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der i.ytr:er og fra <::ikade. 

hcldf.'l· Hn l<lng, 31.: L:' le .. <.: ::.-T -!- ::~·r i"' -. ,,_ 

.\~0"a hl'ir. ;-1 tt~!' bed-evet ~n t"N\~1.;":·,icr..l"J fæ l1.e:::-,':I.kt - c-:?L er j:: 0Pi.·P0 l 

tiden - og: resuJt"!.tEt af vor ft'!t"t11 1t~-:.t- '<..111 b' . . a. beskue!J i Cet.te nr .• 

hvor vj atter engang publ icerer studenter-a t'be]oer, h\'j .u.::: t !?,[ im.::ert 

vil s ige lO-daqes-opgaver . Jntentionen er natu.rligvis at cpl~{se vor 

l~sers'\.-; a!'B og '/i<>"3 tl;lq~'b forfatt~rne fllr saIr..ti..dJ.gt resulta+:0t af 

der~s anst.'t'engels·.:;r vtst for et større publi k um sn~ det. egentligt 

1:.1!tænkte. 
Mel"!. desuden ]:.'lrsl-:?!r red3ktionen i den nærmeste: ~remtid ml';'d to .:":. t!llrr.: .a 

."lE d.e lIdt SØdt-sovende "Themata" oq ineroQ\!cerer . ~bejG.spdp1rer tl, . 

der er tcp.nkt som opfølgning/ uddybning af semi.nar~!:" og tekstgennem<Jan'Je. 

Og ::. detta nlJ..l"\'Ilner st_3.rt.er Hanne Lav~r Haro.sen sin te9neS(~!'i e RARttS PUS 

oe; fc!:læng'?r di'!:eved de filologi.ske t radit.ione r i denn€ ge·nre. Lad 0:3 

allE.! håbe , den et' morsommere end "Ego land " ; ja , je'S" ~r.iner al.drig at: 

C"::'l' - jeg fo.t""st.å.r den nok ikke , eller og~-;å man'qlc!" jeg hU::<lo:::istisk 

sans. 

r dette narr.n-er er åe e der.tmod - hvilket er utypisk - intet b.i.dra.g fra 

Stmon LauT.ser:, dAt med dette nummer fot'l ader ~g("')ras redaktion og går 

ti l d"" e, .. i ·:re Civil f o rsvars-marker. l'''or mange år siden (længere er.d nog"!!"'! 

af os :,rydec 00 om at huske) s tartede Simon og undertegnede her på s::c 

det. ~et. j' . ..JrtiS,= korn han ind i redakt:lonen af Agora, og siden har han 

uden saJflffo.,;nljgning været den der har knoklet med at f~ c.enne nogenl ... r;j.e 

pe.riodi8ke publikation ud_ Der findes numre af Agora, de::- 1?r forfatt~ t , 

skre ... ·c~. ! -I'-.ri'·~t .. pakket cg omd".!lt fra hQ .... e åk\;arte:re.t i Mejlgada . Men 

energ i ""n €t" jo k'-,t"'. nen ene side af sagen: Simons ir,dlæg hat" altid vær.et 

p=æget af stor dyt·de og ·.fi~en , :le ;:- nar !bnet mange øjne ps. os mere al 

mindelige. !t ord sarnmenf",tter Simons forhold til de klassisk.e fag i 

almindpJ.ighed cg h3;1s ind s at~ for Aqot'rl l særdel.;oshed : ~:1.'Ja3"~. 

?~!'sonlitjt k,;::\ "je9' heller ikke sk::i-,re dette uden at ~)ævne, at han er 

en \.i.alml.ild c l:l. g go,j, kammE: '::"at . 

Mep" veæodigt er det dog ikke, end at det næ"t"l""le.st ville- være i strtd 

med na<-urlovene, h ..... is ikke også fremtld-:'ge ~i~er af A.,ora bar signal: tl 

ren! Si~on Laursen. 

Fra cet vemcdiqc til det ærgerlige: 

Berte.l. !-iaard~rs fOT.!'; lag t il gyumas!e-reforrl\ er blcve:t w.Ød~ r::lerl megen 

kritik, h·.,.' l.1 . :~et i ziS" !;el~' .Vf'l. er gCldt :.te fra vore synspu:-lkter- Nok. eA 

'.r! gt.tgt er det !roi{21,:::r+-id .t se 9<1 de tc:~_t~!, kr1."tlkken l;:\a.Herer sig 

på, O'';; hvilke ~!.-.,-:\t.:.~~ fo-rs laq t der lægges frp.!\\. så 1~dG.5 ;'ar. gymna

s.lp.-reJ.:torer.ne vZ'.:._c ~·r..! :·l.-,!l or. dE:' kr i t.i:-;kc, og på d.et ~i'ltgt ai!1ol.dte IT'.øde 

i rek:tcr·-fo.ren:i "'· ..... ',1':7 ,',""!;,\ b l. .,"'. st!.ll ing til pli!t;e rinql';'ll ~f det. f ag , 



opl~, . tyrelsen kom me d : 

tlr. 6:) 

".t ,progliqe gymnasium bliver meget lidt attrakti vt, hv':lke t 
rtl reducere tilgangen, sIledes at fremmedsproqenes s till ing 

bliver svækket - i modstrid med intentionerne. Latin bør opgive s 

.om obliqatoriak fag for at gøre denne linje mere attraktiv og for 
.t give luft til nødvendige timeta1sændrlnger. Det fælles sproglige 
iDd1æringselement ml i stedet tilgodeses med et tværsprogliqt 
qramma tikkursus • 

• kal lade den næstsidste szrnings udsagn - og især den første halv-

Il - 11q9'e h'r: det t<tler vist for .1g selv . Lad os istedet se pi den 
oldningsmæsBige og pædagogiske tankegang, der 1 udtrykt konsekvens her-o 
f uddybes i den sidste s.tning .. En tankegang, der betegner et nybrud 1 

n danske gymnasieskole - ihvertfald nAr det siges fra den side , der 
formodes at tænke mest pI tradition, formAl og pædagogiske metoder. 

ri hlber, at det ikke er skrevet pi grundlag af en sammenfattende op

atteise af latin (: -latln - grammatikkursus·) ; men under alle omstzn-
19heder må det være første gang et humanistisk område serveres som et 

rlenterings-kursus: sprog er ikke fag, ml tankegangen være: 8proglige 
aq præsenterer ikke hver for s1g en mangfoldighed af sprog, metode, 
ultur, æstetik og historie i den sammenhæng, netop sprogene sætter. 
ej, sprog er tværfaglige gramamtlkkurser, fag er tværfag . SAdan synes 
ankegangen at være . 

Naturligvis ved alle, at sprogene har en række formelle og tndholds
essige t i nq til fælles, og at det kan udnyttes pædaqogisk; vi ved endda, 

vor de humanistiske ~ania kommer fra. Men at fag har ting til fælles, 
Ør dem dog ikke til fælles- eller tværfag. 

Man kan naturllqvls og si prøve at se det som ngoet positivt, at latinen 

Adan pI falderebet identificeres som det fag, der varetager indlæringen 

f de gymnasiale sprogs grundlæggende love og begreber . Det har vi jo 
9så altid selv vidst. Problemet er blot, at den tvær- og fællessprogl i ge 

rammatlske pærevælling, der præsenteres som alternativ, også må skulle 
nvendes f ag-specifikt for de enkelte sprogfag - det må jo være formålet 

Led det hele . Og en sådan pærevælling eksisterer desværre ikke; hvert 
Iprogfag har af indlysende grunde og med lang pædagogisk praxis sin egen 

lpecifikke grammatik, terminologi osv . , nAr vi først er ovre de grund
.æggende regler og kategorier . 

Det hele minder om en synsvinkel, der blev inddraget i forbindelse med 
liskussionen om latinens afskaffelse (l . trin) i folkeskole ns 9. klaSSer . 

ler skrev "Dansk Pædagogisk Tid s s kri ft" ( j vf. "Latin - et Skoleeksempel", 
I . 162) bl .a. , at godt nok be t ød l at i n-under vi s n inge n, at e l everne lettere 

kunne gennemskue fr emmedord - a lt s å med refer ence ti i ~,:·:·::.-;~ ts i ndhel. , 

men - voila~ - særlige, man fri s te s t i l at s i ge: t · .... æ""!'~:r.o gl ige, kurser 

og luebØger kunne erstatte det. Vi huske r, a t det va r et. ?ædagog i s k 
tid.skrift, der skrev dette og bag de fikse f ormule r i :1<; (c r. plæderede for 
noget, der i pædagogisk prax1s ikke er andet end t erperi og ydenadslzre; 
og hvor er disse kurser og lærebøger i Øvrigt blevet a f? 

Lad mig til slut henVise til artiklen ·Ud med grammat ikken!- under 

"Debat-, hvor vi har gravet et dokument frem, der kan give de yngre af 
vore studenter oq andre et indblik i tankegangen i de forkælede post-68'
ere, der danner baqqrund for, at folk kan tænke sådan. 

Søren Sørensen, pi redaktionens vegne. 

PS: Hanne Smlth hedder Smith og ikke Schmidt, som vi fejlagtigt skrev 
i sidst nummer . Vi beklager fejlen. 
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." AIRBUS UNIVERSITET 

IHSTI'i'IIT ' OR OLDTIDS- OG 
HIDDELALDERFORSKNING 

IR-riS-6 

Den 22.10.85 

Referat af lDillde i Institutrådet mandag d. l. 6. klo 15.00' 

1 lokale 226, bYQn. 322. 

Til stede: Bodil Due, Otto Steen Due, Poul Ole Jastrup. Holger 
Friis Johansen, Bent Dalsqaar.d Larsen, Erik Ostenfeld. 
Marianne Randrup Christensen. Kirsten" Wel~~er. 

Fraværende 
med afbud: Inqer Echammari. Giuseppe Torresl", Erik Hjortsh~j. 

Ole Thomsen. Steen Rønnow.. ." . . 

Fraværende 
uden afbud: Hanne Laver Hansen, Jette Larsen. Willy Schmith. 

Til referent valQtes Bodil Due 

l. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af IR-mødet 20.5.1985 

Til pkt. 3 indføjedes efter "vægtningen" -"og fordelingen". 
udnyttelse ændredes til anvendelse og larerbestanden til 
lærer kapaciteten. 

3. Bemærkninger til referat af IB-mØdet 29.4.85 

IntiJen 

4. Meddelelser fra bestyreren 

Bestyrelsen refererede om: 

a) Sin skrivelse til fakultetet om aftale _ed teologerne. 

b) Kulturaftalen med Belgien, Rumænien og Bulgarien. 

c) Skrivelse fra SN med begrundelse for magisterkonferens. 

dl Tværfaqsopslag 

el Skrivelse fra dekanen om lokaleforhold. I den forbindelse 
refererede BCL om vanskelige forhandlinger i husudvalget. 

f) Undervisningsassistance E8S 

q) Referat fra mØdet 1 arbejdsgruppen vedr. JAU. 

,j 

--- --------~If ., 

h) Forslag til Universitetsfestival. Man-enedes om at a fvent e 
aktivitetsudvalget. 

1' ) · Skrivelse af 20. S fra HF vedr. humanistbekendtgørelsen. . , 

j) Endelig meddelte bestyreren, at der var indkaldt til 
_øde 7.6 i forskerrekrutteringsudvalget og vedr. 
"salgsplanen ". 

s. Meddelelser fra fakultetet 

Ingen yderligere meddelelser. 

6. Meddelelser fra SN 

Ingen 1 betragtning a.f pkt. 7. 

7. Forslag fra SN for de klassisk filologiske fag om grunduddannel 
ser (høring) 

5N-formanden orienterede lndie~ningsvist om arbejdet i SN og 
understreged~ 4en enighed og samarbejdsvilje, der havde præ
get arbejdet. Specielt de stude{ende havde gjort en stor 
indsats. 
SN beklagede de nedskæringer i pensum, som den pilagte ramme 
havde nødvendiggjort. 
Under den efterfølgende høring udtrykte bl.a. BDL og OSC 
deres tilfredshed med det opn~ede resultat og forstAelse 
for SN's vanskeligheder. 
Der var ingen kritik af forsl_oet. 

8. Evt. 

Intet 
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AARHUS UNIVERSITET 

IIISTIM tOR OLDTIDS - OG 
'flDDBLALDERFORSKNING 

lR- 85-7.1 
20-11-85 

Referat af .. øde i Insti-tutrådet tirsdag d . 29.10.85 kl. 15. OS i 

bygn. 325 f lokale 436. 

Til stede: Bodil Due, Otto Steen Due. Poul Ole Jastrup. Holqer 
Friis Johansen (fra ca. 15. 30), Bent Dalsqaard Larsen, 
Erik Ostenfeld (til ca. 16.30). Giuseppe Torresin, 
Marianne Randrup Christen-sen. Catherine G1rard. Villy 
Schmith. . 
Grete Flarup Hansen. Elin ~yche. 

Fraværende 
• id afbud: Er.ik .Hjort~høj, Ole 'Tha-sen .• Inger Echarnmari. Hanne 

'Laver ·.Hansen. Jette Laraen. Steen Rllinnow , Kirsten We11ner. 

- O -

1. .Godkendelse af daoaorden. 

Dagsordenen blev godke~dt. 

2. Godkendelse af referat af IR-•• det 3.6. 1985. 

Referatet blev godkendt. 

l. BeMitrkninger til referat-er af IB-CIIøde.r.ne ':13. S. 3. 6. 17.6. 25.9. 

4. 

5. 

-, Inoen. 

Medd~lel~er fra beatyreren. 

Bes~reren .eddelte: 

.a) at ~er 'fra ·Au '09 KO var sendt . en støtteskrivelse for ' vort 
søsterinstitut ~ Odense, 

.bl a~ d~r f.res forh.a.ndlinger lIIec! uni.versite,tsforlaget om ud
g:i,velse af .den ;tS.oske du 'Cange. 

c ,) at .,.q"-,, M;' 631, var f.rdiggjort og afleveret til trykning, 
d:) at man havde modtagei en forespørgsel fra husudvaloet Oll 

brug 'af _Ilde lokalet , 
.e -' a;t. lian fra direktoratet havde lAodlaget .forespørgsel om an

søgning til pulje,ordning. 
f J at der' havde varet afholdt et kontaktudvalgsmøde i Kbh. BO 

deltOQ. 

Meddelelser fra fakultetet. 

Bestyreren orienterede om : 

1) de nye nedskzringsplaner, 
2} ansættelse af kursusledere (AKS), 
3) den fortsatte d i sJtus s i on 001 "salg ud af huset". 
4) opslag 'af stilling som informationschef, 
S) valgproblemer for valggruppe I . 

1 

6. 

7. 

I1<-85- 7. 2 

Meddelelser -; ~_t ~· li enl!vnene. 

Studienzvnsf~rmanden orienterede om arbejdet i SNo hvor hoved
sagen var f ærdiggør elsen af de nye ~yerbygninQsuddannelser. 
Planerne for de to-årige skulle være færdige i slutningen af 
november. Mulighederne for 1- og li-Irige uddannelser underSØg
tes i øjeblikket ved forhandlinger med andre fag, men det var 
endnu for tidligt at udtale sig herom. Konferens-spørqsmålet 
var stadig uafklaret. 'Der havde været kontakt",øc:le mellem de tre 
'universiteter på SN-plan om de nye eksamensordninger , som bli
ver ret forskellige. 
Planen for næste aeeester ville forelioge i løbet af ca. 14 
dage. Ølen det kunne allerede nu meddeles • . at Prof. SlØk ville 
fore~æ.e om retorik 09 filosofi på b.gorund af Platon's Gor
gias • 
Fallesugen ville starte 4. 11. 

Drøftelse af vaqtning af undervisning på JAu. 

