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AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT fOR OLOTIDS
OG HIODELALDERFORSKNING 1B-85-4 

29.4.1985 

Ref~~at af møde i institutbestyrelsen mandag den 29.4.85 

kl. la. 30 i mødelokal~t. 

Til stede: Otto Steen Due ( bestyrer ) , Catherine Girard, Erik Hjorts
h~j. Elin Løyche, Ole Thomsen. 

Fra 'lærende 
uden afbud: /'Iar·ianne Randrup Christensen. 

- O -
Referat af 1B-85-3 godkendtes. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Bestyreren orienterede om de videre forhandlinger og initia
tiver og møder i anledninq af, at O&M (og en række ~ndre hum. 
institutter) skal "lettes" for årsværk. 

Inqen ved O&M havde nedlagt arbejdet i perioden 29.3. _ 10.4.85 
fremgår det af besvarelserne på de udsendte skemaer. 

~nde~ 11.4 modtaget forespØrgsel fra Informationsudvalqet om 
~nst~tuttets Udadvendte, t~l ikke-akademiske modtagere henvendte 
aktiviteter. Forespørgselen vil blive rettet til hver enkelt ' 
O&M-lærer. 

Hjortshøj informerede om pågående forhandlinger om Indisk i.dette! 
eqenskab af småfag. 

Mødet sluttede kl~ 11.40. 

Ole Thomsen 
referent 

AARHUS UNIVERSITET 

INSTIruT FOR '- OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

1B-85-5 
13.5.1985 

Ref.erat af møde i institutbestyrelsen mandag den 13.5.1985 

klo 10. 30 i mØdelokalet. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Erik Hjortshøj, Elin Løyche, 
Ole Thomsen. 

Fravarende: Marianne Randrup Christensen, Catherine Girard. 
med afbud 

- O -

Referat af IB-85-4 godkendtes. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Bestyreren informerede om planerne forud for mødet 14. maj 
med Det teologiske Fakultet om "salg" af årsværk fra 0&14. 
Bestyreren havde fra HF's dekan indhentet accept af enQage
Iftentets start (først) l . september 1986, bortset -tra et· hold 
der formentlig starter ved årsskiftet 85-86. Bestyreren op
laste et brev af 6.5. fra G. Torresin ang. hele problematik
ken: brevet drøftedes. 

Under 10.5. modtaQet brev fra Bent Dalsgaard Larsen; brevet 
drøftedes. 

Under 6.5. modtaget brev (dateret 18.4.) vedr. Universitets
festival. 

Under 8.5. modtaget kopi ~f Humanistbekendtgørel$en. 

Modtaget kataloger fra forlaget Syst1me. Overdrages biblioteket. 

InQer Echammari vender tilbage til sekretariatet 10.10. 

MØdet sluttede kl. ll. 30. 

Ole Thomsen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
MIDDELALOERFORSKNtNG 

III-8S-6 
03.06.85 

Referat af møde i Institutbestyrelsen mandag den 3. 6. 1985 

kl. 10.30 i instituttets mødelokale. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Marianne Randrup Christensen. , 
Catherine Girard. Elin Løyche. 

Fraværende 
med afbud: Erik P. Hjortshøj, Elin Løyche. 

- O -

Referat af I8-85-5 qodkendtes. 

a. 

b. 

Bestyreren informerede om brev til fakultetsridet vedr. 
overførsel af ressourcer fra TF iflg. IR-beslutning af 20.5.85. 

Der afholdtes møde mellem dekanen og de institutter der var 
blevet pllagt at spare årsværk fredag d. 24.5. 

Nyt møde afholdes 11.6.8S. 

Under 26.3. modtaget skrivelse fra HF vedr. efteruddannelses
kurser o.l. der allerede er igang~ Svarfrist 1~5. 

Under 6~ 5~ modtaget kopi af kulturprogram mt~ Danmark og Belgien 
for perioden 1985-87 , ml. Danmark og Rumænien 1985-87 og mellem 
Danmark og Bulgarien 1985-88. 

Under 28. S. modtaget oversigt over tværfagsproqrammet 1985/86. 

Under 13.5. modtaget skrivelse vedr. fordelingen af under
visningsassistance E 85. 

Under 20~5. fra HF modtaget meddelelse om, at humanistbekendt
gørelsen er underskrevet. 

Under 22.4. modtaget referat fra møde i arb. gruppen ved JAU. 

Forskerrekrutterinqsudvalget har indkaldt bestyreren 
til mØde fredag den 7.6. 

Fra SN modtaget kopi af brev med begrundelse for ønsket om 
magisterkonferens i klassisk filoloqi. 

Hødet sluttede kl~ 11.30. 

E lin t.øyche 
referent 

AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING I8-85-7 

17.06.85 

Referat af møde i institutbestyrelsen mandag den 17.06.85 kl. 10.30 

i mødelokalet. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer). Marianne Randrup Christensen, 
Elin Løyche, Ole Thoman. 

Fraværende 
med afbud : Erik HjortshØj. 

Fraværende 
uden afbud: Catherine Girard. 

L 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

- O -

Bestyreren orienterede om den nuværende situation i ordningen 
om "salg" til TF af græsk- og latinundervisninq fra O&M. 

MOdtaget brev af 14~6.85 fra SN for de klassisk filologiske 
fag vedr~ l initiativer m. h~ p. afbØdning af ulemper som følge af 
den reducerede undervisningskapacitet ved O+M, jf~ pkt. l. 
Bestyrelsen tilsluttede sig brevets forslag om nedsættelse af 
fællesudvalg desanq. og vil svare, at Bodil Due, Marianne Ran
drup Christensen og Otto Steen Due af bestyrelsen er udpeget som 
medlemmer af udvalget, samt at vi foreslAr, at udvalget begynder 
sit arbejde allerede i august. 

Forespørgsel fra Inger Echammari om muligheden af et års orlov 
fra ok.t. 85. 

Under 3.6. modtaget indbydelse til møde om informationsarbejde 
ved AU. Bestyreren vil deltage i mødet 27.6. 

Modtaget årsberetninger fra Nordisk og Dramaturgi~ 

Sekretariatet vil være lukket fra 15. til 19. juli. 

Bestyreren vil, på baggrund af forlydender om klassisk filologi 
i Odense. tage kontakt med Jacob Isager og undersøge muligheden 
for saarliq afholdelse af møde i Kontaktudvalget eller mellem in
stitutbestyrerne. 

Mødet sluttede kl. 11.10. 

