.siske filolog, 

eller Altertumswissenschaftler .skulle vi mlske sige, kan for~odes 

at tale lige kvalificeret om det Homeriske problem, Plautus-in

terpolationer, ~alerius Haximus, 01gestens komposition, Mykensk 

paladsøkonomi, Plotins forhold til Platon og Heibergs udgaver af 

naturvidenskabelige forfattere?" 

Han svarer: "Nej. det kan .selvfølgelig ikke lade sig gøre;" og 

så vælger han, d.v.s. han skærer væk. 

Jeg derimod svarer: ja han ~ have kvalificerede svar pi alle 

disse emner, og hvis SØren H. vil fortsætte og tilføje flere andre, 

s~ vil mit svar alligevel altid være: ja, ja, ja. 

Lad sl Søren H. (og andre der evt. har lade~ sig imponere at 

hans "selvfølgelig"} skære et af de omtalte områder væk (f.eks . 

Mykensk paladsøkonomi) og lad ham komme til et gymnasium og få 

et spørgsmål .om mykensk paladsøkonomi eller beslægtede emner fra 

en" elev . 'Hvad vil han .sl s vare? At de~ ikke er an~ikkens historie 

" i dens fulde omfang han underviser i, men en torso efter hans per

sonlige v a.lq! I stedet: Eor at svare p~ dette spørgsmål , så vil 

han s~ gerne tale om hellenistiske skibe, for, se, han er så dyg

tig og så specialiseret i dette emne! 

Eller lad SØren H. komme til et planlæqning.smøde. hvor han og 

nogle venner skal forberede et aftenkursus inden for voksenunder

visningen om Lilosofiens historie, og så lad ~am konstatere a~ 

ku~set ikke kan være organisk nok, fordi han og hans venner har 

bortvalgt Platon og Plotin og ingen fØler sig kompetent nok til 

at tale om disse emner. 

Eller lad SØren H. og os alle sammen konstatere den allerede 

nu eksisterende misere som vores studier giver bevis for, nAr 

andre (ikke filologer) rejser problemer, som glr p~ tværs af old

tiden og nutiden og vi er utilfredse med disse ikke-filologers 

behandling af det antikke emne, men blankt indrømmer, at vi ikke 

kan sige et muk om dette emne uden for oldtiden. 

Problemet er altså ikke hvad vi kan, men hvad vi skal . Vi skal 

have et organisk billede af oldtiden , et solidt net af referencer, 

som ikke er dikteret af vores specialiserede studium og forkær

lighed, men er objektivt dikteret af studieobjektet. Inden fo r 

det t e net betyder "kvalificeret svar" naturligvis ikke det samme 

angående Valerius Maximus og angående Platon, men dybde og detail

rigdom dikteres ige n objektivt af hvert enkelt aspekts og forfat-

ters vigtighed . 

Men er SØren H. 'ikke enig i alt det? SelvfØlgelig er h~n det . 

(Hvis han vovede at være uenig, ville vi sende to breve, et til 

Sjørring og et til Cambridge, og så ville han fl to brændende 

reprl~ander). Han taler forresten selvom "en vis generel orien

terinq" . Jeg ~ror. at vanskeligheden kommer. fordi de to ting: 

"kvalifieeret tale" og "specialisering" ikke er set i relation 

til hinanden. Om specialisering vil jeg kun Sig8 at den er smuk 

og at den også er vor pligt. Det organiske billede af oldtiden, 

jeg talte om fØr , fås ikke ved en vandring gennem oldtidens gader, 

men ved at man' kommer ind. i nogle flereetagerspaladser og inspi

cerer alle rum plus loftet og kælder"en og fra vinduerne kigger 

ud mod landskabet oq de omkringliQqende gader. 

Hen når jeg har sagt alt det gode, .som er muligt om speciali

seringen, sA vil jeg dog holde fast ved at specialiseringen ikke 

ml ske på bekostning af den generelle kompetence. Speeialiserin

gen kan ogsl bestå i .studiet af Valerius Maximua. Hvorfor ikke? 

Alt er værdigt i sig selv og spændende nok, når man trænger ind 

i et emne , uanse t den relative vægt det kan have i det samlede 

organiske billede af oldtiden. Og jeg vil ogs1 opfordre til at 

specialisere sig i Valerius ~aximus, hvis dette kalder en. Men så 

spørger jeg: har en Valerius Haximus-speciallst moralsk ret til 

at påberåbe sig sin specialiseri~g som forklaring og undskyldning 

for at han ikke kan udføre sin moralske pligt som lærer og som 

formidler? Har vi i et land af Danmarks størrelse og i et land 

med den situation for de klassiske studier som vi kender, har vi 

råd til dette? For her stikker djævelen sin hale frem, og djæve

len er akademismen, ambitionen om at være med blandt de store 

specialister og s.v . oq s.v.; noget som er naturliqt forbundet 

med universiteterne og videnskaben, men som i sig selv intet har 

at gøre med videnskaben. Vi må ustandseligt bekæmpe denne profes

sionelle sygdom. 