Et Udvalg under IB bestående af BO og CG havde på baggrund af 
de aedvirkende lareres opg.relaer udarbejdet en oversigt over 
un'dervisnin9und.atsen. som viste sig at st __ e nogenlunde lied 
fakultetets prak.is. Man .1 regne med at forbruget vil ligge 
pi ca. 1 , tt.er pr. se~ester pr. kursus. PA inde varende tids
punkt kunue ~de lIedvirkenc:le læreres tilgodehavende opgøres sl
ledes at <PØJ havde 3i. EO 2*. GT ca. 3 og OSD ca. l timer til 
gode. 

ncØftel.en ko. 1s~r til at centrere sig om et forslag fra GT, 
som egentlig havde været beregnet på SNo men pi grund af sY9-
dom ikke hAvde varet behandlet. Imod et point~8tee SOM det 
for-esl..lecte :tal te OSD. EO oq BD. liens HFJ fandt at lian 
burde underSØqe konsekvenserne nær.ere. SIvel hensyn til forsk
ning og ~il de studerende som fagretslige aspekter blev berørt 
i diøku.sion~n. GT understregede, at det var et forsl~g og 
.forkJ.arede _enkel·te punkter narmere. 
Bestyrer~n konkluderede at dr.ftelsen _åtte fortsættes på el 
andet fI~. 

MØdet sluttede .ca. kl. 17.00. 

Bodil Due 

referent 



AARHUS UNIVERSITET 

flIS'tI1'UT POR OLDTIDS- ""'G 
IUDDILALDERFORSKNING 

1 rt-""·' -8.1 
2 0-1-1986 

klo 10.15, 

Til stede: 

Praværende 
med afbud: 

ekstraordinært institutrådsmøde_mandag den 25_11.85 

Bodil Due, Otto Steen Due, Poul Ole Jastrup, Holger 
Friis Johansen, Bent Dalsgaard Larsen, Erik Ostenfeld, 
Giuseppe Torresin, Grete Flarup Hansen, Elin Løyche, 
Catherine Girard, Marianne Randrup Ch r ist-en.sen, .Hanne 
Laver Hil:nsen, Willy Schmith. 

Erik P. Hjortshøj, Ole Thomsen, Inger EChammari, Jette 
Larsen, Steen Rønnow, Kirsten Weliner Jensen. 

- O -

Til dagsordenen still,ede POJ 'forslag om at byt.te an på de to punkter, 
mens bestyreren fastholdt og forklarede den udsendte orden. 
Ved afstemningen s temte 6 for ændringsforslaget, 3 imod, mens 4 af
holdt sig fra at stemme. 

Punkt l bl e v således: Fordelingen af undervisningen i Fa6. 

Til dette punkt var udsendt et forslag. pette fo'rslag vedtog,es efter 
en diskussion især af vægtningen af forløben·e . for · l. års ,studerende. 
Det vedtoges at gøre vægtt,imer "" skematimer. 

Efter dette accepterede de enkelte lærere .' deres respektive pr.ogram- · 
mer, idet dog GT udtrykte utilfredshed med 'at han ikke havde fuldt 
program. Han påpegede. -at det udsendte forslag ikke tog hensyn til 
reduktion for bestyrerpost og mente, at dette ville kunne bringe 
problemet ud af verden. BO forklarede, at hun havde ·fAet "afsat" 
alle punkter på SN ' s "ønskeseddel" og 'a -t , programmet som det så ud 
kunne afskaffe en del af det opsamlede kompensationsproblem , hvi'lket 
i betragtning af ressourceproblemerne ville blive van·skeligt senere. 
Hertil erklærede GT at han ikke havde forlangt og ikke ønskede kom-
pensation. 
Under en diskussion mellem HFJ, BO og GT blev der fremført det 
princip, at en lærer der får tilbudt kompensation i et semester af 
TR ca ikke ø nsker at benytte· den, ikke kan gøre krav på den i de 
efterfølgende semes~re. 

Punkt 2: Fortsat drøftelse af ressource- og kompensationsproblema
tikken. 

Til mødet forelå dels to breve fra BDL s~mt en oversigt over studen
terdeltagelse i undervisningen i E85, dels blev der på mødet af GT 
uddelt et papir i fortsætte l se af sammes ' arbejdspapir om resso urce
og kompensationsproblemer fremlagt 21. 10. 

Ift-6S-8.2 
J9.1.198!i 

På m~det u d spandt der sig en livlig diskussion om problemerne, der 
il,l idlerti~ v.ar så store,at man måtte erkende.at man umuligt kunne 
blive færdig. Der var enighed om,at diskussionen skulle fortsættes 
senere. Fra fleres side blev det fremhævet at forskningen ikke måtte 
lide skade samtidig med at undervisningen ikke skulle forringes kva
litativt. Alle beklagede,at instituttets ressourcer var blevet beskå
ret så kraftigt,ligesom alle ' erklærede deres villighed til at begræn
se virkningerne heraf mest muligt for de studerende. 

Mødet sluttede kl. 12.30. 

AARHUS UNIVEa SITET 
INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
IImDELALDERFORSIrNING 

Bodil Due 
referent 

IR-8S-9 
20.1.86 

Referat af ekstraordinært møde i IR den 9.12.85. 

Til stede: Otto Steen Due, Bodil Due, H. Friis . Johansen, Bent 
Dalsgaard Larsen, E. Ostenfeld. P.O.Jastrup . G. Torresin. 
Grete Flarup, Elin L.øyche,. Catherine Girara , 1-1i lly Schmi th. 

Fraværende med afbud: E. Hjortshøj, Oie ThomSE!n, ' Inger 'Echammari , 
Kirsten Wellner, Hanne Laver. Jette Larsen, Marianne 
Randrup Christensen, Steen Rønnow. 

- O -

Eneste punkt på dagsordenen var høring af SN' s fors'lag til eksa
mensordning for to-årige uddannelser Lgræsk og latin.. 

Til indledning b e klagede SN's formand den korte tidsplan, man måt
te arbejde under og henviste iØvrigt til de udsendte . kommentarer 
til forslaget. 

Under høringen var der især kritik af den nye prøve i oversættelse 
og formidl'ing (§28). 
t ;!. ,j.i.. ,j." i.. ,:., .;!~~ ' ::7--- r.-~., ,. .. "pr._dnnen var i læst tek.st. samt på . p~o:", 
blemerne omkring den af e~saminanden aet'i.nerede malq&:upp-.:, r.,~ l. .. .:.:::: 1\ 

holdning ud.tryktes .af ·OSD. BO, POJ, BOL og EO. Der cv-ar ..enigh~d om ~ 
at version var en god og vigtig prøveform, og at den burde 11gge 1 
overbygningsuddannelsen. 
SN's formand lovede, at problemerne ville blive diskuteret igen. 
Der var .også bekl'aqelse over, at man havde bibeho~dt g.en:-er og for
fatterkr.avene og. ikke som i grunduddannelsen reducere-t d1sse. 
BDL fremhævede især sammenhængen -mellem eksamensordning og turnus
plan , hvortil HF;]" erklærede, a ,t det alene i betragtning af de nye. 
ressourcef-orhold ville bliv-e n16d.vendigt at ~age turnusplanen op t11 
fornyet overvejelse. GT ,bek·lagede den korte tid der ikke tillod 
en dybere diskussion af de mange problemer. 

Mødet sluttede kl. 12.30. 

Bodil Due 
referent 
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AARHUS U.H VERSIft'f' 

INSTITUT FOR OLD'I'IDS- OG 
NIDDELALDERFORSKNING 

IB-85-9 
21.10.1985 

Referat af møde i Institutbestyrelsen tirsdag den 8. oktober kl. 13.15 

1 instituttets mødelokale. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Bodil Due, Erik P. HjortshØj, 
Elin LØyche. Catherine Girard. Marianne Randrup Christensen. 

- O -

1) Referat af lB-85-7 godkendt. Under punkt 1 oplystes det, at der 
forventes afholdt møde i Kontaktudvalget d. 24.10. i København. 

2) 

Referat af 18-85-8 godkendtes. Under punkt 2 oplystes det, at 
der var begået en fejl dog ikke af Instituttet. idet forbruget 
1 l. kvartal på 9.000 kr. under databehandling er slettet af 
regnskabet. Man afventer nu afgØrelsen om , hvem der skal betale. 

PA. FakultetsmØdet d. 7.10. oplystes det, at der er 8 kandidat
stipendier til fordeling. Det fagkyndige udvalg holder møde fre
dag d. 11. 10. 

Instituttet har modtaget skrivelse ad budgetteringen for BO-åre
ne til FFL 1986. I 1987 skal Fakultetet spare 10 stillinger, i 
1988 8,4, i 1989 8 og yderligere 30 stillinger inden ligevægts
situationen. Dette betyder; at man ikke kan udelukke fyringer 
i 1988. Bestyreren understregede, at det endnu var planer ikke 
realiteter. 

BD orienterede om evt. sommerkurser for amerikanere af 3 ugers 
varighed. Modtaget r e ferat af møde i "Salg-ud-af-huset" gruppen 
d. 25.9 . 

3) Mandag d. 21.10. kl. 14-16 gæsteforelæsning ved Niels Petter 
Gleditsch om "FredsforSkning og politik - hvilken betydning har 
fredsforskningen i den aktuelle sikkerhedspolitik?" 

Under 7.10. modtaget ansØgning om ansættelse af langtidsledige 
i oktober kvartal 1985. Instituttet har dog allerede en lang
tidsledig ansat. 
~n .:! ~r 3.l a. rr.cd taget va l gma t e.:.i.:l!c, . Sj :j ..:;tC' f ri.::;t ~. 1!. 1 1. 

Under 30.9. modtaget skrivelse vedr. omklassificering af kontor
funktionærer (HK). Elin LØyche står som nr. 12, men endnu ikke 
afgjort. om hun rykker op. 

Institutrådsmøde fastsat til d. 28.10. kl. 15.05. Udvalg bestå
ende af BD og Catherine Girard nedsat til at se på EO's, GT's 
og POJ's opgØrelser for anvendt tid på JAu. 

Marianne R. Christensen 
referent 



AAØ1S IrNIVERSITE'r 

IIIS1InJ'f rOll OLDTIDS- OG 
.IDDELALDERPORSKNING 

111-85-10.1 
25.10.1985 

Referat af møde i Inat1tutbestyrelsen tir$dag den 22 . oktober 1985 

/cl. 13.15 i instituttets mødelokale. 

Til stede : Otto Steen Due (bestyrer). Bodil Due, Erik P. Hjortshøj. 
Elin Løyche. Catherine Girard. Marianne Randrup Christen
sen. 

1) Referat af 18-85-9 godkendt. 

2J , Under 14.10. modtaget skrive lse fra dekanen vedr. ophæve lsen af 
den nye repræse ntationsomrAdeforde11ng for valggruppe 1. Et ,med,
lea af fakultetsrAdet har forlangt frit forholdstalsvalg ' ud~n 
opdeling. Mandag den 28 . 10. er der indkaldt til ,møde for pm mu
ligt at nå til enighed. 

Under 6.10. modtaget indbydelse ,til reception i Glyptoteket den 
1. 11. kl. 17 i anledning af klassikerforeningens SO års fødsels
dag. 

Modtaget referat af fællesmøde den 11.10. om salg ud a f huset. 

Under 7.10. mod t aget brev vedr. evt. bidrag ud af huset. O&'M 
vil som hidtil kunne bidrage med konsulenttjeneste til erhvervs
livet m. v" bl. a . i nygræs k. 

Det nedsatte udvalg, som skulle bedømme SØren SØrensens ~nsøg
ning om kandidatstipendium, er godkendt og afgav den IS. 10. sin 
indstilling. 

Under 7.10. mod t aget cirkulære fra Finansministeriet om time- og 
dagpenge m. v. 

OSD og Peter Terkelsen har haft møde med Universitetsforlaget an
gående den danske Du Cange. Forlaget er inter e ssere t. 

~e 5,DOO kr . unde~ dat cbehar.dlin~ . s;m i~stituttct a~slås ~t 
skulle bruge i re s ten af 1985, afho ldes af annuum, da det endnu 
er uvist, hvem der skal betale de 9.000 kr. som for s vandt fra 
regnskabet . 

Institutrådsmøde fas t sat til t irsdag den 29.10. kl. 15. Forbe
redelse af dagsorden. hvorunder BD g j orde rede for resul tatet 
af a r b e jdet i udv alget, ~om skulle s e på vægtningen af JAu. 

Unde,r 8 . 10. mod t age't skri ve l se ved r. r amme f orde lingen f or fi 
nansåre t 1987 . fo rdelinge n a f pu ljer og indsti llinger om opta
ge lsestal . Uddel e s som bi lag t i l institu tr ådsmedlemm erne. 

I 

i 

18-85- 10. 2 
25.10. 198 5 

Fakultetet, har besluttet at ansætte en informationschef. 

Institutbes-tyrerens stedfortræder deltager t orsdag d'e n 24. 10. 
i et .~e mellem universiteterne angåe~de klassisk filologi s 
fremtid i Odense. 

, .Hød~t sluttede kl. 14.20. 

Marianne Randrup Christ en sen 
refere n t 
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IØllUS VNIV!RSlTET 

J1II'I= FOR OLDTIDS- OG 
~~'FORSKNING 

Is.;.85-11 
20.1.1986 

Referat af institutbestyrelsesmøde mandag den 25.11. 85 klo 13.00. 

Til stede: Bodil Due. Otto Steen Due. Erik P. Hjortshøj. Elin Løyche. 
Marianne Randrup Christensen, Catherine Girard. 

Referat fra 22.10 godken'dtes. 

Bestyreren referede fra et møde i ASK. Han havde berØrt problemerne 
med pris-sætning af tjenesteyd els~r. 

Instituttet havde modtaget : 

a. brev af 15.11. fra Museum Tusculanums forlag om fondsbevilling på 
kr. 14.502 , 50. 

b. skrivelse af 13.11. med meddelelse om engangsbevilling af 16.9. 
pi kr. 9.000 og bevilling på kr. 9.200 f o r salg af skriftligt 
undervisningsmateriale. 

c . pressemeddelelse af 13.11. om Middelalde rsymposi um 19-20.11. ved 
Odense Universitet. 

d. cirkulære om time- og dagpenge Lra Lønnings- og Pensionsdeparte
mentet . 

c. brev fra dekanen . af 13. 11. med valgopfordring til alle lærere ved 
HF. 

, ~. indkaldelse af arysøgnin.oer til reparationer og vedligeholdelse. 
BestYI'"er-en mente" ikke, at instituttet i øjeblikket havde behov 
af denne art. 

g. brev fra fakultetet af 31.10. om ansøgning af puljemidler. I be
tragtning af sagens vigtighed og indviklede karakter ville besty
reren geonemgå skrivelsen ·grundigt på IR- mødet. 

h~ oversigt af 1.11. over ~Dstitutbestyrere og studienævnsformænd. 

Bodil Due 
referen t 

AARHUS UNI\~RSlTET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MrDDELALDERFORSKNING 

.'. 

.IB-85- 12 
20.1.1986 

Referat af institutbestyrelsesmØde tirsdag den 17.12.85 kl . 13.00. 

Til stede: Bodil Due, Otto Steen Due, Elin LØyche. Marianne RAndrup 
Christensen. Catherine Glrard. 

-Fraværende 
med afbud: Erik P. Hjortshøj. 

Bestyreren orien tered e om et mØde 9. 12. angående udlån og overflyt
·oing af faste lær e;:-e, s om "Dekanatet havde indkaldt instit u t bestyre-
. ren til. Dekanen havde på mØdet ud t rykkeligt sagt, at Inst.itut for 
Q&M havde opf}'ldt f akul tetets pålæg. på mødet udtrykte In s titut for 
"Idehistorie interesse for et kursus i an t ik filosofi * lige som insti
tutterne for Drama turg i og Litteraturhis t orie antydede et muligt sam
arbejde. 

