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Under rubrikken MeddelelseI' fra Inst'itut fol' Oldtids- og 
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AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
r~iddelalderforskning 

1&- 1979-3.1 

Den 20. februar 1979. 

Referat af institutbestyrelsesmøde mandag den 19. februar. 
-------------------------------------------------------~-

Til stede, Otto Steen Due, Holger Friis Johansen , Ole Thomsen, 
Dorthe Søndergaard, Hans Gregersen, Simon Laursen. 

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Vedr. dagsorden til det umiddelbart påfølgende IR-møde. 
Bestyreren (OSD) gjorde opmærksom på , at der til de punkter, 
man tidligere havde vedtaget at optage, var føjet et punkt 
10, der foreslog ophævelse af standardforretningsordenens 
vedtægt om, at bestyrerens stedfortræder er fØdt medlem af 
bestyrelsen. IB fandt ikke grund til indsigelse. 

2. Redegørelse for og debat om udvalg. 
Efter en gennemgang af en af Dorthe SØndergaard udarbejdet 
liste over siddende udvalg, konkluderede IB, at der sad fØl
gende fem udvalg, 
a) du Cange-udvalget , bestående af Holger Friis Johansen og 

Bent Dalsgaard Larsen, der stod over for at have udfyldt 
sit kommissorium; 

b) udvalg til undersøgelse af vægtningsproblematikken, hvil
ket udvalg består af Holger Friis Johansen, Otto Steen 
Due og Poul Ole Jastrup , men ikke har holdt møde; 

c) udvalg vedr. efteruddannelse af gymnasielærere, hvilket ud
valg består af Ole Thomsen , Giuseppe Torresin, Peter Ter
kelsen og Steen RØnnow og er et konstant udvalg; udvalget 
havde ikke været aktivt nok, hævdede OT; 

d) udvalg vedr. efteruddannelse af folkeskolelærere, hvilket 
udvalg består af Otto Steen Due , idet Bent Dalsgaard Lar
sen er udtrådt og Preben Steen Sørensen har færdiggjort 
sit studium , på grund af hvilken medlemssituation man kon
kluderede, at overvejelse er påkrævet; 

e) publikationsudvalget, bestående af Ole Thomsen, Erik Osten
feld og Ole Langwitz Smith , der iflg. OT på trods af sin 
afskedigelse fra universitetet gerne fortsat vil være 
tilknyttet udvalget. Udvalget er i gang med en undersøgel
se af Odense Universitets adgang til trykning. 

på basis heraf besluttedes det at lade punktet optage på først
kommende IR-mØde. 

3. De re publica. 
Man diskuterede med udgangspunkt i Ole Smiths iflg. aftale 
med fakultetet til nybesættelse henstående stilling problemer 
vedr. instituttets kompetence i middelalderfilologi og vedr. 
fagets service- funktioner, hvorunder IB bl.a. henstillede 
til bestyreren at etablere kontakt med Institut for de eksakte 
videnskabers historie. 

Simon Laursen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for oldtids-og 
Middelalderforskning 

IB-1979-4.1. 

Den 27. februar 1979. 

Referat af institutbestyrelsesmøde mandag den 26-2-1979 . 
-------------------------------------------------------
Til stede: Otto Steen Due (bestyrer) , Holger Friis Johansen, Ole Thomsen, 

Dorthe Søndergaard, Hans Gregersen, Simon Laursen. 

Der forelå ingen dagsorden . 

l. Godkendelse af referat fra IB-mØde d. 19.2. 
Referatet godkendtes efter let kritik. 

2. Om fotokopiering. 
Bestyreren efterlyste meddelelser fra de enkelte lærere om, hvor mange 
fotokopier de skønner at skulle bruge i dette semester, og indstillede, 
at disse oplysninger afgives så hurtigt som muligt. 