Ole Thomsen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

18-85-8 
25.09. 1985 

Referat af møde i Institutbestyrelsen onsdag den 25. seotember 

klo 13.15 i instituttets fagudva1qsloka1e 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Ole Thomsen, Erik P. 
Hjortshøj , Elin Løyche , Ca t herine Girard Marianne 
Randrup Christensen • 

- O -

l) Referat af 18-85-6 godkendtes. 

2) Det hidtidige ressourceafløb og prognoserne for resten af 
finansåret viser , at balance omtrent vil kunne opnås. Der 
er udsigt til en ekstrabev illing i forbindelse med fotoko
piering ca. 1100 kr •. samt et 'beløb (ca. 2800 kr . ) · til 
sekretærudgifter i forbindelse med jobskabelsesansættelse ; 
desuden er dee håb om en fondsbevillinq fra Museum Tuscula
nums forlag i anledninq af instituttets indsats for Cl.& M 
på IS. 000 kr. Bestyre lsen vedtog at drag e omsorg for i givet 
fald at kunne an vende disse beløb til bibliotek og "materiel
anskaffelse. 

3 ) HF ' s forretningsudvalg har bevilget 9000 kr. til anskaffelse 
af Theologisches Worterbuch %um neuen Testament. 

4) Under 9.9 mod t aget ansøgning fra SØren SØrensen om kandidat
stipendium. Nedsættelse af fagkyndigt" udvalg: Til HF's for
retningsudvalg indstilles GT, OSD og Hans Hauge - med GT som 
formand. 

5) Medd e lelser: 

a) Under 19.9 modtaget SKrivelse fra valgudvalget vedr. ud
arbejdelse af valglisten til valget i efteråret 1985. 

bl Under 23.9 modtaget skrivelse om ændrede repræsentations
områder med l ma ndat til hvert område. 

cl Under 23.9 . mOdtaget kopi fra Rektorkollegier af den af- ~ 
talte prot o kol om kulturelle og videnSkabelige udvekslin
ger mellem Danma rk og Albanien i årene 1985-87. 

d) Under 13.9. modtaget skrivelse om indtægtsdækket kursus
og s erv icev i rksomhed for erhvervslivet. 

e) Und e r 1 8. 9 . modt aget skrivelse vedr. oprykning til over
assi s t ent. El in Løyche h a r a nsøgt. 

f ) Birgit te ThØger sen e r ansat på i nstituttet i perioden 
9 .9. 198 5-8.4 .1986 som l ang tidsled ig. 

18-85-8 
25.09.1985 

q) Oversigt over faqudvik1ingsgrupper ved Det humanistiske 
Fakultet 1985-86 ligger til gennemsyn på Sekretaria t et. 

hl Under 9.9 modtaget orientering om den nye lov om beskæf
tigelsesmuligheder for unge under 25 år . Angsøgn i ngsfr i st 
den 1. 10.1985. 

i) Inger Eehammari har fået bevilget orlo v 10.10. 1985-9. 10. 86 , 
og Gre t @ Flarup Hansen er i denne periode ansat som v ikar 
28 timer ugentligt. 

jl Professor Øivind Andersens "Klassisk Filo1oqi i Norden" 
ligger til gennemsyn på Sekretariatet. 

k) Under 14.8 modtaget kopi af arbejdsprogramme t f o r kul t ur
aftalen mellem Danmark oq DDR. 

l) Instituttet har modtaget årsbere t ningen 1984 for his t ori sk 
institut. 

ml Under 25.7. modtaget referat af møde f o r information smed
arbejdere ved Arhus Universitet. 

nI Instituttet har modtaget læseplaner for religion og 
religionshistorie og teologi . 

o) SØren Hindsholm er ansat som studievejleder i pe rioden 
1.7. 1985-31.12. 1985. 

pI Den 14.6. skrivelse fra Oldtid og Middelalder t il HF 
vedr. Indisk afdelings sekretariatsmassige behov 1985 . 
Henlagt indtil drøftelsen af fakultetets TAP-nøg le 
i efteråret. 

q) Under 17.6. modtaget orientering om anmeldelse a f fr avær 
og om regler for opnåelse af dagpenge under s ygd om. 

rl Under 13.6. modtaget referat af møde i arbejdsgruppen for 
JAU den 14. S. 1985. 

5) Fra SN modtaget forespørgsel om undervisn1ngskapacitet i 
forårssemestret 1985. 8estyrels~n var indforstået med at 
OSD indhentede nærmere oplysninger og afgav svar. 

t) Mødeplan for efteråret 1985: 
Bestyrelsen: 8.10, 22.10 •• 5.11.. 19 . 11. , 3. 12 •• 17.12. 
IR: 24.10. eller hvis Fællesuge 31.10. 

~føde t slut tede klo 14. 4S 

Marianne R. Chr i stensen 
referent 



STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SN-8S-14.1 

21. 08. 85 

Referat af SN-møde o nsdag den 12.6.1985 kl. 10.15. 

Til stede: Holger Friis J o hansen (formand), 
Hanne Roer og Dorte wille. 

Bodi l Due, P. O.Jastrup, 

fraværende med afbud: Anders Mikkelsen. 

- O -

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. 

3. 

4. 

Dagsordene.n blev godkendt. 

Godkendelse af referater. 

Referater fra møderne 24.4. , 8.5., lS.5 .. 22. S . . og 29. S. blev 
godkendt. 

Meddelelser. 

al Tværfagsprogrammet 1985/86: BO og CW lovede at påtale det 
sene udkommelsestidspunkt i FSN. 

Meddelelser fra FSN. 

BD meddelte, at hun havde modtaget et eksemplar af den vedtag
ne betænkning for Humaniora samt kommentarer om dens ikraft
træden. 

5. Gruntiuddannelser. 

a) HØring 1 IR 3. 6. 85: SN' s forslag . blev "til trådt. 
bl Videnskabsteori: SN fandt, at formuleringen fra juni 1983 

kunne overføres - dvs. at der indenfor grunduddannelsen kræ
ves et forløb af 2 semestres varighed blandt de af SN fast
satte valgmulig~eder. 

6. Fordeling af arbejdsopgaver vedr.overbygningsuddannelser. 

HR og AM fik til opgave at "tænke over" forslag ' til overbygning 
i klassisk filologi. HFJ ·fik til opgave at "tænke over" . konferens, 
BD og DW over oldtidskundskab og PQJ over middelalderdisciplinerne. 
Der skal tages kontakt med ole Thomsen ang. nygræsk og til andre 
humanistiske fag. 

7. f'ællesuqen. 

~~ fællesmødet 6.6.1985 vedtoges det, at temaet for fællesugen 
1985 skal være "Kønsroller og seksualitet i antikken". 
Fællesugen skal ligge 4. ll. - 8.11 1985. 

8. Rusarranqement. 

Formandskabet p~tog sig denne opgave. 