Instituttet havde modtaget: 

a. en henvendelse fra Italiensk SN i anledning af at det Italienske 
Kulturinstitut er i færd med at registrere alle for Italien og 
italiensk kultur relevante aktiviteter , undervisning o~ forskning . 
Alle interesserede opfordres til at henvende sig til ItalienSK SNo 

b. brev af 16.12. fra Universite tsforlage t med positiv reaktion på 
.ansøgning om udgivelse af den danske Hidde lalderordboq. Der skulle 
afholdes et møde, hvori bestyreren og Peter Terkelsen ville del
tage~ 

c. henvendelse 9.12. via Engelsk lnsti tut 001 brev·· fra Bri tish Council 
om udveksling af lærere og studerende. 

d. brev fra Undervisningsministeriet i anledning af at der i januar 
skal forhandles kultur~ftale mellem Danmark og Ægypten. Forslag 
kunne indsendes inden 15.1. 

e ••• deindkaldelse til S.12. blandt sprogfagene · om . ans_qnin9 til pulje · 
til sproqOlftstillinq. . 

f. brev med b esked CY.1l ~bningstider mellem jul og nyt'r. 

g. oversigt over de til de kollegiale organer valgte repræsentanter 
i EaS, 

Bestyreren meddelte, at han ville indkalde til konstituerende møde 
i det nye institutråd i slutningen af januar. 

Bodil Due 
referent 



Patl ssi a, 11 . dec. 8S 

~ j eg for to timer siden skul le ud af døren for a t m4de ~in ven 
~t~C IEøEu~åonc et par hundrede meter henne 1 Pat i ssion {-gaden; 
t il en kaffe, sl jeg, der var brev fra Bepi. TOg det med derhen og 

l~ste udvalgte passager for ham. I ham, Sepi, har du flet en beundrer; 
specielt passag·en:"·M~Å.6.\lE; Yl.a lta<Pt, 6'tQ.v TttVOUl!E xwøl: , \l1.Å.6.Jl.E,: y ~ o. 

S/llØrrebrllld, 6't~ 'tøWllE smørrebrød" tror jeg vil fA -status af bonmot 

09 løaen mellem ~toOOO' og mig. 

Jeg skriver til jer siddende midt 1 det e~skelig8te folk 1 
Europa, mAske også det mest nervøse, koleriske, ineffektive og 

aftalebrydende; men altså det der på baggrund af de nævnte fire 
rædslers herredØmme i det daglige liv og alles s1nd fir mest elske

lighed, ja sødme ind i omgangen . Antidosis a l tså . 
Jeg t ror ikke, ! må være bekymrede for tilstandene i Grækenland. 

~åske kan j eg bes krive det sådan: En vigtig ting at vide om Græken
land nu er, at he r er ingen opposition f r a højre, Nydemokraterne 

måtte i sommer se e t dusin parlamentsmedlemmer bryde ud oq under 
l edel se af en af de res bedste aqitatorer, KWo~~ t.epav6nouAo~,denne 

ånuoKpa't L ~~ Av~vf~ . Anava i daglig tale; det husker I måske, og 

ligegyldigt om Di ana blive r en døgnfl ue, s å er hø j reoppositionen 

uh j~lpe ligt spli ttet ; og også i nternt i Ny Demokr ati er der utal-
lige fr aktioner , og ingen e r tilfredse me d Mn 'too~6xn~' ledelse; 
hØjr~av ise rne skriver åbent herom. Apr opos hans f orgænger Aatp~~. 
som natur ligvi s fyre r op unde r f rakt i onsdannelse r ne , så har ~er 
for nyl i g være t premi e re på et drama af ham "ValnØddetræer 1 Sten
jord" , som.!lli aviser ha r r ost , b i1de tekst og ud f ørelse ; jeg skal 

selvfø lqe l i g ind og se det; men det forlyse r, a t partiet ha r kØb t 

alle bi~ letter til de to næs t e mån~der . D~r kan Ny C~~krati stå 
sammen, o g dog • • • Ved premieren var der stor konkurr ence om pre s sens 
bevågenhed blandt åe i ndbudte højrespidser. Hv~m vandt? SelvfØl~elig 

gamle Katamanl~ . der blev mØdt a f mængdens råb: "Du e r vor præs ide nt ! 

Fre ls os!" Han venter natur l i gv i s på a t b l i ve pate r patri4e endnu 
engang . - Al t i mens stod s t ykkets forf a tter , Av~ro f, og græd . Jeg ha r 
al t de tte f r a en helsidesartike l i en hø jre- avis v~l a t mærke. I de t 
he l e t aget er det min vane a t a l t e rnere i mit daglige aviskØb me l l em 

højre og PASOK , a l tså mandag MEon uaPLvn {elle r Raan~PLV~, eom e r 
bedre ! , tirsdag Ta Nt a (el l er EAEu3Epo 'tunta hvis kulturc t of dog gr æn

ser s i g ti l kultur :repor t age) , onsdag i gen høj r e , osv. 

I4en altså : P!.";Oi.. h~M . t .... jre <;ide fri r''Ca ven~t~e s ide e r d e t aer.

i rood under kons t ant beskydn i ng, ikke s å meget i parlamentet som i faq-' 

bevægelsen; denne er nu dyb t splitte t og PASOK ekskl udere r syndik~ ts

folk pI stribe . Den komm~~istiske del af fagbe vægelsen har he ld ti l 
store, meget store mobiliseringer, generalstrejker i sidste mlned og 

næsten hver dag punktstrejker, arbe j dsstandsninger osv. Altsammen jo 

1 protest mod PASOK-regeringens kraftiqe ryk til hØjre med lønstoppe t 

i sidste måned. 

Grækenland (PASOK) har enorme økonomiske problemer ja, men de 

politiske tror jeg ser overkommelige ud fra Andreas Papandreou ' s 
udkigspost 1 Kastr!. - Det er rigtigt, at den lS-6riqe ~ichalis blev 
dræbt under Polyteknikum-højtidelighederne (-demonstrationerne) , og 

det er r i gtigt, at en politibus derpå blev sprængt i " luft~n af _~ar

kister (det var da øgs! en utrolig dum provokat~on at sen~~_dcn politi
mand, de= havde slået Michalis ihjel, på arbejde i gen, s om ~~ intet 

var hændt) . Men jeg tror ikke , Papandreou betr ag ter anarkis t e rne 
som fryg t eligt uvelko~ne. Tværtimod . I sku llle høre hans tale r 
om ·pAgr ibe lse omgående" og weksempl aris k afstraffe lse " . Det er jo 

folke f or enende ord. For res ten er ikke ~n anarkist b levet ~ågrebet , 

endsige a fstraffe t . 
J eg har jo, hvad ang. Papandreou, t i d lige r e h~ftct mi g ved h~l~ 

f ø ren s i g frem s om balkar.sk monar k, vor t ids Tito, og ~lt det er ikke 

b levet mindre udpr æget . Der e r ingen t v i vl om, a t han l ægger &~ t il 
at blive Repub likkens Præsident (he lle r ikke i følge den seriøs~ reger

i nas r: r c s se ). Der er he lle r ingen tviv l C'.l , a l der stik~ . .::r blodig~ 

kampe uncicr, nå r for nyl i g den unge pol i t i ske chef f or massernce~~=ne, 

Lal iotis, PASOK's unge h åb , p l udse lig t rak sig t ilbage fra al l o po~

ter oq f r a si r~ aktivi t e t i partie t, lec.sage t af en lang l a."l.9 e - ·· lær!.ng 

c~r f or t r i novis bes tod a f c ita t e r s..; Pap;:ndre.ou ' s tal er om lWenhed og 
ob jekt i vitet . ve l a t mc..c !~e ta ler f ra før 19(' 1 , da PA)O!{ tog magt.en . 

Me~ jeg vi l , belært a f de~ o f fen t l ige de~~t O? af ~ine private 
samtaler navn :ig t";~d ovennævnte Faidros, com er den f Ørste t illid
v~~kend~ gr æke r, jeg har kendt f or alvor, s om var p~v~ (mine nære 
venner er el lers ent~n t i l højre eller t i l vens t~e for PASCK) , je9 

vil mere og m~re beto~e , på trods a f mit ~tadige ubehag ved s t i l en , 

at der vi r kelig b l ev sat en FORANDRI NG i gang i 199 1, og at dEt går 
fremad , od af den eks t r ene centralisme, ud af småborger. l ighe.d csv . 



.'';''',g ,orllqhed nødvendigvis , fordi jo Græk~nl:;.,: d al~rig na~ haft e t 

selvt111idsfuldt, stats~ærende borgerskab) ~ Apropos~ ~r det 

~t fremskr i dt, at den græske stat kan indlede e n redegørel se for 

med ordene: /PL).€ O\.lO<DUA6<ø~).e t hvad der ik.ke engang kun betyder: 

Mmoseksuelle, men: Homoseksuelle ven . - Den græske stat~ 

I lfen min bedømmelse af alt dette er SÅ vist hverken færdig eller 

~l~~n. Blot ved jeg, at jeg næsten føler miq medansvarlig for , 

Vtl~ der sker med Grækenland - som ogs! I gør, og som enhver filhel

ener gør. 

~n I skal vide, at jeg er godt inde i Thesmoforiazusai og glæder 

gderved,komb inationen af mine medbraqte bØger, det svenske, tyske 

~~rikanske institut samt det klassiske bibliotek på universitet-

.t !ungerer, specielt fordi Hanne Srnith, uden hvem ingen af OB ville 

me meget bevendt , fra 5B vil sende mig mere sjældne artikler. Og 

nsandten om jeg ikke ogsl tror, at jeg kommer 1 en god kommunikation 

mine " tilsynsfØrende- på universitetet: professorerne Papani

'~olaou, Livadaras og lektor Bezantakos (specielt den sidste , der , har 

disputeret om at-cendre-holdning, llET6.vOt.Q., i Romer). pA det svenske 

institut har jeg fAet gode venner, kommer der tit. Og pI stipendie

fonden, I .K.Y. , er d~rne og jeg de bedste venner : X~Ot.E 'OAE! 

øJeq tror på qud,ft sagde jeg for et stykke tid siden til Faidros. 

Og så skulle I høre. Den mest glØdende tale om lidelse 1 verden, om 
wlkanen i Mexico, om bedstemødrene, bØrnene, leret, slammet, mudderet, 

det kogende vand, om sygdomme - hvis der var en qud med magt over det

te, mAtte han være ond. Så der er ingen gud, sagde Faidros. Da han 

nogle dage senere spurgte, hvad det var jeg havde skrevet bøger om, 

og jeg bl.a. nævnte stoicisme og bemær~ede, at stoikerne meget disku

terede de indvendinger mod tro pi qud, han havde fremsat forleden, sA 

spurgte han mig: IIHvorfor sagde du sI ingenting dengang?- Og der sad 

jeg, rØd uden på hovedet, og inden i hovedet opfyldt af et bil lede af 

Sepl tordnende mod danskere og flegma. Lidt senere sagde jeg så, hvad 

jeg tror om forsynet. 

Han ~r cand. oecon. fra Oet aristoteliske Universitet (universi

tetet i Thessa~niki) • 

S! sender jeq jer alle mine kærligste hilsener og ønsket om en 

glædelig jul og et godt nytår . 

Ole 

~ 
- af Giuseppe To rresin 

5) Om Suez-kanalen, Vej lbys k l oakering og f rekvcus;Le!'(s.:. ko:l O\~~_:~~~~ 

latinske s~rog fra Lleges Universitet 

De graver en kloak. ned 1 markerne uden for mine vinduer. Hvis roa r. se r på 
størrelsen og antallet af de anvendte gravemaskiner og på den kolossale 

mznqde opdynget eller nedtrampet jord, ville man tro, at de var ved at 

grave Suez-kanalen. Det første en klassisk filolog tænker på, når han 

ser den slags, er hvor mange lidelser og ulykker, og hvor meget slid, 

disse maskiner sparer arbejderne for. En ikke lille del af den antikke 

befolkning var invalideret på grund af grave- og byggearbejder og de 

store værker i oldtiden, fra pyramiderne til romerske tunneller under 

bjerqene, m! have kostet utallige døds ofre. Art det og alt det slidende 

arbejde kan mennesker af idag være fri for. Det er sandt, at de ikke fy-

sisk invaliderede i dag bliver angrebet kemisk af den moderne 

forurening, men de-tte kan trods alt: ik.ke opveje de menneskeØåelZ9genc1e 

virkninger af antikkens primitive teknik. Altså leve gravemaskinerne, 

som gør mennesker mere menneskelige! 

Men med de kæmpestore maskiner graver de dog ikke SueZ-kanalen, men 

en cloacula m1nuscula vejlbyensis. Det er fordi gravemaskinerne kun har 

bestemte standardstØrrelser: skal man grave en 50 cm bred grøft. betaler 

det s1g at bruge maskiner, der tager en l~ meter bred skive jord op af 

gangen og at køre hele den opgravede jord væk med kolossale lastbiler, 

for så bagefter at dække den overflødige del af qrøften igen. Det ville 

ikke betale sig at gøre anderledes. MaSkinerne, det de kan og det de ikke 

kan, bliver bestemmende for menneskene. 

Og så tænker jeg på KDictionnaire fr4quentiel et index ,nverse de la 

langue latine-, som Li~ges universitet har udgivet. Naturliqvis har man 

stiftet et særligt institut:-Laboratoire d'Analyse 5tatistique des 

Langues Anciennes· (L.A.S.L.A.), og man har anvendt andre forskere ud 

over de fast ansatte ved laboratoriet. Folket betaler. Por det tykke 

værk t ager L. Delatte, Et. Eutard, S. Govaerts og I.Denooz ansvaret. I 

fortalen taler de med stolthed om det ·monumentale- grundlag for leksi

konet og om de millioner af oplysninger, som de har pi magnetbånd . Jeg 

tøver ikke med at sige, at leksikonet kun er et monument over menneskelig 

tåbelighed og over spildt arbejde fra Laboratoriets side. En ydmygelse 

af menneskeheden . Som altid, nAr man tror at kunne undgå anvendelsen af 

hovedet. 

Leksikonet er ikke lavet på grundlag af ~ latinske forfattere, eller , 
af forfattere fra en bestemt periode, men af et udvalg a f digter e og pro-

saist er : 17 forfattere med værker af meget f orskelli c]"t omfang og ikke 

• 



',vnt f,::;:0~ 1 t me l lem 1. å r h . f Ør og l. Arh. efter Kr i s t..·';s. J eg sy.le :.; , 

~':iva lS'e t er t ilfældigt ud f ra alle mul i ge synspunkter o~ j eg kan ikke f or-
stå proportionerne mellem prosa 09 poesi. Hvorfor ~~ kun Caesars Bellum 
Gallicum med, rrens kun' H1stOJiae er udelukket fra Tacitus' værker? Hvor store 
Ir -ekstrakterne", som aiges medtaget fra Ovids Metamor pboser og Livius? 
Ir bl.a. -Senecaa tragedier- ogsl Octavia? Hvorfor så lidt af Ciceros 

filosofiske værker, mens alle -Seneeas filosofiske værker er med? -~ 
~taler sig ikke at ~e på disse detaljer-, forestiller jeg mig, Li~ge

tolkene ville sva.re. "Vi har samlet 794.662 tilfalde for optreden af ord, 
582.411 1 prosa og 212 . 251 1. poesi. Kunne du med din blyant 09 dine pro
blemer om Octavias ægthed g_re det samme?- Naturligvis imponerer disse 
tal, som nlr man skal gi forbi en svingende to meter h_j qravemaskine, 
men hvis man ikke har solgt ain hjerne til IBM, er man i stand til at 

indvende: Hvis vi ikke kender antallet af alle ord i proSA og af all-e 
dem 1 poesi, qentagelser iberegnet, kan vi ikke bruge leksikonet til no
get! Proportionstal er viqtigere end absolutte tal! 

