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Fig. 1. På vandring i oldtidens Pompeji.

In angulo cum libello
Indledning

Fra bog til pdf
“In angulo cum libello” udkom første gang i 1998. Fjerde og sidste oplag udkom i 2002 og er
forlængst udsolgt. Bogen bliver næppe genudgivet på dansk, men måske på engelsk. 

Derfor har jeg lavet bogen som nogle pdf, som alle er meget velkomne til at bruge, blot man
anfører undertegnede som forfatter. 

I bogform består udgivelsen af en bog med tekster og billeder samt et separat glosehæfte med
grammatikdel. I bogen er der 12 kapitler, hvert med en latinsk tekst og et kulturhistorisk afsnit
på dansk. Dertil er der 3 tillæg.

I denne pdf-udgivelse er strukturen ændret. Der er fortsat 12 kapitler med næsten samme
indhold som tidligere, men rækkefølgen er ændret. Hvert kapitel indledes af et kulturhistorisk
afsnit, og derpå følger den latinske tekst. Lige efter den latinske tekst følger gloserne til stykket,
således at der ikke længere er et separat glosehæfte.

De tre tillæg er udeladt, da tillægget om guderne og om kronologien allerede er lagt ind under
Græsk og Latin på http://old.thisted-gymnasium.dk/klassiker/ .

Dobbelt sigte: sprog og kultur
In angulo cum libello giver
en indføring i det latinske
sprog og den græskromerske
kultur. Det er bogens formål
at sætte sin læser i stand til
at arbejde med en latinsk
tekst. 

Læsningen af de latin-
ske tekster skal gøre læseren
fortrolig med de centrale
sproglige arbejdsredskaber,
grammatik og ordbog. Al-
lerede fra første kapitel hen-
vises der i gloselisten løben-
de til Hyllested og Øster-
gaard, Latinsk grammatik,
Gyldendal. Denne gramma-
tik er kendt og prøvet, men
man vil også med fordel kunne anvende en grammatik som Palle W.Nielsen, Aurora Grammati-
cae, Reitzels Forlag.

Gloserne anføres i den form, som anvendes i Thure Hastrup, Latin-dansk ordbog, ligeledes
Gyldendal. 
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Fig. 2. Oldtidens Italien med latinske
bynavne. Græske kolonier er understre-
get.

Fig. 3. Digter med papyrusrulle (= oldti-
dens bog) i venstre hånd. Vægmaleri i
Menanders Hus i Pompeji.

Tid og sted
De latinske kapitler fortæller en sammenhængende
historie om en latinsk familia, der bor på en gård nær
Nuceria i Campanien. Når det er Campanien, der er valgt
til fortællingens ramme,  skyldes det, at der netop i det
område skete en frugtbar blanding af græsk og romersk
kultur med afgørende betydning for senere europæisk
kulturhistorie.

Året er 64 e.Kr., da man trods et jordskælv to år tid-
ligere endnu levede sorgløst i byerne omkring vulkanen
Vesuv. Men det var også det år, da Peter og Paulus ifølge
de apokryfe apostelakter led martyrdøden i Rom og der-
ved indvarslede en ny tidsepoke.

Familien har to slavinder, Hilda fra Thy og Sophia
fra Grækenland. Hilda stiller de spørgmål, der er natur-
lige for en, som kommer fra det fjerne nord, medens So-
phia kan give bedre svar end de fleste romere. Det skal
indrømmes, at Hildas og Sophias samtaler ikke findes på
bånd, men de to slavinder taler i og om en verden, vi
kender særdeles godt fra samtidige antikke forfattere
som Petronius, Seneca, Tacitus, Plinius og forfatterne til
de nytestamentlige skrifter, især Apostlenes Gerninger.

De kulturhistoriske afsnit placerer sproget og kul-
turen i en større sammenhæng, for at læserne kan danne
sig et indtryk af den europæiske kulturs rødder i den
græskromerske oldtid. 

In angulo cum libello
Hvorfor hedder bogen In angulo cum libello (I et hjørne
med en lille bog)? Det gør den, fordi det kræver fordy-
belse og koncentration at læse latinske tekster, og fordi
det kan være klogt at begynde med en libellus (lille
bog), inden man begynder på en rigtig liber (bog). 

Henrik Bolt-Jørgensen
Sjørring den 15. august 
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