SN-85-14. 2. 

9. Dispensationssag. 

Lukket pkt. 

10. Dispensation fo~ studerende med teol og-græsk fra kravet om 

GSK i græsk. 

11. 

12. 

13. 

Udsat. 

Undervisningsproblemer vedr. overførelse af arbejdSkraf t t il TF. 

HFJ havde formuleret en række Ønsk~r m. h . t. nedskæringen i u n
de~visning på instituttet - at undervisningen kunne bestA af 
dels selvstudium, dels lærerundervsning, at uodervisningsåre t 
udnytteåes fuldt ud, at gennemgangene samlet skulle kunne rumme 
både latinister, græsk-studerende og OK-studerende, og at der 
skulle være et større udbud af tematisk o rienteret undervisning. 
SN var enigt om at videresende dette ti l I R. 

Disciplinen fil.osofis stilling i undervisningen 

Udsat. 

Evt. 

Der besluttedes, at mandag igen skal være mØdedag. 

Mødet sluttede kl. 12. 30! 

Hanne Roer 
Referent 



STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SI<-85-15.1 

03.09.85 

Referat af SN-møde den 26. a. 1985 kj. 10. 30. 

Til stede: Holger Friis Johansen (formand). P.O~ Jastrup, G. Torresin, 
Anders Mikkel s en, Hanne Roe r. 

Fravarende uden afbud: Do rte Wille. 

l. 

2. 

3. 

4. 

- O -

Godkendelse af dagsorden. 

HFJ foreslog indsættelse af et pkt. Sa; dette blev vedtaget. 

Godkendelse af referater. 

,Referat fra mødet 12.6. godkendtes. 

Anmodning f ra BO om at udtrædp. af SNo 

HFJ læste BD's brev op, der indeholdt en anmodninQ om at ud
træde af SN samt et tilbud om at fortsætte som repræsentant 
i fSN. SN imødekom denne anmodning - dog tog POJ forbehold, 
idet han ikke mente, at de formelle kriterier var i orden og 
henviste til S 28 i styrelsesloven. 
Derefter trådte GT ind iSN. 

Meddelelser fra formanden. 

aq bl Mødet i JAU fand t sted 14.5.85. 
ad c l Det er bleve t endeligt meddelt, at v i fir 17 timer 

tildelt til rusmodtagelse. 
ad m) HFJ anmodede alle SN-medlemmer om at læse den nye st'udie

ordning fo r OU. 

5. Meddelelser fra FSN. 

Ingen. 

5a. Brev fra valgudvalget. 

på valgudvalgets forespØrgsel om, hvorvidt vi ønskede at fore
tage ændringer mht valqmetode, $varede SN nej. 

6. Modtagelse a f de nye studerende. 

2.9.85 ankommer de nye studerende. HFJ fik s om SN-formand til 
opgave at byde velkommen, hvorefter tutorerne overtager. 
Studievejlederem SØren Hindsholm, GT og HR blev udnævnt tit 
tutorer. 

7. Redaktionelle ændringer vedr. grunduddannelse. 

HFJ havde , dels af Mogens Schmidt, dels af Shirley Larsen , fået 
at vide at - a l en adskille l se af eksamenskrav og -bestemmel

ser var uØnsket. 
b ) De enkelte eksaminer skal omregnes til årsværk 

i form af brøker; dette er e t k ra v fra DVU. 
c) Beskrivelsen af den mundtlige prøve burde gø

res mere forståelig. 
d) Pa~agraferingen var inkonsistent . 

SN-85-1S~2 

Disse ændringer havde HFJ, i samråd med HR , foretaget i lø
bet af sommerferie n og de blev godkendt af SNo med undtage lse 
af årsværksbrøkerne ~vægtning af sprogfærdighed ti l 4/6 og 
mdtl. prøve i bisproget til 2/6 ændredes til 3 / 6 for begge 
discipliners vedkommende. 

Pk t. 8 og 9 udsat. 

10 . 

Il. 

12. 

13. 

Fællesugen. 

Arbejdsgruppen meddelte, at den gik igang hurtigst muligt. 

Nedsættelse af udva l til forhandlinger med IB Om r oblemer i f o r 
me over Øre s e af arbej skraft t~ TF. 

HFJ fortalte om det møde, han og AR havde haft med IB. Begge 
anså det for muligt at opnå tilfredsstillende ændringer. Som 
medlemmer af dette udvalg valgtes HFJ og DW. 

Mødeolan for E SS. 

Mødetidspunkt blev fastsat til mandag formiddag. Næste møde 
9.9.85, herefter hveranden uge. 

Evt. 

In tet. 

Mødet sluttede klo 12.27. 
Hanne Roer 
referent 

, 



OM FÆL LES UGEN ( 4. - 8. NOV. ) 

Planlægningen er e ndnu ikke fuldendt , roen er meget lanst fremskreden , 

og her g iver avisen de op l y s ninger, det har været muligt for udval

get at give pA nuværende tidspu~~t . 

Ugens f orløb: 

Mandag eftermiddag: Palle Vinther indle der til diskussion Om Euripi

des' Hippolytos . 

Tir sdag forrn1dd~g: Agnethe Kabe l taler om Freud og græske kvinder 

i antikken. 

eftermiddag: Margaret Skelmose taler om Mandlighed & kVindelig

hed hos Ar i stophanes og Euripides. 
aften: 

Onsdag f ormiddag: 

FILMAFTEN (Lysistrate forevises) 

Holger Friis Johansen om Kvindernes rolle i ægte

skabet. 

eftermiddag: SØren Hlndsholrn om Kvinderne i den nye komedie. 

Torsdag formiddag: Hanne Lav~r og Hanne Roer om Matriarkatsteorier. 

eftermiddag: Hanne Smith om Sappho. 

Fredag formiddag: Bodil Due om Homoseksualitet i antikken. 

eftermiddag: Otto Steen Due om Abortproblematikken hos Ovid. 

LOKALER OG EKSAKTE TIDSPUW~TER ETC. MEDDELES VED OPSLAG. 

Materialer til rådighed: 

Fra: S. C. Humphreys ; The Family, Women and Death (London 1983): 

"Women in Ant1quity", ss. 33 - 51-

Fra: K. J. Dover, Greek Popular Mora1ity (Oxford 1975): "Sex", S 9.: 

9S - 102, "Sexual Behav1our", ss. 205 - 216. 

Fra: S. B. pomeroy, Goddesses, Whores, Wive9 and Slaves (N. Y. 1975): 

"Sexuality·, 9S. 86 - 88. 