Videre: vores sproqanalyt~kere fortæller, at ~e har anvendt For~11inis 

kriterier for præsentation af lemmaerne. Hvorfor de akulle have brugt 
kriterier fra en førvidenakabeliq ordbog fra det 18. Arh., istedet for 
~hesaurus' ~~terier, ville vere umuligt af forklare, med mindre man var 

sA ondskabsfuld, som jeg er, 09 gættede, at de har brugt Forcellini, for

di Forcellini er fuldstændig og Thesaurus ikke er det. Med andre ord : de 
har ikke anvendt Forcell1nis kriterier, men mekanisk anvendt Forcelltnis 

lemmaer, med sm! ortografiske tilpasninger. Denne blanding af ultramoder
ne midler og ubevidst overført gammelt gods taler for sig selv . 

Hvad er det, som vi ifølge hensigten skulle fl at vide af leksikonet? 

Hvor mange gange et ord forekommer 1 det tilfældigt udvalgte corpus af 
latinske forfattere, som vi fØr talte om. Vi får f.eks. at vide, at ~ 
optræder 4173 gange, 3617 i prosa, 556 i poesi. Men hvis -jeg ikke kan få 

at vide, hvor stor en procent poeSi-massen er inden for corpuset, siger 
disse tal intet. 

Efter den alfabet1sk11a~&r lemmaerne fØlqer en liste over lemmaerne 
ordnet efter hyppigheden.VifAr at Vide, at!! forekommer 22059 gange, 
hvoraf 16278 ' er i prosa oq 5781 i poesi, mens ~ følger med 19001 til

felde • •• avis man er interesseret i rekorder, SOM amerikanerne og japaner

ne er, så har man her spændende laentng. Den tredje liste er en liste 
over alle ordformer, alfabetisk ordnet med begyndelse fra det sidste bog
stav, således at man kan finde alle formerne ved at sIl op på endelserne: 
f . eks. -it, -unt, -a, -Am osv . ttilbagelØbende ordbog) . Der er ogs! tav

ler over forekomsten af grammatiske kategorier, kasus osv. Om alle lister
ne kan man sige det samme, som jeg sagde om den fØrste angående vilkår

ligheden i udvalget. om hyppigheden i pros.J: sammenlignet med poesi er .der 

c~ e n nat'.l .c ligvis gælder f e,:- hele den latinske li tl::eratur og de n er ko.n
menteret og forklaret. I de f leste t ilfæl de gi ver oga& mindre o r dbøger , 

f.eks . Oxfo r d Latin Dictionar y, som dog kun er e t middelmådigt værk, 

flere og bedre oplysninger. Ja, også Force ll ini ~ 

I leksikonets anden liste er der 50 s i der {lO O kolumner!} ord, som 

kun forekommer ,fra 5 til l gan9. Når roan er nede på disae aml tal, er 
en statistik på grundlag af et tilfældigt udvalg forfattere ikke noget, 

som har betydning. Eftersom den menneskelige natur ikke uden egen ind
sats kan falde under et vist intelliqensniveau, kan man forestille sig, 

at de fire ansvarlige for det sproganalytiske leksikon under udarbejdel
sen selv er blevet klare over, at de analytiske intentioner ikke qåv re
sultater pI grund af de metodiske fejl, de havde beglet i starten. Men ••. 
disse moderne roennesker har maskiner, de har -kørt- "programmer", "8Y
stemer R

, eller hvad man nu kalder disse djævelskaber, og sI skal de ud

give det, som kommer ud af det. 
Oer er dog en mere generel og afgørende indvending mod leksikonet og 

den mentalitet, som står bag dets udarbejdelse . Har nogen overhovedet 

spurgt o~ at fl de oplysninger, som l eksikonet vil give? Har nogen over
hovedet mærket et behov for at vide det, som leksikonet vil give svar 

på? Nej, men 1 Liege har man nogle apparaturer, som, fodret med hvilken
somhelst stofmængde, splitter denne mængde 1 portioner, registrerer og .. 
husker. Og så lader disse Lieqe-kolleger de mekaniske apparaturer og 

skal forske . Men menneskene teknikken bestemme over, hvad og hvordan 

bør bruge maskinerne Bom hjælp for at fl 

de 
svar på spørgsmål, som virke-

ligt eksisterer og er relevante. De skal ikke acceptere maskinernes me
kanisme, dvs. det som maskiner kan, som om den var et relev~t spØrgs

mAl. 
Hvorfor sI stor en fora.rgelse fra min side? For det første pA 'grund 

af de penge, som det belgiske folk har betalt, og på grund af dem, som 

utal11ge biblioteker har spildt '.Ted at købe leksikonet. Søger af den 
slaqs bliver altid automatisK kØbt. Leksikonet står ogsl på vort insti

tuts bibliotek, hvor ingen vil hente det fra reolen. For det andet: 
tænk på det spildte arbejde. For det tredje: denne leg med de moderne 

apparaturer er farlig for de humanistiske videnskabers fremtid. Det vær
ste er dog, at alt det onde har en vis besmittende og forfØrende kraft , 

hvis man ikke reagerer. Tænk, hvor glade det danske forskningsråd og de 
erhvervsl i vsreprzsentanter, som Bertel Haarder v i l installere i Konsi

storium, ville være, hvis filo lcgerne i Danmark kunne tænke sig at f or
ske i noget af den slags. med I BM-maskiner og lignende. Se, ~ er solid, 
håndgribelig forskning, et "projekt " med ansøgninger om anskaffelse af 
dyre apparaturer . kvit t eringer, skema fo r tidsbenyttelse, tilvækst og 
års værk ! 



:':;,; ~e :- J :r:. _:~es er e9"e:'ltlig maler; mer: har i!'lteresse for de 

::~'..::::- at!.'l e fre!!':s~illinge::: r'..!!'lct om ?å Europas museer. :ler har 

;,~:-. =~~~ til lade lse til at eksperl:r.entere mec: et ancet billec.

e~·l e !'!"."!cie - fotog raf ie.t . I tAgede oprids fremstår statuer ag 

~":': :-_:!r':\e:1te!'" i er.. anden virkelighed - cc.sat for to-dirr.e!"l.sicna ll 

:. :: -:: o:; s?:::,:/s rø:-.:-.e - hvic.e :a!"'er. Indrarn..'1ingen forstå:::- at. yc.e 

: ' :cg ~":"!;>f ie:r:1e al mulig retfærdig:'ec. Smukt gjort , Sel'le uc

E'.:.:-:':' i;_s en er cpr.æ.'"'l.gt: ga:1ske traditionelt i et lokale for sig -

~ S der :g:;:nes kur.. i besk ede nt omfang at være tale om e!"l i"c=e 
.5=~:o.\'":.;:::: :!.~i:. ec, der leder tilsk Je:::ens krabbegar.g :ra ;,illo;d t i l 

2;"df:t'/~ ge!'"! af det store toc.al te rUl!l er ::orbeholdt €!"l ':emati 

s l;, r':':1g a f de celiske løve r ( fra 6, å r h. f. kr. og de st.år stadig 

F; :e10 5) - og det var godt at se. Jen sa.-nlede billedskare 9~V 

:-: :: eic::l s~::;?i s'k uc.~=yk :or g}.er!1~e f o resti::'li!lger om forticsuhyr

.;!: ;:, ::g ft;, ssi:'e:-, a l t ertar v!.:.kler, afsr.anc. og klipning, Fordi 

': ~ .: :ec.~!'r.e a p?ellere:- ~il ~a :1't asier, skabt i bar:"lc.or:une!!s tæt::e 

;;i';'r"':ær :'\',eC det. '.mn.:.li-;e og det irratio~elle I synes de blct som 

~.:;. .-: :.:...::e :l ':.ariske s!".apshots a: e :-!.:"Idrl:tger, Man omgå es h:.:.rtig-: 

::r.!:; :ortrcl!ghed og pirret nysger=i.ghed til stadig't at gencp

;' .;:ve ,:<?r:' hjæl? a:: Peter 3 rances ~illeder. Han synes !neset op

~a~ et af de:. direkte konfror.tation, so~ den ægyptiske s~river 

I: . ::y:!.:::st i , Lc uv!" e ) uc.gt-r , støttet:. a:f cer. veqetere:lce k:-ops

s';"":'l.lir~;. De:1 ind:-e ro, som man bli'.-er mØdt med 1 Louvres 

:-. "o::! er$~e '..lcstillings I:.1.!re - stå ende over:c r Ægyptisk Sk:river, 

:" :' i,ver to tal i c.er4 tÅgede grØnlig sorte udvalgt.e virke11S-i'.ed 

;:: <~ G1YFt::-::.e~et . 3ra:'.des '~tælge= for os :,q gør det godt. Han 

: ·::.der d e!"'. "geist" som er så svær at finde i museurosturistens 

~t!·:ca. dist r ahere t a: a'!!e:rikanske diskar.tsteI!'.mer, engelske 

:<' :-:' ic:::ers-oen og italier:.ske ::ør~ - på Louvre. 

2 1ere ~illece!" af At~ens Nationalmu seums ko uro i (6.årh. 

: . ..; :-. ; -: iser 3randes' for~øg med r:tediet, og genskaber hos tii-

, s.<:.:.are:1 e:: f o r::.em,:r.e :l.s e a : svagt erindt'ede gOde venner, som v:' 

~~ acii 9t ~~r i :'5, som en bagage ~il frem~iden. ogs! At~ene og 

:..· .. qa:-: '!: '>! ... seet 9! .\kro?Olis,6.år~.f.Kr_ ) er kendt bagage . Den 

s".. :::...-:!.,,;",e r ':;::- a andre æs':.etiske k ulturo!,levelser; :ra de få gans-e 

::,:,:. er l"!-k::eoe s .::s at s~! of.! med solen og se var.nen f å magten 

vi alIa so~ der. gode eksempel pA ee~ strenge stil; isæ= de~ 

1a:1ge ki t::> n virker som bø j et. ar en f abriks::: :::l:.ot og udfo;'.::t i 

bølS",~lik - troen ved Bran-des foto fre~st.!r de n so~ e~ vævet åra9t, 

hver stcflisr:ede~ gø:- det :svært at. helde :-,æ::"Jc.er:1e i hvil est.:!. l -

lir:g . Hans valg har atter efterladt ~r. ::o,ec er. f;Heis e af dcku-

~ente ret li',' - e~ s:1apshot a:: en vold.som akti'li ~e':. , de::: ikxe 

er tile~debragt. 

SAledes også med ~ans Ægyptisk Hund (26 .dynasti, Lv~vre } _ Cer. 

sidder med s.:.tre~de aq':.?åg i venhed, så parat til ha~dling, lø~, 

glæde eller leg, at fotografe:1 har besvær .meC! :::!.stfri'-s ~ ing er. ;tf 

h~~c~n ti l den todimens ione~le flade, ?O~T!~ er et absol ut r am

me~de n~gleord for billederne - i kraft af at:. Bra~des ~~~er 

ind i den indl',i~:..;,elle tilskuers personlige fcr'!.ic. - s ::'n far.ta

si s :::-odde!", 

Jes var oplivet. e':ter at: have besøgt ucst.illi:-.gen cg havc.e 

appetit til at få videre i =.nti:<sa.'":'llir.gen pl musee:. - cg hvil

ke:: oplevelse. Det ble': et gar.ske a::det li': sarnl!.:.qe!1 s't.rålede 

a:. ~e:: syr.Dols~e fast~~ldelse af et: ke~dt liv {scrr. statue!"ne 

jo va~ for græker~e eg rorne~ etc . ) blev egså ~ig til del. 

~r . 238b HU:1d (gravstatue, Attika, Lårh . f. k.r_l e!" D:.ke l~ngere 

blot et. nurmner I men blev n'.;. en lyslevende ~uli gr:.ed - jeg opdag

ede det har potentialet til liv , Aristoteles taler i De A~ima 

om at sansning kræver e t ~ed1~ - n~vel, det meei~~ er 

Peter B=ar,des, 

10/ 2 1986 a: 
Dort.e Nille 



OD t-tE D GRAMHATI KKEN! 

en ~nakter C~~ argumente et nc~i$ . 

- ved Søren Sørensen 

Det følgende replikski fte har jeg f undet under oprydning af noget af 
alt det papir, man stifter bekendtskab med 1 sin studietid, nærmere 
bestemt 1 ·Papir. Tidsskrift for sprogforskning-, nr. 5, 1976, ss. 42-

45, som del af et interview med Erik Hansen (EH) ved Jesper Herman 
(Ja) og Frank Greqersen (FG). Det er, som det hed i de dage, en rigtig 
proqressiv dialog,- der· fJ,hder sted . 

Baggrunden er ået teoretiske og pedA90q.1ske opgør med den ·sorte

grammatik - kryds og bolle, forekellen pI -du- og -dig· og den slags. 
Og det fag, der dander baggrund for diskussionen er dansk ; og det 

sprog kan vi jo lissom allesammen alligevel. Ud til højre med gramma
tikken! 

Men se, pl universiteter har man altid haft et elementært behov for 
at gøre ting indviklede, selv de mest simple. Oer~or ud med grammatik
ken og ind med lingvistikken og _specielt transformationsqrammatikken ! 

Transformationsqrammatikken var, set i perspektiv , en ny mAde at ana

lysere sætninger pI, der havde sit udspring i USA (Chomsky) 09 altsA i 

det engelske spro9~ Og en meget nyttig mAde; bl . a. kan den let og ele

gant forklare størrelsen en akkusativ med infinitiv. Men den. prætende
rede mere: sproget havde blde en -surfaee structure· oq en -deep struc

ture-, 09 hvor den ·sorte- grammatik gav sig af med overfladen og alle 

dens hæslige regler~ kunne man nu 9' i dybden og forklare, hvordan 
sproget og tanken virkeligt hang sammen. Derved blev ~n slags grammatik 

sat i skammekrogen, mens en anden buldrede frem) og ikke blot d~r, 

hvor det gjaldt selve sproqbeskrivelaen, men også hvor ~spr0get mødte 
bAde sjælen og samfundet (psyko- og sociolingvistik) . Selve litteratu

ren undgik ht:ller ikke lingvistikkens universal forklaringer • 
pA vort institut har vi gudskelov stadig en opdeling mellem kontant 

sprogfærdighed og litterær læsning, selvom det nok mest skyldes spro

~essærlige art . Men det er for en moderne grammatiker noqet af det 
værste, der findes. Alene ordet ·stil- mA give ham kuldegysninger el
ler latterkrampe . Men som sagt, den universitære trang til skolastiske 

armbØjninger fornægter Sig ikke, mutandis mutatls~ Så uanset, hvor 
meget der 1 det følgende plæderes for at afskaffe grammatikken for 

især dansk i folkeskole og gymnasium, falder der de samme personer 
helt naturligt et andet sted i samtalen at sige:-Kan de generalisatio

ner, som Oiderichsens skema udtrykker, inkorporeres som andet end 
surf'ace-structure constraints? <+ Hva'behar, den slags stAr der ikke no-

q~ ',:. c m i !l4:a"::'\i' g. 

Nu over t il d."t :,,~ re ",',:" .. ","" ~ _ 

Man må ikke fcrlt:'de .3 t i l a t t.ro, at deltagerne i stykket alle er 
slemme vens t reorient erede 1lI11versitets-marxister . Hovedpersonen, pro

fessor Erik Hansen er skam den pæne mand, der er ekspert 1 vort moders

mål og bl.a. altid hidkaldes af TV-Avisen, nAr man skal have forklaret 
malabariske udtryk som - europæisk fzlles-akt M

; men tidstypisk, kæk og 
med pI. noderne var han skaøl. 

Der er ingen antagonisme mellem FG/ JH og ER, men stykket har en rig
tig sk,urk: graanatikken, personificeret i de fæle censorer. 

Vi lader tæppet gå. 