Men også i det tilfælde at ens speCialisering ikke er så snæ

ver, men dækker centrale områder af oldtidens kultur, skal man 

være opmærksom pi, at der kræves en balance mellem den brede kom

petente orientering og speeialiseringen . For ~t fØrste: jeg må 

understrege: bred kompetent orientering. For det skal ikke dreje 

s ig om få overfladiske data, som man kan hente fra hurtigt læste 

håndbøger, men om personlig tilegnelse. Det skal ikke dre je sig 

om anden sorterings viden, som vi bespiser folket med i disse 
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larmende folkefester, som gymnasiet oq voksenundervisningen er, 

mens vi nyder 4en rene vare i de lærdes symposier. For det andet: 

vi må ikke være så forelskede i vort, omend centrale, specia11se

ringsområde og så overfladisk vidende om resten, at vi bliver til

b~jelige til altid at bruge vor ene og eksklusive grammofonplade 

i alle sammenhænqe og på den måde deformere det oldtidsbillede# 

som vi meddeler vore elever. studenter og samfundet. Denne ego

centriske optræden hævner sig i det lange løb. Men, uanset hvil

ke ulykker vor uansvarlige optræden kan forårsage for vore fags 

stillinq i den fremtidige danske kultur# så skulle agsA vort an

svar over for den antikke verden i sig selv virke advarende. Ho
mer og Claudian er vigtigere end det vi så brillant kan sige om 

dem. Det er unØdvendigt at sige at alt dette gælder på samme må

de studenter, fremtidige og nutidige lærere, gymnasier oq univer
siteter. 

Til Søren H.'s spørgsmål kan jeg tænke mig at give et svar, som 

angår den personlige tilfredsstillelse: Hvis ikke, d.v . s. hvis 

jeg ikke ser ~ oldtiden foran mig, hvad er så meningen med at 
studere oldtiden? Hen om det næste Agora. 

3) Om den rigtige måde at skære et stykke ost ud på 

Der er. som bekendt# to måder at skære et stykke ost ud på: 

den forkerte, hvorefter man skærer en tyk skive fra den fine ende. 

men så til sidst kun bliver tilbage med skorpen. Den rigtige, 

hvorefter man skærer på langs, således at den kedelige skorpe 

bver gang udgør en lille lige del, 

Kla3siske filologer har indtil for nylig skåret osten ud for

kert. Vi havde i ~et forrige "århundrede mange timer i klassiske 

fag på hvert år i gymnasiet, fra elementær grammatik til svære og 

interessante forfatterskaber. Timetallet blev skåret ned. og så 

røg de lnteressanteste forfattere fra sidste undervisningsår . Det 

blev skåret ned igen. Og så røg andre. Men man bevarede hele det 

sproglige apparatur indtil mindste detalje. med den tanke at dette 

var det basale, et redskab som man dog ikke brugte mere. Efter

hånden blev også redskabet skåret ned# og skorpen der var blevet 

tilbage var ubrugelig. Forsøget på en fornyelse af latinundervis

ningen i folkeskolen kom for sent. Vi mobiliserede, men alt for 

mange i befolkninqen havde kun erfaring af latin som terperi. 

:.:, . . '. 
'.,' , .. 

Nu har vi lært at skære osten ud rigtigt. Lærerne og deres 

forening har været cie r .igtige osteskærere: det har vi set: i den 

~egejstrlng. hvormed de tog opfordringen op og fik en balanceret 

undervisning i latin op at stå. 

~u ser det ud til, at vi på universiteterne også skal skære nen, 

For så vidt som vi kan være tvunqet til det, så skal vi skære osten 

ud korrekt, pA langs. Det vil sige, at vi sænker kravene jævnt i 

alle dele oq discipliner af vort fag, de sproglige, de historiske, 

de litterære# filosofiske. kunsthistoriske. Enhver anden måde ville 

forresten inaebære en ~ndrin~ af fagets id/grundlag, og det vil væ

re vanskeligt at vi alle her i Arhus kunne være enige i en amputa

tion af det ene eller det andet ben. Endnu vanskeligere at vi alle 

i Danmark, tre studienævn, lærerne, studenterne, fagets dyrkere i

øvrigt på gymnasierne, bibliotekerne osv. kunne være nogenlunde 

enige. 