Fra: A. W. Gomme, Essays in Greek History and L1terature (Oxford 1937): 

"The Position of Women in Athens - in the Fifth 

and Four t h Centurie s B. C. " , ss . 89 - 115. 

Euripides, Hippolytos - evers . P . Østbye/P. Kra rup og K. Ni e lsen 
(Kbh. :951). 

Fra: Holger Friis Johansen, Fri mands tale (Viby J. 1385) I 5. 79 - 8 4. 

Fra : Udenlandsk lyrik i dansk Gendig tn ing (Kbh. 1954) : RT!l Af r odite R 
I 

ved Kai Friis Møller (ss. ? ). 

Fra: Nulle Øiqaard, Bjergene Blomstrer (Kbh. 198 4) : "Sapfo", ove r s. af 

Sysse Engherq. 

Fra: Ve rdensl i tteraturhlst orie val . I (red. Hans Hertel , Kbh . 19 8 5): 

"A!kaio s o g Sapfo " ss. 122 - 126 af .Minna Skafte 

Jensen. 

Fra: Womens Studies vol. 8 (London 1981): "Sappho's private World" af 

Eva Stehle Stigers, ss. 47 - 63. 

Fra: Mosa i c vol. XII (New Delhi 1981): "Ovid's Amores .~d Abortion" f 

ss . 37 - 53, af Otto Steen Due. 

Fra: Ar istophanes, Al magt til kvinden, overs. af Kai Møller Nielsen 

(Kbh. 19821. s s . 22 - 39. 

MATERIALE TIL FJELLESUGEN LIGGER I DUESLAGET OVERFOR SEKRETARIATET 

NB: Der findes et antal eksemplarer med blanke sider i - SMID DEM 

IKKE VÆK , men læg dem, sI de blanke sider s i den kan erstattes . 



o ST'iX OG NAT, JORDOMRINGENDE OCEAN OG GRADAN'SK H:IMMEL, RINOAL OG 

Bertel Haarder, skal Instituttet altid være først med det værste? 

tænkte jeg. da jeg læste nedenstIende dokument, hvor Fakultetet rede

gør for de svar, som 10 Institutter har givet på "det berømte brev om 
besparelser. (G . T.) 

~OEd!s~ !n!t!t~t 

Udlån af Allan Karker til Handelshøjskolen : forhåbentlig 0,2S Av, 

60 . 000 kr. (I interne HF-beregninger fratrækkes nordisk 45 kt. 

pr. semester) . . 

FrikØb af Viggo Sørensen til Jysk Ordbog : ca. 21.000 kr. til 

HF-fondskonto. (I interne HF-beregninger fratrækkes nordisk 45 kt. 
i F 86. 

Udlån af Jørgen Bang til Danmarks Radio: 50 - 60.000 kr. til HF

-fondskonto. (l interne HF-beregninger fratrækkes nordisk 90 kt. 

i F 86. 

Diverse kompensationer (pkt. 6-7 i nordisks svar): max . 25.000 kr. 

til P-F-fondskonto. f I interne HF-beregninger fratr«kkes nordisk 

45 kt i F 86. 

~i!t~r!s~ !n!t!t~t 

Rudi Thomsens opsigelse pr. 31.3 . 1986: 0,75 lv (er allerede medreg

net i budgettet for 1986) . 

Evt. Folkeuniversitetsundervisning ; ? 

~nge!s~ !n~t!t~t 

~o!!a!la!/ !r.!n!k 
Kirsten Bech Hørby vender først tilbage 1.3.1986 . Instituttet får 

kun kompensation (ekstern lektor) i januar 1986: 0,13 åv, 38.000 kr. 

Evt . udlån til Handelshøjskolen: forhåbentlig 0,25 Av, 60.000 kr. 

(I interne HF-beregninger fratrækkes fransk 4S kt. pr . semester). 

Efteruddannelse af journalister: 5.000-6 .000 kr . til HF-fondskonto. 

Slav!s~ .!n!!t.!.t~t 

Ql~t!d_&_M!d~e!a!d~r 

Undervisning 1 latin og græsk på Det teologiske fakultet, star

tende med ' l hold 1 september 1985, udbygget med yderligere 3 

hold i september 1986. Dvs. i 1987 påregnes 4 hold a 5 ugtl . kt . 

I 1986: 0,52 Av , 112.600 krJI interne HF-beregninger fratrækkes 
Oldtid & Middelalder for F 86 45 kt., og fra E 86 180 kt. pr. 
semester). I 1987: 0,83 åv, 180.000 kr. 

~e!i!i!k_I~S!i!u~ 

I fortsættelse af institutternes svar skal fakultetet vedr. kon
krete, institutspecifikke tiltag opfordre : 

Nordisk Institut til at arbejde videre med overvejelserne 

omkring de nordiske sprog og litteraturkursers placering, 
Semitisk Institut til at undersøge mulighederne for at 

varetage hebraiskundervisningen for teoloqistuderende, samt 

honorering for de serviceydelser, instituttet yder Stats
biblioteket, 

Institut for Lingvistik til at fortsætte forhandlinger med 
de 1 instituttets svar af 15.5.1985 nævnte institutioner. 

Institut for Vestnordisk til at intensivere drøftelserne med 

Det arnemagnæanske Institut , KU vedr . overflytning/ ansæt
telse. 

De institutter, der har foreslået kurser for erhvervslivet 

(engelsk, germansk, romansk og SlaviSk) opfordres til at arbejde 

videre med planerne 1 samarbejde med sekretariatet for JAu . 

Det overordnede problem i flere af institutternes svar er i øvrigt, 

at meget af det foreslåede - herfra doq sandaynliqvis undtaget 
Oldtid' Middelalder - ikke r~kker ud over 1986. 

l 
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OM GRAZIANO ARRIGHETTI 

af Simon Laursen. 

vedlagte lille arttkel - desværre af tidsnød foreløbig kun delvis og 

ikke altid lige mundret oversat - af Graziano Arr1ghetti er et pro
dukt af dennes i de senere år ~tadiq mere intense interesse for ar
kaisk digtninq. Han har således offentliggjort artikler om Bacchyll
des, Pindar og naturligvis ~esiod, og sidst har han udgive't en itali

ensk oversættelse med para1leltekst af Besiods Teoqoni, udstyret med 
en indledning om ikke mindst mytoqrafiske problemer og et afsnit no
ter til de mere orede problemer. teksten stiller (Biblioteca Universa
le Rizzoli, Milano 1984; en af de efterhånden flere serier 1 Italien 
med lignende udstyr)·. Nærværende lille artikel er fra ~ fra en kon

ference holdt af Institut for kll~sslsk og middelalderlig filologi ved 
universitetet i Genua i 1981 med ~et "Kvindehad og mandschauvinisme 

i Grækenland oq Rom", som jeg desværre ikke har 1 sin helhed. Det her 
oversatte udmærker sig ved sin klare videnskabshistoriske bevidsthed, 

den anden del af artiklen er mere en filologisk nærlæsning af for det

te spørgsmil centrale Besiod-passager. 