FG: Kunne c1u tenlee diQ at fores lA QrammaUkunc:tervlsnlngen gen
ind ført i gymnasiet. 

EH: Nej det v~ Gud jeg ikke kWlO'l". Jeg ved ikke om du er ~å 
godt lndeo f historien , at du ved at jeg har rejst land og ri
ge- run<lt og propaganderet intenst for a t vi skulle afskaffe 
gramlTlattkken over hele Iinje-n. Y 

FG: Også t folkeskolen? 

EH : Ja, jeg bar~ J'l"~fhar først og fremmest tall fo r folkesko
lelærere. Gymnas iet var det ikke- r e t nødvendigt med, fordi 
deor var ingen, der gjorde noget ved det alliQe'vel~ 

FG: Den ny danskve}ledninQ, opfylder den så det, du har pro
paganderet for. 

EU : Nej, riet gør den -ikke . f'. '1 E"n den betegnE"r j o nok e t fr E'm
skridt l forhold tU lirHiqere vejle rlninqer. De r e·r lkke 
megeot grammatlk tilbage i forhold til !irlliqere. Hver 
gang rte kommer tll dE"t bliver de Jo helt feoril s kE" og si
ger at "dE"t ~kal jo ikke hænge sammen riet he r" og så
etan noget der . Til qenQæld a r gume nteres der overhove
rlet ikke for hvad.man skal me d det, hvad det s kal bru
')eS t il . 

. ~l 
Der er vi!-a nok tot pa r pseudo-argum('ntf>r hi~t og her (' 
om at det er nyu igt at kunne nogE't, når man ska l lærE" at 
I":lavE' og nen ,;13g:,";, men de-t m ener jP.q fakti~k e r forkert. 
Jeg har holrIt ku r sPT for folke-sko le la>rere, hvor jP.q har 
b<l"v i ~t fo r new a t ete t I":om rpgrl e r totalt unyttigt mf'rl 
gr am matikken . Og i ciE' tilfæ lrle hvor det var nyttigt ~ kun
ne man UgE' .så gorlt have brugt noqet andet:""" rier var lige 
~å nyttigt. Så je g regner ikke r1E> argumpntcr, rlr:or e r for 
grammatikken. for no gE't "OTTI he l~l • .l e g mE"ne r det E'ne
ste e ffektive Arqument for gramma t ikken i folke!'tkolen 
og 'Jvmna !"iE'l : Ja , de r p r to·: 3> 



, J , 
D"'l C'1f> f'!' (1 en' :i1er!5T(Ju"lT'_-.t, ' I." ,. '" ,_ : ':t;C'l (lH. (: in n~t 
n\ie r~ strø~ni:1ger i;'~J;';-r~r "jr;;;-~.~:i7i~{':;--' !agogik

k~n ~om Indf0rer " conc('!'t - lpa:-nl:ll" l l!lo( !. ... :.e," \nq til 
den vilrlE> naturmetode-pe-riode, m~i qh'p <;>,co; , €'l~e r an

nen form (or behov for gramlT'at ik . 

Det anriet arQlIlTle-nt er jo alt"å: Ilvi ~ cle mpr, rljævlr.n~ 
vold oq magt "kaI lære at :c;:a>ltl:' komnM p.:' c!p.n qam
mp.lrlafl~ m,ic1e. ~;) kofT'lT'p'f vi h,.lk·1" ikkr' lHW." nm drt 

(1pr. /Io!en d(>t p.r oq:r::å rle- rnr.:r:: t l'" to <lr'1ulT' f":'Il! r>r, d('r 

kan ~k8rrp:r::. Jeq kAn ikkE' :r::P. rI~T ('r argu/Tlc>nlp.r for (kt 

fT'pd henh l i k r.; ~, 
! }et er jo l1pt j rg har !'lagt til folk, 11\,('1' ('n,...~If' (Jnnq jrq lun 

=nakkE'[ for folke ,c;kolp.\ærere !>igpr !IC': jnrnen der f."r jo 
: ie her korrmaer. Og ~å må man jo !';iqe : ja men :r::;l rorhp.l
" edI? lart 009 være !OE,>d (fet! Gå over til pa uSe kOmlT'3pr! 

det har i øvrigt virket på mange . 

; ',J : Pe 9!!". riet a1t :,>å? 

~: ff: J A, ja. Den typt~ke udgang rå en di :r::ku~~ ion vE;>d I'= ndan (' t 

møde eT at jeg blive r orfordret til at lave et kur .o:.u~ i ra u-
,--: e-komn',aterinq og riet tag('T kun f'n t ill"P. , :r::03 fiet qeT j~g 
"om reqel. DE'r blivt"r flen'" og flert" , "'O,tI ger rlel. 

~G : Hvad siger rTelT'me(l ~pro<JslærE'ren '"'~ ? 

SH: Jiu menf'!T , når de ikke rår gr<1m mal iklum? Del er (le set\' 
r"lqe1i.g uti1frec1~e me(l , når cl€' menpr, at det er dan.<::klæ
r"" ren!'= pliqt at g" r e riet. Jeg har sagt til de riansklære r e, 
j !'og har di:-;kuteret c\et lT'erl, at så skal cle ~ige til fremrred
:-.proq!'=læreren, at ri", rlan~k l<l'rprpn ikke haT noqe-t at bru
~ (kot til. :<;5 kan hiln ikke :'\E' at dpI ('r h;:w:<I 01"C);)VE". Lnd 
rlN qå o ve r til gYlflna!i:tikl1'f>reren. ~u ha r ciani-;kl.=r r(' rpo 
tliort riet i halvandethundrede tIl', IIU ml! det ,,'ære et andet 
faq!; tur ,e;imp€'lthell , ."'o rn det hell€' r ikkE' rager en skid. , 
' ~i"mna st ik, det er oq!=iå !'ådan noget med bøjning~ iH.e? '? 
T:.:r er da rf'8ssrr af ynQre rlan!':klæ-rt:-TE', dpr ~ yn~!':: riet ~r 
r i'itiq~ , oq Q0r (let : pau l"=e-kon'matl:'" ring, ~om er ret nE' r,' 
at :n0lære - cg ~å alt~å: rlrort'f' he- lf." gramm atikkt"n. Dp 
t.r..' ~iyt~".r ~ 19 ar dt"t, (ler stå r j cl f'n blå bcta:·nkn inIJ, at fft C1n 
~ ~;al kun "bnl(fC det Qran' malik der (>r n"dvE'Tld i qt": Dc ~i-

t ';': J cl t" r t' r ikke- nogt"t. oer E'r 110fl~:' c1 i ql oQ !'=.3 I?r den hjerri 
f, ,(:fOq dN 9!r. <'Ilt~!I, l,vi.<; man t0l} Noqcn a l (lem e,r s(> l\,
f<.~! ( ,(' li q ~i-.. i,~eJ ' L'H lqE?' for c r nll;orern .-oq tlPrer dem f) hgt s ~kyl

i l lQ:,=t (,ri lill e stf' ulW? 

.hq h:.. r c n rb itp r ti e r q!.r i ottende i 0jPbli id,rt og .':' on1 l. ~f'

r ;' r dr.nr:~ ... (' nr: pl~ k oq ty!;k oq har gram malik alle tn' ~tE--

c r . Ih;!! \'-' ,- (»r tre fOT skell iqe ~:'& rr·lllahkj..c- r , ,,=,m hl1n 0\ ': 1"
) ~; .. ,,,, (k-" ! H,fe 10:.. [l ro r b(r,f:e med htnanrL~n, Det qor' rle ~ (:r.,in:' 
r,~ ( ,co ~ • d . !· ... ,. te(lrn - j eg vii ikke , ,~ .., t:1 h ~l(t bMi mlq om 

'J , \i:-: '! d'2 d (o B t): t;it ~ c:d·l l r" q. fe' hun undgår n'ig hC':. I -
; ;'.-'n J r>~ n,a SC('1f' aHC! ra . 

Det var typ pn " I~IJ v"'d q0(~1 ur ~ h~ _" . ~~" H?,n jeQ ved 
ikke om dpI h(>(\cie r ' der' " ~H~ ' ,.lk· - '.)/1 <' " ,: igE' r j~g: 
" Hvaci køn E'f' det ? " "An{'r riet i k"e " r.;;; _ ... :;:'~ < .. "DE't m,å , 

have lært nog('t om", !\:Pj , aldrig ha vdf' C~ l:!' rl ,10gt.>t om køn. 
"Er ('let et n-ord eltE'T e-t t-ord på dan~k" "'H~de j P9 !;å. Og 
u~n et øjebliks tvivl: "t-oni" . "Jamen det be tyder intf'tken". 
"Guder det dt!!t, nå~Hau~ l"?t". "ja, den er i orden". q) 

JI-I: Det er e-gent1i.q ranta~til"k: børnene lærer gladeligt det ene 
. l"ystem efter oet andet i parallelle kreds løb. 

EH: I virkeliqheden bør TT'an jo, når man er færdlq med at for
arQf" :r::iq over flet. unrlre ~iq over , hvonian {anrlen c1bPæn:.r 
"iq an mE'd at unrlgå at opdage, at rlet er tiet 5:ammtC.ftlen 
rlE>t må jo netop komme af at ingen gør !'iq rlE>n ulejli.ghed at 
forklare dem, Iworfor rle lCf'rer <let. l hv("Tt fairl i dan!"lkti

rnerne. f tysktimernE' kan rle vel nok nogenlunde se det. 

FCi : IlænQer qrammatikunclervi~ninq("n i fn:.'",mE'(b"rogc:~ammen

hæng ikke på Korrek thed.<::kravet? Kunne mOl" ikke unrl\'ærE' 
n(,ll,hv\s man fx .ClOaQOe, ript er sgu liqegyldigt om rie ~iger 
'ft! Haus' ellc-r .~ Hau~', !f; 

EH: N å sådan, dpt er det ,ru vi I ine nå. Du. det tør jP.g ikke 
siqe. Gad vld!;t o m nogen tør svare kategorisk r å det, 

JH: 

F0: 

'\..,; 

mer. nE't er (ja gan:r::ke qivet. at man kunne :r::lækkE' rå en 
hel rna ."l!>f':' af rie de r n~(\unnante dim~p. r . Aclj"ktivprnp .c: 
~tærkf.' oq ~vaqf' hC'jninq oq all dPI , IkkC'. fkt pr da hl:>lt 
givet. Oq Inan har da drøftet i (J ere fa gt id~ !'=k rirter om 
man ikkE' ~ku lle qørfi> det. Del, der holder fo l k tilba.ge er 
ve l den elemC'n tærE" skræk for cemwrfi>rne og eksamen. :2) 
Og for clE't andf"l, Bt rle føl f'r ~dg vel ikke !'=ikre rå - og det 
rn e-ner jcq tia oq $å er rx-qrunrlf"l - ~ vi nok om dl" her 
tinq til at v i lor tnq(' 8'l"""\I'('1 for ilt drop~ npt? SturlE"n 
lPrne k,-m Jo IkkE" noq~I, når vi forla(\€"r OP tn f'her ~ _ q , men 
hvor dan cet ville heve se, l,I<1, hvi:<l v i ikk E' enqanq M.vde 
for ~0gt , npt ven jeg iI{k6-!Jnet E' r e t ret ~ton 8"<::"" 3.r at 

talJ(> . 

På den anden sidp synr:'sj€.'rj , n!! r man kan <lr'gumc: ntere med 
rlel :r:: : vi Kan ikke l;y.re r'elO r p l megf't af det alligeve- l og dl? ls : 
de t f"r Illl;;5 tv iv !<::om : o m de-t o \lf"rhovE'clf't e r' bn'~,~1i9t ~ 

om de" nu lærte d r.-t til punk t og prik kE" _ S,i ~yr1f"S jrg nu egcr'~4 
lig, O" :'In !"l,lr r et !'= l ærkt rpf'rl .·.;[r vovemon. I~ 

f\.l<~n d· t n:l'kkpr og~.i min fornerT'm~l ~~t" a f dp sol'io l.:.git=: i:" l a r 
hoto o .• 1krinq :r::ko l e":' dlOl"i.ClOlration - h:l(l~ 0\...-1 fl;HJ f~~ ,) ,n mr, 
t:, rnt~, ~om du !';iqer og mc-d d N he;'I': CF.NSOH:EfH (;\'i ha . 
d t!';: å el) mådp. at admin i.., t rc r e vorE' l!(klal,npl !". r ~ p". som i (· ... n 

forsl,md ('r m ege t ine,rtify i d t 

Jt. . ~E' h,l,.: lpe r , ,1'(: E:' l ~&. 'j ~! !=-ig • .! il' ~€,,:, ' n ' r -.~ "d_ 
.Co m rie t ~i (t' k r Un(Jt o t;-, l-=- r . :"'H SR(1-.o:' PI '<ur~~, 'L 

; , , . 
/ 



:;e-l ten præasnte re r sig se lv og si!.~ __ ·:L . ';cr= bccu._ ~ 

I ~el:;en s modstandere ka r akteriseres. 

,;el ten viser storsind over fo r de ned lagte modstandere. 

,~ er kommer vi i nd. 

~t. ået subtile vid i denne r eplik. 

~.:tnH9t arbejde! 

?elten karak terise rer sin egen flok. 

2;.;urkene! 

;::r, exe..'nplwn, hentet lige ud af det virkel iqe liv. Mærk også den 

::J.:~,.rn3.tik-løse grammatik i funktion : "n-ord" og "t-ord". 

' , 9 den samme i kke-grammatiske grammatik. 

~~r 0*r v i et eksempel på eleven , der er endnu mere dristig end 

' in l <ireme ste r r der som ' det ses i den følgende replik dog holder 

,! t d t igen. 

~"f. n. S. 

J) '~~n ';, iquet: er det den faktiske eller den hypotetiske situtlon, 

::·:ar l'.:.t.? n tyde s til? Under alle omstændigheder er det en sær tvivl , 

':,) r ;;Bl t her udviser . 

j) ~" !f. n . 11. Mærk ogs.! de retfærdige å karakteristik af dem selv. 

';<lf . o, , 8. Mærk også universitets-marxisten , der straks lissom 

~':,; rho lder det hele til samfundet. 

'l ·": f. !":. . 8. tI..ærk også den afsluttende, typisk. danske småironiske 

:. -::"1lærkr. inq. 



~ Indledning. 

. A.nalyse af Augustus-biografien. 

. Struktur 09 tematik i kejser-biografierne. 
f. Sammenligning af kejser-biografierne med -De viris illustribus · . 

f. Sueton 09 den antikke bioqra.fi. 

.. Noter. 
I 
, Bibliografi. 

4e~ følgende er der i selve t e ksten 4nvendt forkortelser på Sue tons verker efter 
~~ Latin Dlc tlonary, mens sekundærlit~eraturen er anqivet .ed forfa tternavn ocr 
jantu.el t sidetal. 

I ndlednins. 

kterne 2 til 5 i indholdsfortegne lsen giver mlske indtryk af me_ ~, 

d hv~d det er muligt a t præsent e re på 10 sidc=i dc~ er k l art , a ~ der 

d~nne sa~enh~~g i kke kan præ~~nteres et fuldt billede a : det, d~r 

g~er i punkterne. Hvad d~t fØl gC":-O Ge er , er e t r ':l r ~';5g på I':'Cd u -~~pnqs

kt i Au g . at. tl.',:-kk e nogle l inj e r (" 9 t il k <:t r o.l:'':cr i stik af c.ctte værk 

de a"'"'dre kej s.er-b~ogr?f1er og ~~..:-~æ~~ .· :l .... l,.{:il bi l 1cJ;det. a f SIlt:.tons 

ot;raf1~k.e fom ved <. .t t-:.:-ør~re Da vir . i l l. Er'delig v il j eg K( rt 

·t: ..... re gt.-;tre.n den anttklte biog~ .... (i cg ~l .;.::·,=o Suc .:on 1. d&nne ; ,?;,m

hc..:.. :g . Si den ~ :.q har e t v i ;.t.ig t p_m .... t fo= kQ..:<.:.;~t.er13t.ik}qm a f Suet.O :l~; 

se.rbioq _afier v...':l.'e l: b~';.te::.lI1':~ ls ~n a f dem !:..ow. ge.·~r~ i C:1 .,.:: I: i k trClui

t1 ; j eg vil ·b ... '.cø.:e de vigti!ls t e ::'Y::1 :" 1:-:unk::er rle"":c !!1 i , .:.:m .5 . D~t b(.. 