En jævn beskærinq på langs udelukker ikke at fremtiden kan give 

os større bevagelsesrum. og vi kompromitterer ikke denne mulighed. 

Efter Estrup kom dog friheden igen. og efter den hårde middelalder 

kOM renæssancen. 

KØBES 

Merkelbach, Reinho1dJ Helmut Van Thiel : 

Lateinisches Leseheft zur EinfUhrung in 

Pa1aographie und Textkrit~k. 

Gottinqen; Vandenhoeck , Ruprecht 1969 

(111 s.) S~udienhefte zur Altertums

w1ssenschaft H. 13 

Henv.: Kirsten Holm Nielsen 

30.3-3.4 

4.4 -7.4 

8.4 etc. 

06-192290 eller på O & M 

05-565158 efter kl 17 

08-173738 



UDVIKLINGEN OMKRING DEN HUMANISTISKE BEKENDTGØRELSE 

ET FORSØG PA OPSAMLING 

Det er v~1qt a~ fl på det rene, at den nye humanistbekendtgørelse 

ikke er ·den" men "flere". Det er oqsl vigtigt at huske at der er 
tale 'om et udkast - ikke en ministerielt underskrevet bekendtqØrelse 

- vi kan stadig sØge at ændre forskellige formuleringer. 

Forhistorien ·~ortoner . siq ud i atomiserede størrelser - som vi altid 

kan 'meditera over - men fakta for studienævnet (fremover SN) og for 

studenternes muligheder f or nandling og indsigelse øjnes tydeligt 

efter sommeren 1984. 

Her fIr vi et udkast, som skulle være modelleret frem, ud fra for

handlinger med de numanisktiske fakul terter landet over - ud fra en 

id6 om at kandidaternes uddannelse må erhvervrettes (det skulle ikke 
være tilfældet nu), da den offentlige sektor er ude af stand til at 

sluse ·flere kandidater ind. Dette sker den 7/9 - 84. Pl det tids

punkt var der enighed mellem Direktoratet for Vi4ereqlende Uddannel~ 

aer (fremover DVU) og fakultetsrådet om flg. 

- grunduddannelse pi to år 

- overbygninger på 2,3,4 år. 

- mulighed for en 3-lriq overbygning med mindst et Ar fra et andet 

fag. 
;. 

~ 
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Institutterne var enige om en vis utilfredshed. 

7/11 - 84 Det humanistiske fakultet (fremover fakultetet) beder 

studiævnene oplyse hvilke fag vi kan tilbyde, udarbejdet efter 

udkastet. 

12/12 - 84 Vort SN svarede at man ønskede ·substant1elle svar og 

garant1er fra DVU" oq gentog en allerede indg1vet protest~ V1 var 

det eneste SN, der foretrak at gentage protesten. Se sidste nummer 

af Agora 1984, SN's referater. 

18/12 - 84 Fakultetet svarer tilbage, at det skal have de oplys

ninger nu. 

30/1 -85 SN giver tilsagn om grunduddannelser 1 bl.a. latin, 

græsk 09' klassisk f .110lo9'1. Det .svar var fakultet naturligvis til

fredse med. 

7/2 - 85. SN har skiftet medlemm.er~ 

Dekanaterne oq DVU holder møde og DVU opstiller et nyt 

udkast. Fra da af er der rØre i andedanmen; men lØbet synes kØrt 

mht ændring af det første udkast - dette bl.a. fordi Fakultets

rådets information udadtil var for ringe. 

12/2 - 85 Dekan og prodekan redegør skriftligt for de nye 

ændringer: 

- grWlduddannelserne skal være besliICJtede faq (RUC ml ændre deres) 

- et-lr1g8 afrundede kurser 

- cand.phil. uddannelser med op til 't Ar af nOqet ~et som 

-merltgivende" 

- tre-Ir1g overbygning skal have sideordnet forlØb med (2 x 1\ Ir) 

tre til fire-lrlqe forlØb uden speciale 

De gør derudover klart at hvis vi ikke siger ja til det, fAr vi 

ingen studentert1lgang fra 1/9 - 85. 

21/2 - 85 Det revidere udkast giver uddannelserne flg struktur: 

" 5 
V , 
• t----I 

t . F~ ,FM.. I. AAC. J.FI'tt; lfl'te.. 1. F/"tC. 
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Efter sommeren -85 står to 
arkæologer i deres bibI io
tekog taler om humanist~ 
bekendtgØrelsen: 

.' 
~ :-.' ',", .~": 

Er der ingen skår i glæden efter 
disse besparelser? 
Måske nok, men vi bevarer ansigtet! 