Men mens Arrighet·ti i de senere Ar hovedsageligt har interesseret s19 
for arkaisk poesi, er det ingen overdrivelse at sige, at hans væ~ent
ligste indsats er de to udgaver af Epikur· (19601 , 19732), der som de 

første kompleksivt inddrog de herkulanenslske papyri. t det nele taget 
indtager Arriqhetti en plads blandt de betydeligste Epikurforskere i 

dette århundrede, med flere væsentlige bidrag i forskellige tidsskrif

ter. At ikke alt, hvad han har lavet, holder. ved ingen bedre end han 

selv, og det er i det hele taget kendeteqnende for personen Arrighetti, 

at han ikke blot optager kritik meget positivt, men ofte direkte frem

provokerer den. 
Et tredje område. Arrighetti gennem Arene har viet en delopmærksomhed, 
er den antikke biografi. 

Grazlano Arrlqhetti er professor 1 klassisk filologi ved universitetet 

i Pisa, oq er blandt kandidaterne til udenlandske gæsteforelæsere for 

næste Ar. 

* Jeg bliver netop nu gjort ~ på, at Arr. også har \Xlg1vet "_'og dage" 

i sanme uistyr, men i en anden serie: i grand! libri Garzanti, Milano 1985. 

GRAZIANO ARRIGHETTI 
Hesiods kvindehad 

på enkelte undtagelser nær l er den almindelige mening, at hadet til 

det modsatte køn i Besiads moralske forestillingsverden udgør et 
fast og uomtvisteligt punkt. ligesom alvoren i hans protester mod de 

mægtiges overgreb på de svage og styrken i hans tillid til Zeus' ret
færdighed; og, ligesom med hans dybtfØlte protest mod hybris og hans 
tillid til Zeus, har man gjort dette had til kvinderne til et væsent
ligt punkt i fortolkningen af hans digteriske personlighed. når ma'n 

da ikke, som man kan læse ud af bestemte udtryk, visse filologer bru
ger, direkte synker ned til at opfatte det som et karaktertræk. Man 
kan sige, at der ikke gives en lejlighed, hvor man har talt om He

siods plumbe bondeunivers, om hans bondske etik, uden at man også me
re eller mindre åbenlyst har hentydet til hans holdning til kvinder 

for at vise denne hans følelses~ssiqe småtskårenhed. Den ganske vist 
ikke direkte nævnte kontrast er naturligviS den homeriske verdens rid

derlige idealer; og rigtigt er det, at hvis man over for Helenas skæb

nesvangre og majestætiske skØnhed sætter den smAtskArne snuhed, 
den liderlige (pygostolos) kvinde i ~Værker og dagen, eller op mod 

penelopes rige qaver af troskab og udholdenhed sætter den byrde af 
bekymringer, som kvinder hri.nger manden ifL myten om Pandora, er kon
klusionen, indlysende, tvungen. Men vi vil om lidt se, at ved nøjere 

eftertanke fører det uomqænqellqt til torkerte resultater at opstille 

denne kontrast uden yderligere præcisering af de begreber, der kommer 
i betragtning. 

Oet kan måske være instruktivt at give et og andet eksempel pI den 

gængse mening om Hesloc!s kvindeha.d, ikke si meget fordi sådanne. _eksemp-
I 

ler i sig selv har stor værdi som forberedelse til, hvad vi skal si~e, I 
som for at gøre os det klart, i hvilket omfang disse ideer kan have . 
hetinget ogs! det kritiske arbejde på digteren fra Askra. I den sidste I 

del at det afsnit af -Teoqonlen·, SOm er viet Pandora, læser man, efter 

at Hes10d er gAet over til at beskrive de onder, kVinden stIr for i 

mandens liv, fØlqende vers om ægteskabet (603 - 612): 

Den, der fra ægteskab afstår og byrdefuld omganq .med kvln~.r, 
flyende hrylluppets bind, mA savne 1 fremrykket alder 

passende pleje, på qods det skorter ham derimod ikke 
her i livet, men når han går bort skal fjernere frænder 
dele hans eje; men han. hvis skæbne en ægtemands bliver: 

I 



får hun en trohje r:.:.e t viv , som alti ng er efte r hans hje:;:ote , 
opvejes ondet vel nok a f de t gode, be tragtet i .oiivets 

f u l de forlø!J . Ir.~n kL!r.~""er han i med en, onds indet t ype , 
da vi l hans h; crta, ha:1.S sjæl cg hans sind uophør ligt besvær es 
live t ige~n~, de r e r ~kke bod at få for hans vlnde. 

(over s. Len~ ~~derserr) 

z:.:-d b~ggrund heri tal:' ~ C;;lr l Robert, i ~in monograf i om Pandora fra 

191 4 2, o:n " ':i l;:he~d.e ~-:'Zib!;):~h.:l5S c!~:i Dichtcr5 u
, 5 0~ br'.I.!e r f r em netop 

i di s se ve::.s , cg fort .:: at'te: "VG:_\:'~en von so per;:;3nlicher Farbung, dass 
ich nicht b =-;=.!ife , ',; ie tlIan sie CI_~ .. '1\ Hnoiod hat ah s?r echozn , wie ID.3.n 

L. . .:. t verk :::nn .... n ,kenncD: , d.?::;~ hieF c ie~elbp. Lai..la:1schaf tlic!"J::e it sieh 
':''.lsto!Jt, '.:ie in d<:ln ,"!?03tt'oph:n .ln p-zraos end die Kcnige . Die ~~ciber 

sind e1.."'1 ;.tMav yc.x6'J , ei:l nnuo. lJ,~ya. ; n '..l r als AIbe 1t~tiere sind sie tU 

b=au~hcn (=rg , 40S - 6) ~,d fre i1ich wc1 t e r unentbehrlich ~ur die Er

z ~ugung d~s Erbcn u~d die Pfle g e 1m Alt~r. In dieses Dilcr~a hat Zeus 

die M~nschen versetzt ; w~11. er sie strafon w:lllte." Hål e t for Rob2rts 

kritik for at have ben~tet ~theden af de omtal t e vers var Eduard 

T (sco 3 , forfatt e r e n t il e n disse rtat10n fra GOttingen, som net~p be

s tred , at de var a f Hes i od, skønt han anerkendte de poetiske kvalite

te r, den interpolator havde, der havde skrevet versene. Men detta be

tyder ikke meget. Snarere må vi atter vende os til Robert og kri~eri
erne for hans dom: disse vers skulle alts! afsløre klare spor af per
sonlig e rfaring, ligesom vi ved, at de vers, som rummer formaninger og 

opfordringer til Perses og de "gaveædende" konger, har deres oprindel

se i personlige erfaringer. Hesiod har levet og stridt sig igennem. 
Dette var en farlig vej og dette viste et år senere netop en anden sto~ 
forsker. Eduard 5chwartz, i sin Prometheus bel Besiod 4. I det afsnit 

af værket, som interesserer os her. begynder Schwartz sin' undersøqelse 

en smule før, fra ca. 591 ff., hvor vi har den berømte parallel mellem 

dronen og bierne på den ene side og kvinden og manden på den anden. 

ae.iod siger (591 - 602) ' . 