'le r n "' ppe nCJgc.."1 udå.ybni ng ilt påpe~e t r aditio ne n og g enrens ~otyd-

\l'J f o :: <lnt j}tke forfattel.~e , l~vad enten dec q~ld2r d~t c.:'j c i-;.t iv(! , som 

d .:.. tio ncn aflejrer rr.e -l h~~n5yn til fo r n e n, e ll e r d c ·t g æ1.dar de enkel

forfatteres b~vidsth~d om , hvad m~n kan og rnlske i sær i}~e kan i 

:;temte genre r. Al l e .L'ede her bør cet dog næ-J'nes , at n!r det gælder 

(ogra f ien - det 1 bredes te fors t and a t beskrive et menr.æskes liv - f • 

sagen betyde ligt mere indv iklet og variere.t, end når det gælder e n 

nre som f . e ks . den episke. Hertil kommer, at enhver {antik} forfat

r også har krav på at blive lC!!st 'på sine. egne betinge lser - ud fra 

kerne, som de ligger for os; dette syns punkt ligger til grund for 

nn . 2 til 4. 

Sueton knytte r der sig en række probleme r omkring han s eget livs

lØb og dettes forhold til de forskellige værker fra hans hånd . Jeg 

.kal ikke konune nærme re ind på detb! ; tr'.e:t d e". ~r næ.., ne~ I "- ... i~_·.:·:: 

hans stilling som kejserlig "ab epistulls " fr i! : .t 11S og v ..!l o~:· J.e 

a.ndre hverv SOM ·a studiiS" og "a bibliothecis" gav ham ti l,~ a!"' ,:, _ :.1 

dokumenter, breve m.m. tilbage fra det tidlige prlnc ipa t. Han -=; ;-_ jser

biografier er imidlertid hverken en historisk q~nnem9ang af de ~nkelte 

kejseres administration eller afslør inger af statshemmelighede~. Der
imod er det et væld af oplysninger samlet mange steder fra, der alle 
har direkte at gøre med disse verdens mægtigste mænd og spænd(; .• : fra 

ting af verdenspolltlsk betydning til oplysninger om f.eks ., at Au

gustus havde nyresten og brugte præpositioner ved bynavne. S~eton var 
·gr~~tlcus·, ·scholasticus" (jvf . PIintus, Ep.I 24 .4), fi l olog, l ærd, 

elle r hvad vi nu vil gengive det med på dansk - ikke historiker. I 

c. fsn . S vil jeg kort konuu.::l ind pA sam.1\en l .!g~\ingen med h1stor; __ n. Det 

int c.::essante ved ha.'t\ er 1~idlertid ikke, at hE.n ikkE! s~-:rcv historie, 

r..c.n at han brugte en s~li9 f orm for bio<,? rClfi til a t beskrive en s ..x
lig pz;riode og styreform og de ns led::'!ndc rnæ..."d . Om dc~n~ form så e:qn€'r 

sig tj.l d e nne gcnsta':'td , er. straks et an.":.:t spørgst:l:!l; i det følgei:de 

vil v i ~e pt nc~le af ko~sekv~1s~rn~. 

t..r 121 kOD ~ucto~ i kejserlig unåda c g blev fj E: a .. c": r ra s t ue P~:" .. t:._ ..... 

Hvi! 'l.;C:1 b-3'i... ... dninq de t h aVclt.l f er han!; J-ej 3cr-bL.g::? ~!.:_. , er llklart. \~~ 

!._~~ 1.::t ..... :'.:#.ge, h ·,,;) ~: cl.".':.H tAde ClT"!.fc:ng og C ·...:.\.':nC'nt.·. t ~ :m~::\3. ·- e ria le s ';' . .cU.'.F ';:" 

j:.C . t o s t.ad..!.c r: f}·· ... .,t m .... l l ·:>c Jul. ('~ An; . C l/t:.:": f.Jr de senere ju11c-

d • .. ~.:!; ... ,1"'"!<,,:~. ~ !'-" -.' ....... 1 _ , .. ,.t~·""': • L ....... ' .:g '-:.,~ ::c~ :: r, . ~ 0'1 ZLnc.::- ~ rt".ell c;. jJ, 'j<;lo;:e og ... ~ ____ _ ., • _ ~ _ 

1:;:·;. :-:. , _~ .-:, ct.: ' '"': ;oq l'~ oi:'t a l: r, 4...nL-":!!t tl.~<] -,!_g \;. i1 ~d_l , :n.._":.t,:o :ri ill~ ; C-~ :-: 

l · < .; ::;~ s ~<t ~t' F.!n :.~:-'!t!\i..,'J eiler !"vc:2 ... kc t i!l tcr~ s; .; e f r.r... for:(att :-:~e"':; 

_id ..... , e:':':I.O!:':...;. ••. _ ~·l ~(;' i \'ck;";!t ~: .reJ. frr-••.• Kro""tol .... 'Ci,n rr. ..... d hen..:yn til re 

c.~:. :~t~ l:.;~CT ':''''' i (.::: _. _.;:::. ~r ~ .. d ~:: e:'l:' t .i.d 11-.%c fast - e.e ' c;~lder 0'3'3'; f j r 

p,:~ v:". il1. - .. ,,-';' : ..... ~ k:...n 0':,'.-1 S~ sagen lr.~cs:"\t scr .. C:-:. s ~i:.diJ uG.".l./,,

l1ng: de ~t:·j.: ~ .:.. lcl.:. ec biogl:a f!~r ej,: kor..pc. _"l ... r ~t. f Ol;,:"t cg noge t usH.k~r t. , 

m.eno $ ... .:.::.Oi. ti i L,~h,:l.r._-: linqen e f C:C j ulio-cl3.uc~.!:!:e k ~~ js;::re fL:'lder c:n 

f ul et. \.:.(' ·~·iklet~ ? fo~m 2 

.2. Al -t lys~ a( Al:-::'..lst:us-bioqra fien. 

Som a n tyf.et 1 det f o reg ående knyt ter der Sig mange probleæcr ti l fo r 

ståe13en af Sue t o n og biografien; men d e t a t opstille en skema t isk 

analY 3e af de enkelte værker er ikke svært - al den stund, h an Del v er 
yders t skematisk i sin form. For Auq.'s vedkommende. kan opstilles føl

gende skema: 

l) 
2) 

Kapp . 1-4 : 
S-8: 

Slægt - for~ldce 

Fødsel - barndom - navne - ungdo~ - vej til ~a9ten 



t Indledning. 

: Analyse af Auqustus-bioqrafien. 

t Struktur Og tematik i keiser-bioqrafierne. 
,S~enllqnlnq af kejser-bloQrafierne med ·De viris illustribus·. 

, Sueton OQ den antikke biografi. 

, Noter. 

. BiblioqrafL 

d~t følgende er der i 5@lve t eksten anvendt forkortelser på Sue tons værker efter 
rd Latin Dictionary, mens sekund~11t~eraturen er angivet med forfa tternavn og 
~~elt .idetal . 

! I nojlcdning. 

mkterne 2 til 5 i 1ndholdsforteg:nels en q ive r nU:.sk e indtryk af me.: '.:'! , 

d hv ad det er muligt a t præsentere på 10 sidc~; de~ er k l art, a ~ der 

d~nne s a mmenhæng i kk e kan præ~enteres et fuldt billede a! det, d~r 

r
~er i punkterne. Hvad det fØlq~~Ge er, e r e t [cr~~g på m~d u~~~ngs
kt i Aug . at t .L <:,kke nogle linj e r (' 9 t il k .. r aJ.:-I:.c :!'istik a f cat tn værk 

de Co ~dre kej 5er-b i('lgr~fier og :~..:ræc:. ,' 1 .rl. cl il bil1,~det a f SUet o ns 

s-r a fi ckc fom ved c:t r.:.:,:ør. r~ D.,?, vir . il1. Eldalig vil j eg k(. !'t 

; t=-::re genren den a n tJ.klte b!og~;;..Z i cg pl ~:..:':"=o Sue co n i c6:nne r- arr.-

h«_~g . Si den ~ .. ~ h a r e t ... oi ;..tigt p.ln~t fo::: k ~.:.::. :~ terlstikJ:'cn af S'.le l c ':l!.O 

'serbi og _afier VO:I".:t D:?,,;-.:erJtr. '.! l s _n af de:n ~O:.1 g~_.rc i C:1 a:-.ti k trac.:i 

il ; j ~c; v il 'b~.cØ.r.e <.le vigtiljs te ~yn w J.:n:nk;:~r rle::c !!\ i ; ~':.m .5 . D ~t be

le'" n ~',r?fie nog"''! nda :r bn l ng at p å pe<;c tradlti ne n og g cnr ns :'c tyd-

ill]' f o ,:, dntikk e for fat tel.·e , hvad enten de e. gælde r d .::! t c.::'j c ,.~tivc , so:.-. 

d!.tio ncn aflejre.r Ir.E1 h-:n 5';yn til f a raon, eller d et, gæJ.de r d e enkel

for fatteres b ::!vidst hed om, hvad m:.n kan og rus ke is :er i kke kan i 

:;temte genrer. Alle.r::e de her bør c et co; næ"J'ne s, at nLt· det ~ældc:r 

ografien - det i bredes te forstand a t beskrive et æenr.o skes liv _,. 

sagen be tydeligt me. l:e ind'liklet og variere t, end når det gælder en 

re som f.eks. den episke. Hert il kommer, at enhver (antik) forfat

r også har . krav på at blive l2!st 'på sine egne betingel s e r - ud fra 

kor ne, som de ligger for os; de tte synspunkt ligger til grund for 

nn . 2 til 4. 

Sueton knytte r der Sig en række problemer omkring hans eget livs

rløb og dettes forhold til de forskellige værker fra hans hånd . Jeg 

·kal ikke komme nærmere ind på detb~ ; tr.e:~ de~, L>tj r næ". ne~ ( "" t i:.".::"!" 

hans stilling som kejserlig " ab epistu:!.l.:;" tre : r 118 og v -.!,l o: ,le 

andre hverv som ·a studiis" og "a bibliothecis " gav h a.'n t i l,;:'a:r "; < l 

dokumenter, breve m.m. tilbage fra det tidlige principa't:. Han<,: ;, ;..j aer

bioqrafier er imidlertid hverken en historisk 9~nnemgang af de e nkelte 

kejseres administration eller afslør inger af statshemmeligheder . Der

imod er det et væld af oplysninger samlet mnnge steder fra, der alle 

har direkte at gøre med disse verdens mægtigste mænd og spænd~ ,.: fra 

ting af verdenspolltlsk betydning til oplysninger om f. eks., at Au-

9ust~s havde nyresten og brugte præpositioner ved bynavne. S ueton var 

·gr~mmatlcus", ·scholQsticus" (jvf. Plinius, Ep.I 24.4), f ilolog, l ærd , 

elle r hv~d vi nu vil gengive det med på dansk - ikke historiker. I 
.::fsn .; S vil jeg kort komm~ ind p! sam.'nenligr' 1ngen med hlEt or i :..n. Det 

int c.::essan te ved ham er l~iclertid i kke , at h~r. ikke s!: r c v historie, 

r4 n at han brugte en s~rlig f orm for bio~rafi til a t beskrive en s~r

llg ~~riode og styrefor m og dens lede nde ~~d . Om dE~~~ f orm så E ~ner 

sig tj.l de nne gcnsta:1d , e r s t r a k s et ant:::::t spørgsl"J. .'i l; i det føl gei'!d.e 

vil 'li s e pt. n og le af ko;;,,!s ekve-' ts err.€: . 

Ar 21 ker.l Sue!::on i kej~crlig unå de cg blev f j€:.cnc': f r a s i ne p:)r~t_.: . 

tlv i! l..:e:l b~"".I dr..ipq d o t havc.tJ f o r hans J- e j 3cr -birj~::c+f !,-;., .... , er l,k l a rt. \o~ 

: ~ :l..~j l..!.-:., ... t.:lge, htt,) ·:d<::.u t å d c onf z: ng o g c ~ · .. t·:c.(·nti. t ion!l·,:ui- e riale S" ..... ·U.t.p..: ::. 

j : ,-:. t o s tsr1i::: 4' : r'.:":'.:o t m.....l l ~:::l Jul. c-:; Au: . CNt:..":' t~r de s enere j ulio

(. 1.-.. ~ 'S '~! ~ ::C:~f;. ~ CV] SLncr ~ rr-el l e...l d 'i~~e cg Co ,} si?l.sL~ !' <:!'-:.~ l . DJ, tt:.:: 

l . .:. ',~ 

n: .... d hc.i~:ln til ce 
g ..;l d er o'jSd. f :..r 

P:'!; v ' .:. i l1. - , ..) ';J . ..... k ;:in o'.:;'~!! S~ sagen Jt.C'cs:".t s~rsl e n s ":4:.d i"j· uCrlk

ling; d e f:c::!:- j ld:: t o b!.ogl. a f !.er (oL k OI:.pC.:·!<. ,l·_t f Ø4".':' t cg noge t U5HJ."~ l't, . 

n:.e ns .s ~.:. tc. : . o i L.ch~r.::l ingan t:. f de juliCi-c1 3uc. ~ ,!.: :{ e k,~ j s~re f'l :1dcl.· c:m 

f uldt. L,: v ik l ec:?' for1r' 2 

2. o Al ."llys.."! a f A\:-::'.lctu s-biosr a ficm. 

Sem antycet i d e t f oreg å ende knytter der s ig ~4nge proble ær!r ti l fo r 

ståel:3en af Suetuil og biografien; me n det at opstille en s kematisk 

analY3e af de enkelte værker er ikke sv~t - al den stund, han oelv er 

yderst skematisk i sin form. For Aug. 's vedkomme nde kan opstilles fØl

gende skema: 

1) 
2) 

lCapp.1-4: 
S-8: 

Slæqt - foczld~e 

Fødsel - barndom - navne - ungdot. - vej til magten 



3; 
4) 
Si 

6) 
1) 
6; 
9; 

10} 
ll) 
12) 
U) 
14) 
15) 
16) 
17) 

16) 

19} 
20) 
-21) 

22) 
:!3) 
24) 
.:' 5) 
26) 
27~ 

9 ~ !.:3; 

- 20-23: 
24-2 5: 

- 26-28: 
- 2St-30~ 

31 : 
32")1: 

- 35 --1 2: 
- 43--15: 
- 4e! 
- 47; 
- .... 8: 
- 4<): 

- SC; 
- 51-56: 

- 57-60: 

- 61: 
62-65: 
66-67: 

- 68 - 70: 
- 71: 
- 72-7B: 
- 79-83: 

34-t19 : 
- 90-93: 

Exbed2~ og r~l~ti~ 
C:d'entliqO? bygn,tng",r -:..-g &nl:&,! 
!<.eLisi~se ir.Q:!'~t.111nger 

l.OV- 0] o r.de;"! 
rcli.t ... ske anordnin-ier 
Oif~ntlig~ le~~ oJ skueBpil 
Forhold i rt~lie~ 

f'o!'oold i pr..;:.\"i:,s~rne 

r'orrnld ti L ydre riger 
Placering af h~:cen 
Kejserens. ~egl 
f 'orhold t ,il magten: "clementia ciVilitasqua" -
k.ejsl2=dy=ke19~ - titl<:z - personli9 cpførs81 
hc låni. ng t ,i l kr i Uk 
PC>llaritet 

Modtlr~n 

1!'gta~;:':'abt:r og bØ.rr, 
Venner og k~~e~ter 
Se.ksuelle fornold o.l. 
S!?i 11 e li.d8nskab 
Almi r:delig pri"Jat cpførse l - !lIad 09 vin o.l. 
Uds€'ende o.:; heLbred 
~itte!:ære int~rcsser og sysler 
'l'ro og overtro 

28) 94-l)': V3.rslBr 0.1. i rq>.l.:!tior. til h<u.~s fPåsei, li'! og død 
29) - 98-100: Dw 
30) 101; T~sv..mente 

Det (~.:r ko"t'{Ir!€: fc~ :l:1tikke prosaister at fct'syr.e deres væt"ker !:'.ed 

fo rord, ":e r gø r r~de for de_res generelle holdning til det, de skriver 

om. Et s ådan fcn:.~rd har der sikkert også været 1. Suetons kejset-bio-

9rdf:!.~ r, !!'len er i så fald. g-å.et tabt sa.":\men med begyndelsen til Jul. 