--..... 

• I 

• I 
I 
I 
I 

/ 
/ 

/ 
I 
\ 
\ , 

Fig. 7. Fa~ 17UlSk from a jlagon; from Toat Bo/don. Or,Jordshlre. 
Third ar four/h century A.D. Height c.16 cms. 

production had eome to replaee the effons of the solitary craftsman; 
the corollary of this faet is that where comparable objects were made 
in the late prehistorie period and in the Roman age, a sharp drop in 
Qualitv ean be observed. 

26/2 - 85 holder studenterne (her pl instituttet) møde om bekendt
qørelsen og hvilke krav vi vil .til1e i '$N... Der· er en..1ghed om. a.t 

lave sI fleksibel en uddannelse som muligt, \Iden 1It tabe årsværk 

pI gulvet, fordi man &kifter studleretnlng indenfor instituttet . 
(lrsværk er studlelr dIt 1 effektiv tid med op.t1ma.le betingelser 

fx intet jOb, ingen fLytning, .kilsm!ss8, syqdom etc) 

12/3 - 85 Efter mange store studentermøder -nmdt. ~om, protesterer 
fakultetet til OVU~ 

s.d. Studentermøde, hvor vi gir uddannelsesmullghederne igen-

nem, som de vil se ud pI arbejdapapirerne . 

13/ 3 SN om sAgen 

19/3 Studentermøde, bvor vi bliver enige om at sinke proceduren 

ved at afsl' at give faxultetsrAdet en endelig indstilling om in
stituttets uddannelsestilbud fra 1/9 - 85. 

20/3 SN-~de, hvor der -desværre ikke kunne blive en enig blok og 

SN ~'tte lndqive en delt indstilling. 
Lærerne indstillede tre grunduddannelser: græsk, latin og klassisk 

filolog1 og protestede kraftig ~ de faglige kvalltetsforrinqelser. 

Studenterne protesterede kraftigt oq for~an9te at kunne fl tid til 
at afvente DVU1s svar på fakultetets .protestakrlve1se - gan.ke som 

fx et samlet SN på Nordisk Institut havde gjort). 

Samme dag gav samtlige studenter en protestindstl1linq til fakultet
et og fire enige SN. 

Derved stir det idaq. 

Vi har endnu ik.Xe fået svar fra DW. Mandag 19/3 demonstrede alle 

~udenter i et flot og velopl~9t optoq til r i dspladsen. 
BN arbejder stadig ud fra den 8ynsv~el at vi skal tjene fælles 

interesser, lærere og studenter imellem. Oen delte indstilling er 
et udtryk for den uro, der fØlger 1 ~lvandet pi ugennemtænkte og 

ulogiske udkast . 

En strøtanke midt 1 rodet er at. det 1 USA synes at være en absolut. 

forudsætning for at. bl i ve millionær, at man har været avisbud. Vi 
må i Danmark være stolte over at vi som mer itqlvende del af vore 
viredegående uddannelser får forØgede muligheder - ogsA pl det 
omrIde! 

det var det . . . 

Dorte Wille, student pA O & M 



Om litterært tyveri m.m . 

- af SØren Sørensen 

I antikken fandtes en særlig litteratur, nept KAon~c, der beskrev, 

hvordan digtere huggede fra hinanden . 
Dette' fænomen er behandlet af E. Stemplinger 1 hans bog, Das Plagiat 

in uer griechi8chen Literatur (Lelpzig, 1912). Den er svær at f' fat 1 

i daqJ S8 har den ikke, men hvt. nogen skulle ~e tnteres.ørede i at 
stifte nærmere bekendts~ med dette udmærkede værk. kan de tage en 
kopi fra min kopi af Det k'I1 . Biblioteks eksemplar - det er .ldan om

trent, princippet er. 
En prisværdig indstilling 1 øvrigt, at digtere lAner hos blnanden; 

det er et godt middel mod post-roma'ntiske forestlllinger, om ,digteres 

oriqinal:1:tet. ·'Som -r..s. Eliot SÅ vist sagde det : den dårlige digter ef

terligner, den gode digter .t~zler. 
l den klassiske filolo~i liner man også hos hinanden . Læser maD f.eks. 

renæssance-kommentarer til aorats, Ars Poetlea, .vil man hurtigt se, 
hvordan ,beatemte henvisninger, tanker og sproql1qe vendinger pi forun
der 11g v1.s 'gir i-qen <og igen. Men som saqt: en ædel sport. 