Thi hun (dvs. den første kvinde) blev ophav til kvindernes slægt, 
som undergang bringer; 

siden blandt jordiske mand til grænseløs jammer ,de dvæler, 

ej vil de dele den sviende nød, men velstanden stedse; 
ret som i hvælvede kuber de flittige bier må skaffe 
dronerne føde, mens de sætter huen til lastefuld gerning; , 
bier ne slider den udslagne dag t il so lnedqangstide 
flittigt med dagens dont at opdynge vokskager hvide . 

-

Dronerne dy~ler derinde i l y af de skyggende kuber , 

mætter ~cns deres bug med hvad ' andre møj60mmeligt høsted . 

sådan har tordneren Zeus i mændenes verden sat kv i nder 

sem en f orbandelse ind~ fo r plagscmt e r alt deres væsen, 
ja, han har viss~lig skabt en trængsel til gengæld for fordel. 

(overs . Lene Andersen) 

Og ~Ch\',artz kocnanterc r: "Bis 6~, 2 l auft de r 2!ornige Erguss des 

Dichters in t.:ntadclig@ ... "1', Fl1.:,:ls fort: so sehr er die Rede 1ns Allge

~~tne kchr t, so scharf tritt doch de r welbliche Typus hervor, liber 

den s i ch zu firgcrn er ganz personl iche Grunde hatte: die faule, 
put.z =UC~l tige . v~r~ch"!cnderi sche Frau, die schuld daran ist . das s der 

~rme , s ich flei~sig qualende Bauer au f ke inen grUnen Zweig kommt. 
Dies sc~arf umri G ~ene Di ld aus der Di chters Hause wird verwirrt und 

z~rstort durch die l eeren R~ flexionen Uber die Ehe, mit denen ein 

Spatl ing die r auhe und baurische Mi~ogynie des Dichters abzuschwachen 
versucht hat (605 - 12 )." 

Dette betyder , som m~n ser, at Schwartz ud fra de samme forudsætnin

ger som Robert, dvs. overbevisningen om digterens heftige had mod 

"kvinderne - ganske vist her med personlige grunde - hvad angår samme 
vers nåede til helt modsatte resultater: i Roberts øjne k~ne de kun 

være ægte, da de jo var kvindefjendsk~ i Schwartz' uægte , fordi de 
ikke var kvindefjendske nok S. Det er indlysende, at denne form for 

uoverenstemmelser mellem forskerne, disse bedømmelser af diqteriske 
yers på baggrund af sådanne kriterier i dag bl. a. afslØre'r den ube

tvivlelige metodiske primitivitet, som inspirerede disse bedømmelser. 

Det ville derfor ikke være bes~æret værd at opholde os her, hvis ikke 

hele denne diskussion (som jeg tror j 'eg kan bevise) bl. : a. grundede 
sig pA en vaskeægte misforstAelse af teksten. Men herom -"er der mere 
at sige senere . 

Lad 08 fortsætte vor korte oversigt og fra århundredetli,-'første lr

tier komme til de allerseneste Ar, t i l 1918, og til en a t.--de efter 
sigende berømteste nulevende Bes1od-forskere, Martin wes~ ' 6. I den 
del af sin artikel, som interesserer 08 he~ begynder W$"S~ ,med at ci
tere Re.iod: nFørst skal du skaffe et hus, en kviQde o~ ' 4ernæst en 

plovstud" (værker og dage 405). og fortsætter: "Det føl~e vers be

stemmer kvinden nærmere: ik.ke en hustru; men en 61avind:.;~ SOlll kan gå ' 
efter okserne ( .•• ) Det er en interessant usikkerhed, d~r findes. om 
hus truen eller slavinden er de~ Vigtigste for Besiod. Naturligvis ,tæn

ker han ikke på en hustru som vi plejer at fores ti lle ?s hende . en 



sAvel som fysisk ledsagerske, en glæde i gode tider, en trøst 

Han betragter hende først og fremmest ~om en, der føder 

Madtyv er, hvad en hustru er, Som droner, der bliver hjem

me og ernærer sig ved andres arbejde ( •.. ) I fattigdom er hun langt 

fra at være en trøst, hun er en skærpende omstændighed. På en måde var 

det en større fordel a ,t have tjenestepiger, som brugte tiden på at 

male mel. og som kunne afskediges, når de ikke længere var nødvendige 

( ••• ) Alt iberegnet anså man kvinderne som kun et onde, omend et nØd

vendigt onde." 
I det mindste , i denne sammenhæng har West den vane kun sjældent nøjag

tigt at angive de tek~tsteder, der kan tjene til støtte og belæg for 

hans påstande, men havde han villet det, tror jeg, han havde befundet 

sig i en særdeles ubehagelig situation, da kun en lille del af, hvad 

han siger, finder udtryk i Hesiods tekst. Men måske er det ikke heller 

passende at kræve præcision i belæggene i dette lille styXko , som sna

rere end at være en videnskabelig ' fremstilling har præg a; at være en 

fri overarbejdelse, for øvrigt ikke ganske fri for selv.modsigelser. 