Allig~~el er det muligt ud fra ovennævnte skema og progra~-agtige Jd 

sagn - ::ra fCl.'fa'::.tDrens side inde i de enkelte biografier at danne siq 

et vidl?t"a billede af de t grundlæggende i hans biografiske metode_ p å 

det kompositoriske- plan. 

For cet ~ørs te ;;ar nan i 1\;11]. og de andre ~~eJse-r-biografier som 
3 b?sis: anv~~ndt '.knOl~ fir-e··del iag I: 1-3, livet til magto·,'(~rtagelsen. 

Il: g.··6G, off,~ntligt liv, hhv. militært (9-:':5) cg civilt (25 -60) . ... IIr: 

61-9 3 , rrivatliv. IV: 94-101, varsler , død og testamente~ Disse ind-

del ir.gar signaliseres på to måder: De enkel te kapitler indledes i reg '

l~n med ;)r:"d, der straks angive!'; hvilken kategori af livet, kapitlet 

haadler Cl.i 4.. Des~den bruger han større inådelingar i st.il r.1ed retorik

kens "pa!;'t~ tione8'" sålede<3 61.1, der netop deler t og' 11: 

Q'''.Jr,i:l..~ qua lis in imperiis I-C m:tgist.rat.iDus regendaclUe per 1:errarum orbem pace 
bGl.i..~q"e r~ p. f'.terit, exposui, refer:un nunc intE!r.l.;~em ae fam.ilic:.rem eius 
vi!.~ quib'l sq .... 1C oor.ibllS atque 'Eortuaa domi et i"t~.t suos t'!ge:n,t a iuventA ua'i"C(: 
ad supr~!I1]m vitae dieru. 

M:.J!:!; q'J.r;·{\!e ,d.l;'!;, de 'i11.,. d<.;hi \le 
o:>t;.,:1. t.i= ;:riwc;:gnita e:3t. 

sar.~t. Ca1.22.1 : 

og Ne,Co 19 .3: 

H~~~<:- p!l.rt.!.:tl !'!<.Ill:l repr!i'h.:;nsione, pc,.:r~i!:l e'Ci-iilll r.0>1 lZl~d1Q<;:ri. l.;:~ca .. :lJ.gna, i n umæ 
cont\,{ii , 'It. se;;e::ns!:p..l1l a pzobria 3C sceieribus .. ius, ~e qu!.bus dchin..:: diCilm, 

I d 'a sidste to tiltæld~ sker det i forbindelse med et ·kraftigl:. sxr~d 

i fr-emst .. illingen: dels med overgang fra det offentlige til det pr~vate 

og dels ;r.ed skiften fra aet {relati\,,} positive til det negative i 

handlinq og karakter hos persQ in . .... 

For det andet kan såd3nne indd41ende overskrifter sigr.alisere en 

fQrskel i fre::tstillingen mellem hhv. " summatim " og "s in,~' ~ ,~ latim" I dvs . 

r:Jsllem det resurn~rende og det mer~ udrø!'l ige; så ':'edf~s j_ -1-io .42.i: 

Cct<:;!:'tæ: $ec!:'!<'~i l iceatiam nS!lo:'t1l5 '2t '::lJa;~ l. C1.\,l:t:a":1.G c~\.:l1.'-; r.exr,o,~ i 1-1 . C,lm;ta 

S1.mU.L vitia ma.le di>.l d1.ssi!:l,-,lab tando?-~ profudit. de- quibu~ s: :wqi lld. tilll 
ab ~xordic ~efer~ . 

og 61.3: 

,s!.;-;gi1.iax!.!D c !: <.!C1e liblr factil en):;; (''.(seqlli lo"g:..:m est; geri~["a ·J~lut. ill'.e:npl<l!: :'i:'! 
S'3ev::'':iae, e-n'E.H_":r,,=~ ::;51': e-rit , 

r'~ '.1''''.'1 ( sc .. llo.::':e) pri'.!s ;uæn cl!cam , ed 'f.JQ!! ad fortn~ et habitu:.: et c:ult'.U!!. 
i:l ":: :!l0 rei>. 11':-": minus ~ae ",cl civilia et bell.:.ca. eius :::.tudia pGrt~~eant, il.:)" 

3._;. i. i: nl.lID f-~r;::: S'l!o::na t.im eXpc~er'-'!. 

Po!: det. tr?åje ser vi i Aug.9 ikke- blot dette ele-ment, men 00;5å 

j~~ vigt~9s~e nøgle til Suetons generelle opbygning af sine ke j=6r

biogl:ilfier: 

PJ::QPOS it.a. vitae e ius velll'.::. suæna part.as sinc;illat:oJ!l ~,egue per '::e_trlocra sed 
per ,2?c<::ic. 3 ex:;eq ... :ar , q'..lO distinctiU5 ue=nscrari cognosciqu€ ~~sir1C. 

11'15 . det fø lgende skal ikke blot fortælles "singillatim" ; der er egså 

fcr~t.3.get. en skelnen mellem fremstilling "per tempora", dvs. kronolo

gisk 0g "per !3per.ie:s", dvs. kategorisk-beskrivende. Relaterer vi dette 

til skert'.~et ovenfor. får v.i 6A at sige to r:ttmer i biografi0o: I og IV 

er livets ~ogen rytm~ fra fødsel tl.l d~d; desuden frcemstille;t· r perso

nens liv fra fC!dsel t il højdepunktet for personen, nemlig at fa cg 

have t:!agten, hvilket jo, for nu at tale a:.:istOteliek, er kejserens 

"å).(.un" og "Tt_~OG". II oq II! er da også primært en beskrivelse ordnet 

i katego:;ier af kejse:t'en som kejser. Det betyder ikke, a.t strukturen 

er så stiv, at den ikke giver mulighed ro'!' en r 'ække varia-cione :r.:~ ofte 

er disse jo ik~e bll,..'t et sp'-PI'gsmål om forfatterens kompositiai1.elle 

hensigter, m~n simpelehen betinget af kendsgerninger l den enkeltes 

iiv :,. Således ligger borgerkrigene for Augustus fø_r - og er midlet til -

ffiågten og danner: t 9-19: den første kategori. Også. !-:,5 anden tn.ade kan vi 



se, at biografie rne afpasses de særlige hand ling€ !" og ka ::Q. : ~te ~-':. ræk m.v . 

hos de forskellige personer. således ligger emfa sen 1 Au:. p: , hvad 

san generelt kunne kalde ·omgang med" stat, religio n, fo H :; :.,. ,;, fami

lie, venner osv. - Augustus er et administrerende menne ske. I Jul. 
dertmod pr .. enteres v1 1 højere grad for en handlingens , kr igens og 
.. qtens mand. OOg er det vigtigt at pi pege det for Sueton typiske, 

It det ikke er fortællinger om f.eks. krige i 8ig selv, der har inter
else - gallerkrlgene absolveres sIledes 1 et enkelt kapitel (2S) -, 
men hovedpersonens opf'rsel som person, som general (jvf. 57-70). om
vendt nedtones Tlberius' ikke ubetydelige militære bedrifter af hensyn 
til beskrivelsen af hans ·vitta male dtu dilsimulata·, der sliPpes en
deligt lØS på Capri (jvf . 42.1 citeret ovf.). Et andet trek er, at 
beskrivelses synsvinklen jo ikke udelukker det kronologiske 1 selve 

kategorierne - f . eks . følger borgerkrigene 1 Aug . eft e r hinanden i 

kronologisk rækkefølge. I et kapitel som Aug.34 ~ker man ~1dlert1d 

mere forfatteren selv, der lader et hand lings forlØb - indførelse af 

l ove om sædelighed - frems tå som en egen histori e med sin ege n l ogik i 

de t voksende s a mmens t ød me l lem Augustus' intent ".ene r og omve r denens 

r €.akt ion e r. 

Der imod er Sue t a n s b r ug af va rs l er o . l . ~t godt eksempe l på føl gen 

af kat ego r tseringsprlncippet. En hi~tori sk , for~llende forf~tter hav

de: nok s predt dem ud i f or t æJ l i lLgen f or a t k L:ydI·~.! den . Sue ton s a.'t'.l e r 
dem i 94 - 97, s il de p ;' denue 1'!1?ae p;:. ~t <it ed 0nv.:::a n ;;;>e r hele AuqU:;;tus ' 

l iv og dØd ; ko:npos 1.tor i s k Ited den yJo":"l i g e r..: p... !-ntf' , at v a l:: s lerne h c= r 

svl1l-'t:.enh~l1 g m~d s~vel de~ ':oregåel"de kar;ego r i y~ t~o og ove r tro c~ d~n 

a f s lutt e nde fort~l ~ i ng om A, .• gu."' ~Ug I c1,;..i 6. 

Kort s"' q t · de t oprcgr.on'ie og fak '": ..! ::!l l e ~c1l. i.G~rer i i ;: l(l).<'l l c 3t . Dee 

g i ve r s~ _g også ucsla-! i , . . i Ien , d t::r e r ~.o1 1t 1 e t !:.øgt~rnt , Y Ju .,ta:'t..,rerv 

de sprvg ud.z:n d~n ~t(.D.r·n~ ?er iod i ser ;:1>1 . vi ka~}. 9.:uTl-m..:. . .J .!.';; _1 ~ M~d S ' ilen 

hc s er. aIlU~n "9r~nmaticus" , Varl 'O ~ll ,,:: mp.-d tn'<nis ke for f att..:.. r e f r (';l 

de t L årh . s em Vitr uv Ol:- Fron tin . ~ndvidC'I. e f~ ct&:' ler s i: i10n (.1 3 c m c' .;:. 

andet centr a l t pun.kt i fUt~·tC:l ;\ bi~J~,·. (;',3ke .!:,;:,cQn: de t e r f;n ~.r.\"," l ~ p3-I. " 

SO!'., '{e j Fe'ren , der ko.n \:;. ~k·:~n t ~tår i c e nt t" J;:t , o g de t er l· •. 3 tanclq t f.:a 

hans syns ·.~ inkcl , bE> ~kr il!e l c ... n :;k<:r. "" 2. t vi ser sig i kke rn1r-å..3't ',ed, ,"l.t. 

han er g ramma tisk :",ub j ek-':. i l '.ng t d ,~ ::; Jes t c novec.sæ·i:.nillgt::;,: , omkr i r..g 

h ,.,il J~e ct "'so l u t te 3b1 3 :.1 v"'r , par..:.lc i pi t C ug l> is...:cnir:ger t ... ':!c. r - iq a f 

omve r'::'3nen . S ker det e n e.lke lt gang . d e t i l:ke kan i..ndg,.\.s , ~t a !.ch:e (-:,a 
t r :".Je:::- ::om subj~ !~t , kaI. Augus t us bete'jne:tde nok t:'y .... r.;;;i';:; !: ...... Il ob j ;~:;.t vel: 

::ron')fninet ni psm \ ' ( j vf. 19 .2). De fo r s ) lv- latin s l "1.1' Ytc- ri.;;; )u ·: e? i 

gr<? M<;ta t isk.e " S G;~tA,,;: .... i ae " l:-.dng l .. ~r h:J" S .te t o n. De t n .. c .... :ge r ~ 'll(l'1.ten r~f~. .1 t 

OgSd 3uc ton se l v h'-:' l d~r ",ig i bagqr'.lnden ::I') r hovedt.o:: r ;:;:c-'.·.:.'j '-~ i k lt _ ..o.A' "j 

1er eks p lic i t te '/ur:ic r ingcr jnd i s i n frerr.~t ilL."g 7 _ "f-!!1 .-'1st akyld€l:> 

- ; -

• • .;o i--: og., ;;,. , a t hat'. s nøgter ne s ti l ikke t i l l ader d e t:. ,:-o f te anstrengte og 

pseudo - f1losofiske, der kan ligge 

bemærkelsesværdigt - og uklart -
ger 8ig med det, som 1 Aug.28.1: 

i dis se "sct;.t ,,,nt iae~, SI meget mere 
er det , nAr han en sjælden gang forsØ-

sed reputans et .. pr1vatua non s1ne perlcu10 fore et il1_ (.c. r_ public.) 
pl\aiaull arbitrio temere ~itti. in retinenda perseveravit, dublua eventu 
ael10re an volunute. 8 

Et andet grundlæggende træk i Suetons mAde at skrive biografi pi, der 
~ddelbart treder frem af teksterne, er hans behandling af kilderne . 

Disse er eksplicit anf.rt en række steder, og kan l ·Auq. inddeles sldan 
1) ~llc!.r . ed M,vns rWYIlelsa , Cicero-breve (3. 2) . IuUua Saturn1u. (27.2). CrIlDU

tius OOrdus (35.2), Valerius Messala (74), Cornelius øepos (77), lulius Kara
thus (79 oq 94 .3). Asclepias Hendes (94.4); Gaius 'Druaus (94 .6). ,o.sudQO taler 
han i 2.3, 3.1, 15. 1 ' 09 94.8 om ".lii-, -nonnu11i- 09 -quidam- . 1 70. 1 citerer 
han anonyme, men -notiss1.mi - vers. 

2} Angivelser af typen -fertur·, ·ut ferun t " oSV: 33.1. 71 .1, 80.1, S~. _ o.a. 
3) Augustus. al Pra hans selvbiografi , De vi t~ sua: 2.3. 27. 4 , 43.1. bl Fra hans 

breve: 40.3. 42.3, 51 . 3 , 52.2 o.a. 1 7 ~ ~iterer hans ud t~ykkal igt f l e r r. be
mærkninger v erbat1m. 

4 ) Antonius ' breve: 2 .3. 4_2 . 10 .. 4, 16.2. o .a. 
5) OokUl!:.e nter som senats-a kt er og edikter: S. 26 . 2, 44 . 1 O. a. r 58 .2 =:" <;; r dol t 

udt.rv~e1l9t verba tin . 
6) Ry;ter 0 .1. : 6, lL 
7) P" r sonlig cb~ervati ~I' ~ 6 , 7.1, 7 3 ag Y~ . J 2 . 