At det kan 9~ 'galt , hvis man ikke gør det ordentligt, vil jeg nu vise 

med følgende stykke detektivarbejde . 

Vi begynder ved Korats, Satire II 1.1-2, hvor han taler om en Klov·, 
som satirikeren overskrider ved siden af. den alDtlnde.l.i.&; borgerlige lov: 

".5un·t quibua 1n satura v1dear n1mis acer et ultra 
legem ,tendere . opus. · 

Det vil føre for 'vidt at gl 1 detaljer med tolkningen J til vort for

mll her er det vigtige k.un, at E.J. Kenney i 1962 skrev en artikel, 
der refererede til bl.a. denne p&:s.SAqe : ("The fist satire of Juvenal, 
Proc. Caøhr. Philol. Soc. 8 (1962). 29-_0). Ikke direkte. men med 

kraftige antydninger anføres denne passage sammen med 11qnende 'bos 

Per.iua og Juvenal som noqet topisk for satirikerne efter Luc1lius: 

genren har efter dens skaber Luci11us sin egen lov - ·lex oper1s" eller 

·lex saturae" - der kr.ver, at satirikeren er aggressiv og taler lige 

ud 1 sin satire. Men her kommer samfundets restriktioner ~, qq sati
rikeren er alta! i et dilemma. Hos Kenney omfatter dette ogs! satirike

rens samvittighed, der og.' kræver, at han taler lige ud . Oet er en 
lidt modernistisk tolkning, og der kan indvendes andet mod denne opf~t

telse af "lex aaturae" i Rorata-passagen; lad det liqqe. Det vigtige 
for vort detektivarbejde er selve formuleringen hos Kenney (s.36): 

• ••• the dilemma of the writer who felt himself torn between tha 
demands of his consc1ence and the "lex operis" as handed down from 
Lucilius, wh1ch bade h~ speak out, and the 1nhiblt1ons tmposed 
by the possibie resentment of soci ety, whether expressed through 
legal or other channeis.· 

Siden Kenney vil man mange steder Kunne finde 1." .... qnø:nd. 
af "1l!X aatarae-. ~kke altid med nævnelse af hans navn _ d • n et..1: 'WI'I. 

del af Apillet. regler. Det sker bl.a. hos a.A. LaFleur, ·Horace and 
the law af satire-, Aufst. u. Niederq. d. ROm. Welt, 31 . 3 (1981) ,1'90-
1826. Som nævnt overholder LaFleur .spillets regler: han nævner ikke 
"Xenneys naVD ~ogat sted, selvom han lAner hans tanker, og selvom 

der 1 øvrigt i artiklen henvises til en række andre. 
SIledes skriver han, 5.1792: 

·L1te~ ~cs and theoreticlana, embracinq the doetrine of k~da, 
came to .~ of verse satire a certaln conformity to the ·lav of 
the qenre·, which meant for them ••• a generous rueasure of Luc~lian 
"libertas·.· 

"Dette er ...Jt.enneys tolkning af ·lex saturae- , og den har fØrst og frem.

·mest den bage, at det er svært at ae, hvordan Borats kan gA ud over 

denne · lov": betinqalsen for at satirikeren kan komme i konflikt med 

virke11~e tove, er jo, at han fØlger satirens, dvs. Lucillua' lov oq 

bud om at tale ligeud. 

MAske er det ~ette, der har fået LaFleur i aln anden anonyme referen
ce 'til 'Xenney til at 11 ændre opfattelse, 2) skrive af efter den Kenney

passage, jeg citerede - pi 6n qang, 09 derved skrive forkert af. Derfor 
s~ger han om Horata-paaaaqen siden 5.1813: 

- The association of "legem" with "opus · , at the conclusion of the 
aentence, would suggest to a flrst century audience the -law of the 
genre" ("lex opar1s·) and the tmplied restrietions of subject, form, 
and manner tmposed upon the poet by the tradition wlthin which he 
has chossn to work.· 

Læg mærke til de verbale ekkoer: 

Kenney: ~handed down from Luciliu •••• the inhibitions ~posed by the 

resent:r.lent ••• • 
LaFi~ ·the implied restrictiona ••• imposed upon the poet by the tra-

dition within which he had chosen to work." 

~ske ~~t, men med den alvorlige misforstlelse - eller bevids~om
arbejdelse, naturligvis - at det nu er genren, der indskrænker . 

MORALEN i alt dette: det er hæderligt at lAne fra andre, men gør det 
lbent; elLer i det mindste rigtigt. 
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