Men givet vort emne kan vi ikke unddrage os skridt for skridt at ~øl

ge hans argumenter for at se, hvad acceptabelt der kan være 1 det. He

siod skulle altså i angivelsen af, hvad der er et hus ' mindstemål af 

organisation have været i et vist omfang usikker, om en slavinde eller 

en kone var at foretrække, dernæst skulle han have bestemt sig for 

slavinden, fordi de~ne arbejder, producerer og siden altid kan afske

diges. Det er klart, at West her støtter sig på "Værker og dage" 405 

f . , de vers, han selv citerer i begyndelsen af sin fremstilling: 

FØrst skal du skaffe et hus, en kvL~de og dernæst en plovstud, 

- ikke en hustru, men en, som er træl og kan gå efter ploven -

(overs. Lene Andersen) 

Man behøver ikke iagttage teksten med mere end et mindstemål af op

mærksomhed for at øe, at den tvivl, som Hesiods diskussion skulle 

hvile på, mellem at foretrække en hustru eller en slavinde ikke findes, 

og er et produkt af Westls fantasi_ I denne gruppe vers, 405 ~ 413, 

giver Besiod rAd af generel karakter, og fremstiller $om sagt, hvil

ket mindstemål af organisation der er nødvendigt for, at alt kan g& 

godt for sig; man , må netop have et hus, en arbe j dsokse og en slavin

de; man må have alle redskaber godt ordnet i huset, den første og væ

s e ntlig s t e r egel e r aldr ig at uds kyde . hvad der må gøres. r denne sam

menhæng e r de betydningsrnæs s ige g rænser r i ndenfor hvi l ke råde t cm a t 

t age en s l avi nde og ikke e n hu s t ru må ses, klare : f akt u.-n er, at: s la·r-

inden arbejder, hustruen ikke. Det er indlysende, at i organisationen 

af et hus, som er indskrænket til det mindste, og hvor dette minimum 

er snævert rettet ind efter produktionen, er en hustru mindre værd 

end en slavinde, som kan gøre alt kvindeligt arbejde og dertil, om 

nødvendigt, siger Bes1od, Knt 6ouotv ~nOLTo, dvs. give en hånd med på 

markarbejdet; noget som åbenbart ikke kunne forlanges af en hustru. 

Det er 11geså klart, at når husets udvikling er sådan, at det tillader 

en rigere og mere mangfoldig organisation, hvori også en (v. 441 ff.) 

eller flere (v. 459, 502, 597, 608) slaver kan tage del, så kan man

den også gifte sig, og Bes10d opfordrer aldrig til at undgå ægteskab, 

men kun til, at man vælger sin hustru med omhu og 1 rette øjeblik. 

Der er mere. Ifl. West betragtede Besiod ikke sin kone, som vi gør, 

dvs. som ledsagerske og trøst, men kun som hende, der føder børn; men, 

må vi spørge 09 selv , hvorledes kan dette give Hesiod en helt speciel 

mentalitet som karakteristik. for så vidt som dette er et træk, som 

hele Grækenland har tilfælles, i det mindste til og med den klassiske 

periode? Hvornår har den græske kultur nogensinde i sin udvikling 1 

den normale daqligdag betragtet kvinden, hustruen, anderledes? Og der 

er mere. Vi har ~et. West hævder, at kvinderne for Besiod er madtyve 

(hvad digteren, som vi vil se, intetsteds siger, men lad gå for nu) og 

i sin kommentar til "Værker og dage~ VY. 373 - 4 (s. 250) citerer han 

i sin gentagelse af, at kvinderne ,stjal deres mad, fordi deres mænd 

fedtede med den, til støtte for dette Semonides' anklager, "Thesmofo

riazousal" (vv. 418 - 21, 556 f., 812 f.) og "Ekklesia,zousai" (v. 14 

f . ) af Aristofanes, uden at gøre sig klart, at netop dette, at tem~et 
har overlevet, beviser, at ideen ikke var et særkende for Besiod -

for Aristofanes var det ligefrem en komisk topas - og derfor ikke kan 

tælle blandt de elementer, der karakteriserer hans mentalitet. Men ik

ke kun det: i 9~ sammenhæng, hvor han giver disse oplysn1nqer, som 

skulle belægge Hes10ds kvindehad, citerer W8$t v. 702 f. ~ "værker 
og dage": 

en hustru er faqreste bytt~, 
hvis hun er god, men får du en slet, kan du vente det v.e~ste 

(overs_ Lene Andersen) 

som Abenlyst er et belæg for, at Besiods indstilling t11 ' ~t andet køn 

var alt andet en ens1digt negativ. 

Lad dette være nok som eksempler på forskningen. Jeg mene~; at de nævn

te tilfælde er tils t rækkeligt bevis på en aprioristisk og ikke debat 

ter e t f r emgangsmåde, som er benyttet over for dette problem . undertL-

• 



den endda overfladisk, i en sådan grad, at man end ikke har bekymret 
sig om at bringe Besiod i overensst~elge med sig selv. Jeg mener, 

at vi derfor må behandle sagen helt fra begyndelsen, først og fremmest 
på en mere ordnet og organisk måde, end vi har gjort indtil nu, hvor 
vi jo har måtte tilpasse vores fremstilling efter andres. Det vil v~ 
re en fordel at dele fremstillingen i tre dele, svarenee til den tre

dobbelte mulighed, Hesiod har for at ud.trykke sin mening om kvindekØn- ~ 

net mere eller mindre eksplicit: i de genealogiske konstruktioner i 

"Kataloget"; hvor han standser for at tænke over kV·indens rolle og 
skæbne i verden, dvs. når han fortæller myten om Pandora i "Teoqonie'n" , 
og i "Værker og dage"; og endelig de få gange han taler om kVinden, 

n-ir har: giver råd eller aftegner bestemte punkter og øjeblikke af 
hverdagslivet. hvad der kun sker i "Værker og dage-, Vi må her tage 
passager, som vi allerede har citeret og diskuteret, op på nu, men det 

vil være uundgåeligt at gøre det, af hensyn til fremstillingens klar

hed. 
FØrst af alt er det dog godt at rydde området for alle fordomme~ som 
opstår, når man sammenligner med Homer, hvad der forekommer så lnd

l~~ende, men i realiteten, uden de nødvendige indskrænkni nger, medfø

rer en stor risiko fer at fare alvorligt vild. Mens forholdet til 
kvinden hos Hemer er, så at sige, ~inklusivt·, dvs . i grunden har op
mærksomheden rettet mod betydningen af kvindens rolle i samfundet_og 

i de hændelser, der berettes, er der~od i Hesiods digte den tilsva

rende inddragelse af kvinden "eksklusiv·, for så vidt som kvindens 
rolle i den verden, domineret af arbejdsideologi, som digteren fra As
kra lever i, er ganske irrelevant 7. En og anden betragtning og nogle 

eksempler vil afklare, hvad jeg vil sige, bedre. Hvad angår Homer, er 
det f. eks. meget skarpt blevet sagt, at ~Odysseen~ "er et d~qt om 

mange kv~nder og kun ~n mand" 8, fra gudinden Athene til ammen Euri

kleia, og selv når kvinderne ikke er protagonister, er tonen og stem
ningen i mange af begivenhederne, både dem, som hovedhelten gennemgår, 

og dem, som andre personer oplever, som f. eks. Telemakhos ved Mene
laos' hof, bestemt af kvinders tilstedeværelse. Godt, ser man nøje ef

ter, er hver af disse kvindelige personer i digtet set i deres ~unk

tio~ers fulde vigtighed, i den særlige betydning, so~ disse funktioner 
har. enten gudinder som Kalypso, som opfanger helten i miraklernes og 
kærlighedens verden, eller mennesker som dronning Areta, den gavmilde 
værtinde. Men der ar endnu mere betydende eksempler: et er Penelope, 
som har ~in evne til at narre - den , som Hesiod havde ka ldt ' tnlxAonov 