Et b roget b i.ll<:!ae, de r g i ve r i Ile t ryk ;..1 , hvorfra d .... n blogr,'l_: i s x<= fi~.v·· 

l og he n t.c :c s ine opl ysn :' t:g:'! r . Kc rtf,'l t t .,!t k~ll !tInn br.:.~.;ke f~ l ,::' ~. ,. ; 

Po r ';.c t fØrs t e er de :': kara~t.C'r j <i ';" i_k f ,,_ fil r; l cS'~! •• -::t J"o 3.~1 ! ti LOUS~t: ~ 

ning til -:ten an t ikk'''': .!. ~ t.ori.%p.r r.l"0. r t .o\~eG.t'. t n , i. o/.i.(L· .::illE'! J: i ll:;1.T. ; (..~ t 

gæl it·-'\ r i k l:"\ '!lind ... ..:. tc~ " pkt . l ,~ '=t J:.."e·_ie l +: f' '- o.;,l·.~å d ,,:,:'l (') "d_ ",=Lt.~ rJ~f\q i: .~~

se . Noget l :i. ~r."nd~ g.~l.. ... i .g S' ... ;"d e nde f o r ta. 1". t"~f! ": 'J €'d' .vror',o:!rrjl.: : h i stOT i -

sv ing; Suct on bn .q " r d :· ':; k tiB ICo.. tcs. l ~r ti.I :a t h n !:ti' C'! . :..l Jl3r 1'"l;":I. Fe !': 

de t CLnd~t; er' de t k :i .,. . ..,-..: 'l ... t'i ~tL "'- , -"\L !Io::..:! Qft~ -:-",1 ~ t" og d .i. ak<...: tere:r kil 
derne , n å r d~t. d_.·:o j c· ... :.~ (,j. u)rl:-'l Leder Ol .~.· c:jn :. ~~_jser ::~, ~.,k· "H~l (j ~:r. 

Cal ig 'll~ s ) c g e l1',(1 ( 'i l :::'. 'ri~~ _- i _ .... '). He ~ 1T.'~"" Ye s :': i.l:.1c r jcTl, :i'- .r L~L ..: ':~ .. 

ger ('~ en f0re~"" .. d ,"'n b~t lscc fo ri..la::: l.ng f Ol S00 e v :;.r e,· . et!del ':".J \.1l"1 n <!!o/

ne s e n dpta l Jg af viq.:. ;.'j, C:- I';;n,p ::e lt.' met.c~~ .t <~ 1":.:;:I.1:l,kt e .... , W~l1.,~~ ... :!!.a_<!.!..~ l : 

h c: :::- .., i ~t , h\! ~rdi"" ( .:l o~)ly[.1!.~g (~ .' r -m::. · ~~ .. ,;O'1 :!iL~;"æ1:qe? · ~I.) l~;>-:' b('Tt'l:tt..e s 

S? "l.m",: r.h«t.g Aw.le , ,, 1!'\ :;;J i t ,t c s op , ,YJ e !'l.l<e ' 't:ue ta l j e ::: 1·.-1)S"'=:' .i. f!)r.~'\l-~ llifjG 

:i"':'~:lenha!')gc . De t _1<:.: r l .i.gqende s..)ørg3m~ l c:.- . u ·.ro r U,' hl c d t rh . l: 0>:"; 1-.en dt.e 

vi n1 e. r,~ ti l <::::n:\.e!. tbo:- -:: l vt? T'lh ce.~~, : {\~nne vi Tl'1.\li J(J'i.~ h",;'W31::.! :-if"t 9 

Til de~: nor· ... ":' c'_ 
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Steidle ( i s;;.;: 1J8-1 26) s! netop i de t f aktOJe :i..le en sær l i g r.o!"ersk 

indgang til forståelse og beskrivelse af en per son; f . eks . e r en 

·virtus ~ ikke blot e t abstrakt, fi l usofisk begreb - det er egs! en 

konkret handling. På :basis af det faktuelle mA v i så opbyg.ge oq be
tragte billedet af personerne . Hvordan det kan gøres, er Gugel et for
søg pi at vise: den tematiske analyse (i hans tl1f~lde varsler, det 

erotiske og ·ultiroa verba R
), der på tværs af kategorier og enkeltbio

grafier knytter værkerne sammen. Wallace-Hadrill 142ff l~gqer en poli
tisk 09 social tendens 1 Sueton; qode kejsere har de betydelige ·vlr

tutes· offentligt som privat oq er samtidigt populære - og omvendt for 

de dlrlige kejsere. Det kan lyde banalt, men pointen er, At disse ·vir
tutes· (·clementla·, ·clvilitas", -liberalitas R og -temperantla R

) ikke 

er tilfældige, men de, der typisk optræder i kejser-ideologi og -for
herligelse. Suetons synspunkter om prlncipatet kan næppe siges at være 
originale, endSige oppositionelle; vi er langt fra Tacitu8' prOble
matiseringer over magt og længsel efter republikken. Som Wallace
Hadrill siger (s.l42): 

SUetonius' sympathy goes to the .-perer who perforzs his adainistrat1ve funct1ens 
properlYJ who accepts t.he hlerarchy and traditions ot ~0Z&n 8OC'i&ty. strenqthens 
and enhances them, wbo ma1ntains public order and IDOr&ls, and vhO passes on to 
his successor the -res public.- ot his aocestors. purged of lts faults and im
proved by new institutions . 

Kejser-biografierne f!rogs! en ekstra dimension , nAr vi betænker , at 

ke jseren ikke er en tilfældig magtudøver. men er identisk med staten 
og i stigende grad oqså med religionen. Vi kan sige', at der er en ækvi

valens mellem Suetons biografi, der plaeerer kejseren i centrum (1vf. 

ovf. s. S), og dEn:?'Jlltiske .oq sociale romerske virkelighed, der har 

kejseren som midtpunkt; og i denne situation er hans personlige egen
skaber afgØrende for de ydre forhold la. 

I denne sammenhæng kan vi betragte Augustus og Augustus-bi ografien i 

forhold til de øvr1ge kejser-biografier. De citerede ord af Wallace
Hadr1l1 ~asser især p! Augustus, der ikke alene er en Rgod R kejser 

og beskrives mest udførligt, men også er' beskrevet som primært admini
strator og i denne egenskab kan siges at s~te en slags paradigme for 

de f~l!ende. også i den anden retning er Aug. interessant : hans f 2 r
q~ger, Cæsar, er jo ikke ·princepsR, men diktator, og det er før s t 

fra Augustus magten gIr i arv inden for familien (i 69 sl ipper "arca
num imperil u så lØS igen, inden der igen kommer et dyna s ti, det flavi
ske). Ken Cæsar og Augustus, eller 'rettere Octavian, har det til fælles , 

at de i kke har arvet enemagten, men har måtte t kæmpe sig til den. Begge 
er de hos Sueton . sk~uppellØse på dette felt, men på ~t centr al t punkt 
er de forskellige, nemlig når det gælder "clementia" over for de besej

rede, jvf. Jul.75 i sammenligning med især Anq . 13. Octavian mangler 
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ganske "cle ~f:.n tia·; til ;eng,dd ::r nz'1 i s :.r: '-';, ~'L. strQ. ': iv •. • :: "' t....' r 

at have fået, magt en . som Augustus, besk:r evet. :-:eJ .... c top sin " c lem~" t ia 

civllitasque " (j v f . 51). Omvendt ha r v i all ~ :-e~a i hans efterfølger 

Tiberlus, den første, der fAr magt en foc~~~t , liga den modsatte udvik
ling fra .qod- til Rslet-. 

NAr vi taler om Suetons kejsere og moral . bØr vi dog ikke glemme, at 
vi ikke hos ham finder den umiddelbare moralske applikation pI histori

ske begivenheder og personer, der er så udbredt 1 antik historieskriv

ning, og som vi ogsl træffer som et gennemgående træk i Plutarchs bio
grafier. Som eksempel pI det første kan citeres Llvius ' Forord 10: 

• _ . omnis te exeepl1 documenta in tnlu.stri posita .,nuaanto intueri, inde Uhi 
tuaeque rel puhlicae quad imieere capias, inde foeu. tnceptu foedum exltu quod 
vites . 

Hvad Plutarch angår, er der hos ham en gennemf.rt sammenhæng mellem 
en persons karakter 09 hans handlinger, det ydre udt ryk for karakteren r 

sIledes kan vi med Steidle 118 se hans Cæsar som inkarnationen af 
·~LÅo~Lu~a·. Anderledes hos Sueton: her ar der ikke anlagt et overord
net moralsk synspunkt pA karakterer ellex handling . Derimod må billedet 

stykke for stykke sættes sammen af de ' faktuelle oq empiriske opregnin

ger og kategorier, der inddrager stort og småt i kejsernes handlinger 
og karakterer~ Groft sagt er der ikke tale om helhed i billedet, men 

om en sum. Dette være nævnt for at sætte Suetons biografier i relief. 

4. Sammenligning af kejser-biografierne med ·Oe viri~ lllustribus ft
• 

Af De vir. ilL har vi overleveret De gram., dele af De rhet . ' og en!-.:el 

·te digter-uiografier ll. Hvis vi tager Horats-biografien som repræsen

tant for sidste gruppe, genfinder vi fra kejser-biografierne træk som 

spØrgsmål om herkomst, livet beskrevet tør Horats' anerkendelse som 
digter, udseende og seksualvaner, datoe~ne for fødsel og dØd . Hertil 
kommer vurderinger om ægthed af spuriøse . værker - et oplagt emne for 

filologen. Kildemæssigt er der såvel Rtraditur- som Augustus-breve ; des

uden op'lysninger fra Horats' egne værker. Generelt er digt erbiografier
ne imidlertid kortere og kategorierne færre, og det gælder 1 endnu hØ

jere grad for De gram. og De rhet., de r er aentrerede omkring navn og 

herkomst 09 beskrivelse af det rent professionelle . Den vigtigste for
skel er dog, at der er tale om ~vere i bestemte "artes R , hvortil man 
trods alt næppe kan regne principatet . For De gram~'s vedkommende kan 
vi se, at det vigtige ikke så meget er de enkelte M gramma tlci- som 
deres bidrag ti l R ars grammaticaM i ~om, 

Der er den indholdsmæss ige forbindelse mellem Dc vir. i ll . og kejser~ 
biografierne , at der i de sidste er kategorie r for kejsernf' s litterære 
sysler, og at der i vergil og Horat s ' biografier i ndgår deres f orhold 

til Augustus; desud~n tr~ker kejEe ' biogra f i erne bl.a. p~ materi ale 
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ra De v i ;'. 111. til diverse deta ljer . Hvad vigt igere er : de mr~todl.ih: 

19'heder har at gøre med selve Sueto ns biografiske f or m. De t vU v i 

se på nu v 

5. Sueto n og den antikke biografi. 

Uogratien har som genre berøringspunkter med andre antikke qenrer: 

~d historien, lovprisn1ngstalen eller omvendt invektivet s~t etlk

, ken. Især er forholdet til historien interessant, da begge genrer har 
~d ~.krivelgen af fortiden at gøre. I afsnn.2 og 3 berørte jeg nogle 

af for.kellene 1 indhold og sprog. Hertil kan føjes det, som antikke 

biografiske skribenter selv har sagt om forholdet. Således fastslår 

Plutarch. Alex.l.2, stillet over for Alexander og hans bedrifter, at 

vil man have ram på hans -~30on kan en bemærkning fra ham være mere af

slØrende end store slag 12. Sue ton har ikke eksplicit udtrykt sig om 

forholdet; men det ligger implicit i hans skelnen mellem -per tempora" 

og -per species": historien er kronologisk og kausal - biografien er 

beskrivende og ordnet efter kategorier. Dette kan imidlertid også im

plicere forskelle inden for selve den biografiske genre. 

Det var udgangspunktet for ~ 13, hvis hovedtese kort fortalt kan 

fremstille s sådan: Ud af hele den peripatetisk.e-alexandrinske tradition 

udvikler sig to former for biografi. Den ene er den peripatetiske , der 

er repræsenteret ved Plutarch; i denne er stoffet ordnet kronologisk, 

stilen kunstnerisk udfØrt, og personerne ledere og hærførere. Den anden 

er den alexandrinske , der er ordnet efter kategorier omkranset af de 

ydre livsbegivenheder, uden stilist~sk udsmykning og brugt til at be

handle digtere, talere og filosoffer - ordets mænd. 

Sueton står for Leo i gæld til den sidste tradition. Ikke blot, hvad 

~er jo er nærliggende, i værkerne De vira ill, men også 1 kejser-bio

grafierne, hvor han som den fØrste har overført den alexandrinske meto

de til at behandle politiske personer med. Derfor kategorierne og alle 

detaljerne. Leos hypotese er omstridt, og det ville f Øre for vidt at 

komme nærmere ind på diskussionen og hele det materiale, der ligger 
bag den . Men af indvendinger kan nævnes , at Plutarch ikke kun er krono

l091sk; at andre genrer, spec i elt retorikkens lovprisninger og for ro

~brne særligt "laudationes funebres", spil l er en mindst lig~ s u stor 

rol le som filologien. at det snarere er genstanden, de n aktuelle per

sons liv, der ~fqØr fremstillingen fremfor et på forhånd f astlagt s ke

~a . Og om det i det hele taget er så sikkert, om vi ka n op~rere med et 

så håndfast genre - og afgrænsningsbegreb på et område, der har med 

menneske rs liv og livsføre lse at gøre . 

Under alle omstændigheder stAr Sueton centr al t 1 denne diskussion, 

fordi han - hvor han så end har ins9 irat ionen fra - konsekvent har 
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er nok snarere vores problem end hans i ntent i on . 

6. Noter. 

II Tallene .tter .oderne kapite1~kerinq er: Jul.: 89, Aug.: 101, Tib.: 76 , Cal .. 
iO, Cl.: 46, Nero: 57, Gal . : 23, Otho: 12, Vito 18, Ves.: 25, Tit.: 11, Dom.: 23. 
!L Oll de ydre forhold OIIlkrinq Suetons liv og yærk. jvt. ~ Hf og 154ff. 
lL Jvt . Leo 2-10, der qør opo.zrkSOl3l. på. at i Aug-. er skemaet fuldest gennemfØrt. 
~ Jyf. i:eks . Auq.9: ftBella elvil!a quinque gessit", 20;"Externa bella duo omnino 
per se qe.5it~, 31:·Cleuentiae civilitatisque eius .ults et magna documenta sunt ft

, 

79:·Por.a fuit eximla~, 86;-Genus eloquendi seeutus øst eleqansft
, OSY. Som det ses, 

gu disse oyerskrifter gennem hele varket. . 
S) -Tbe reader of Suetonius heeds vigi1antly to discriminata between artistic .atifs 
&id patterns illposed by co1d facts" I ~ 216. 
6) lvf. 94.l:'"Et quoniam ad haec ventum est, non ab re fuerit subtexere, quae el prtus 
Ci\iå.m nasceretur et ipso natali die ae deinceps evenirent- etc. oq 97.1 ovf. i teksten. 
7) Jvf. Wallace-Badrill 23 . 
il Sml. f.eks. Tacitus. Ann.IV 34 .8: 
- c.arm.ina Bibaculi et Clt.tulli r.ferta contumeliis Ca.e sarum lequntur , sød ipse divus 

tulius , ipse divus Augustus et tulere ista et reliquere, baud fac i le d1.xuia. 
moderatione maqis an sapientia. 

9) MAn kan også fundere over de aventuelle kilder, SUeton ikke nzvner. Det galder 
ISotr Auqust.us, Ru G@st. 09 forholdet til plutarch og Tacitu'S"l jvf. ~ hhv. 

129ff. 117. 1 22, lS4J 160. 191 o.a. 
10) Denne magtudøvelse . hvor personen oq hans kara'kter er centrale, er siden K. 
Weber hyppiqt betegnet SCIUI -kar i-.a.tisk'" i modsatninq til d.en insti01ttonelle; jvf. 
Wallace-Hadrill lS0 . Når vi taler om "offentligt'" og ·privat'" 1 den ra.arSke sammen
hæng, må vi ikke glemme . at det '"private", som f.eks. ·aaicitia-, er ncqet andet oq 
mere end vores ~privatliv·. Det qælder ikke ~st for kejSere. 
11) Baldwln 385ft diskuter e udf~r1i9t problemerne oøkring de sidste5 e;thed. 
12) ~.1.5, Polyb 10.24, Nepos, Pelop.l. 
T3l Jvf. til det. følgende: Leo især konklusionen 315-323. ~ 2-12, 150-177, 
bigliano lS-22, Wallace-aadrill 66-72 . 
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