~aoc og havde opregnet blandt de negat i ve kvindel i ge kar~k~drtr~~ .-

som giver hende ld4en til tricket med væven 09 som det er ganske u
nødvendigt at erindre om hvor positivt opfattes 1 digtet. og: man kan 

give denne virksomhed med ·spinden og væven en symbolsk værdi: dette 

er de t - liv, der er tildelt kvinden, dette er hendes ·eksklusion", og 
også Eiesiod indsætter den i sin korte liste over typisk kvindelige 
træk, da han beskriver Pandora (Værker og dage v. 63); 

men A.thene 
bØd han (Zeus ) at oplære pigen i kunst rige sysler ved væven. 

(overs. Lene Andersen) 

men man må bemærke sig, at i MVærker og dage", som ellers er digtet 
om det menneskelige arbejde, tales der ikke siden om spinden og væ

ven, ligesom der forresten ikke tales mere om noget som helst kvinde

ligt a.rbej~e, undtagen slavearbejdet som hjælp på marken . Me~, i "O
dysseen" er Penelopes væven langt fra at være betingelsen for hendes 
"eksklusion", den er det tIllddel, der sætter hende fuldt og helt ind 1 

begivenhedernes gang. Endnu et ganske beviskraftigt eksempel er kvin
dernes omgang med magi, endnu et typisk kvindeligt område, som bevir

ker, at man må omgås dem med mistanke og mistillid, ~ Kirke er en 

heks, men hendes tilstedevær~lse i digtet beriger kun heltens komplek
se eventyr, og hun fremkalder som person hverken mistanke eller m1S

tillid; desuden har også Helena kendskab til magi, i 4. bog v. 219 ff. 

siges hun at kende øåcuaxa UnTLO€VTn, som beroliger sorger og smer
ter. 

I Hesiods verden har disse træk af kvindens karakter og liv som sa~t 
ikke mulighed for at vise sig fra deres positive side, det hårde arbej
de, den ubarmhjertige etik, der byder berigelse ved træthed, en besæt

telsesagtig sparsommelighed, ofr,e, giver ganske vist kvinden mulighed 

for at være så meget mere mandens ledsager - oq Hesiod vidste, har vi 

set, godt, hvilken lykke en god hustru kan være - men til ~enne beri
gelse kunne hun ikke bidrage, i det mindste -ikke direkte" ·<09 derfor ta

les der ikke om hende. 

Dette må vel være nok til at vække agtpAgivenheden over ~or den fare, 
hvorOm der er tale, overfladisk at sætte Romers hOldnlng ,.t+.t det an
det køn op mod Hesiods, om end det drejer sig om en fare i .:· som vi mi er

kende der kræves ·stor opmærksomhed for at modstIl vi· er ·~Q, gennem år
hundreders litteraturhistoriske skemaer vante til at sætt~ de to dig
tere alt for nær hinanden; men, når man overvejer det nø)~, er den 

s ammenl i gning , der vedrører vores problem, en sammenligning, sem ikke 
har noget gr undlag, hvis man ikke også holder f ast på alle de forskel-



der er mellem de to verdener, hvorfra disse to uforenelige hold

kommer . 

(Herpå følger den nøjere behandling af de tre områder, Arriqhettl 
nævnte ovenfor. Som nævnt hiber jeg at nI at oversætte dette stykke 

af artiklen snart, men for at give en ldf om, hvor han vil hen, gi

ver jeg her hans konk l us i on: ) 

Men, hvis min fortolkning af det, som Hesiodteksterne giver, er korrekt, 

mener jeg på følgende måde, som en slags konklusion, at kunne samle , 
hvad den detaljerede analyse har bragt for dagen: den fremherskende og 

i en del af værket k?nstant tilstedeværende f orestilling er den , der 
er opmærksom på kvindens centrale og positive r olle i menneskehedens 

historie; dette kommer tydeligt frem, når Heslpd i sin digtning kan 

bevæqe sig særlig frit for betingelser af anden art, som i WKatal oge t ". 
Onder de omstændigheder, hvor disse betingelser lader sig mærke, som 

f. eks. i Pandora-myten, hvori kvinden efter traditionen nødvendigvis 
dækker en negativ rolle, synes Hesiods udvikling af myten at undgå en

hv~r understregning af ellers mulige kvinde f j endske angreb; tværtimod 
bliver kvindens rolle i den eksakte deling og bestemmelse af de roller, 

som histori en fører med sig, formet som en figur, som uskyldigt og u
den nogen deltagelse af egen vilje må svare til den straf, der er hen

sigten med hende. Hvad anqAr Kesiods syn på kvinden i dagligdagen, mA 

man give en mera kompleks fremstilling; Hesiods syn var her mere tungt
veJende betinget af den soci ale og økonomiske situation: her må man 
skelne mere subtilt og nuanceringer har større betydning. Det er alle

rede sagt, at i sammenhæng med de hårde arbejds- og berigelses-1dealer, 
som Hesiod prædiker, har kvinden ingen plads undtagen den, som tilkom

mer hende, nAr hun er slave. Dog bliver den " karakter af byrde, kvinden 

kan fA under hestemte omstændigheder, ikke ladet usagt; delvis, men 
ikke meget, kan man måske også tale om den traditionelle folkelige mod

vilje mod det kvindelige køn, men måske er det mere passende at se 

dette træk som karakterist1sk for den græske kultur 1 almindelighed. 
Imidlertid forekommer denne modvilje, eller hvordan vi nu vil betegne 
det, hos Hesiod næret og styrket af netop de ubar.mhjer~ige idealer, han 

~ølger, som overfor det svaqeste led 1 et system, sOm krævede styrke og 
hårdhed; men når Hesiod kan bringe sig på afstand af disse betingelser , 
som vi har s e t det i nogle tilfælde, er det givet ikke træk af en miso
gyn karakte r , der mØder os , men dem, vi fand t hos d i g t eren a f ~Katalo

ge t " , harr, S"rl'. l".avde udtænkt betydningen af Pandora-myten , og endnu en 

gang anerkender Kvindens centrale og bes temmende plads i mandens 

liv. 

(Oversat af Simon L.l 
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