3. Meddelelser fra bestyreren. 
a) Instituttet har fra Regnskabskontoret modtaget afsluttende rapportering 

af 21-2-1979 for finansåret 1978. Instituttet har haft et overforbrug 
på 412 kr., hvilket ikke skØnnes at kunne give problemer. 

b) Instituttet har fra fakultetet modtaget skriftlig bekræftelse af 
22-2-1979 på, at tjenesterejsebevilling på 5 . 445 kr. til ekskursion 
til Italien overfØres til Ole Thomsen. 

c) Instituttet har fra Husudvalget modtaget skrivelse af 20-2-1979, in
deholdende oplysning om nyfordeling af parkeringspladser i garagen, 
en fastslåelse af forpligtelse til ikke at benytte parkeringsplads over 
jorden, samt en beklagelse af evt. manglende plads i kælderen. 

d) Instituttet har fra undervisningsministeriet modtaget meddelelse af 
15-2-1979 om stipendier til et antal bestemte kurser i udlandet. Et 
opslag vil blive sat op indeholdende de for os interessante stipendier. 

4. De re publica. 
Efter en kort debat om muligheden for en ny Jensen og Goldschmidt eller 
en helt ny ordbog, i hvilken debat bl.a. forholdet til Thure Hastrups 
latinske ordbog, spørgsmålet om fordeling af udarbejdelser blandt flere, 
samt problemet vedr. publikation+ gik man over til at diskutere de in
stituttet tilhørendes mulighed for at publicere i bred almindelighed. 
Debatten tog udgangspunkt i en redegØrelse fra bestyrerens side for de 
Øvrige universiteters muligheder, til hvilke universiteter han anbefa
lede kontakt, og for klassikerforeningens kildehæfter, hvortil HFJ be
mærkede , at en sådan kontakt kun lod sig gøre, hvis den havde en sub
stans, og han anbefalede derfor ordbogsprojektet som udgangspunkt. Han 
berørte derefter Classica et Mediaevalia, hvortil best. knyttede en 
historisk bemærkning og udtrykte det ønske, at tidsskriftet måtte komme 
oftere. OT spurgte til kildeselskabet, der var inaktivt for tiden. OSD 
spurgte til studier fra Sprog- og Oldtidsforskning , der fortsat blomst
rer, og fremhævede Sphinx med dets meget store oplag som en oplagt mu
lighed for at publicere, og opfordrede alle til at gøre det. Til slut 
understregede OT den altovervejende betydning af TV- mediet, subsidiært 
radioen, hvortil vi allerede er blevet opfordret til at udarbejde skole
programmer, og foreslog oprettet en arbejdsgruppe til udarbejdelse af 
et sådant projekt , fortrinsvis en voksenuddannelse. Efter en kort debat 
påtog OT og bestyreren sig at udarbejde oplæg til en behandling i IR, og 
man henstillede på HFJ's forslag til bestyreren at oprette kontakt med 
institutbestyrelserne i Odense og København og opfordre til fællesmøde 
om sagen. 

+ berørtes Simon Laursen 
referent 
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AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids - og 
Middelalderforskning 

IB- 1979-5 .1 

Referat af institutbestyrelsesmødet mandag den 5 . marts 1979. 

Til stede : Otto Steen Due (bestyrer) , Holger Friis Johansen , 
Dorthe SØndergaard , Hans Gregersen, Simon Laursen . 

Fraværende 
m. afbud : Ole Thomsen. 

l. Godkendelse af referat af IB- mødet mandag d. 26.2.1979. 
Referatet godkendtes. 

2. Studenterrepræsentant i kantineudvalget . 
Man godkendte studenternes kandidat Peter Terkelsen . 

3. Ferie 
Hver af de to ikke- vedenskabe lige medarbejdere havde 4 
dages ferie tilgode , og man vedtog at godkende deres eget 
forslag , iflg . hvilket sekretariatet ikke ville komme til 
at ligge stille en eller flere dag e. 

4. Ressoureeaflpb. 
på medhjælpskontoen har O&M (inel . Indisk Afdeling) f ået 
kr. 15 . 500. Der er tale on en svag stigning. 
på bog- og kontorkontoen har O&M f ået 47.300 kr . til den 
græsk- romerske afdeling , 7.000 kr . til den. indiske. DS op
lyste , at de vigtigste servieekontrakter er betalt , og at 
det samlede beløb til kontorhold antagelig ville komme til 
at andrage ca. 10 . 000 kr. Heraf konkluderede bestyrere n , 
at man med sikkerhed kan pår e gne ca. 35.000 kr til bog ind
kØb i den græsk- romerske afde ling . Med hensyn til spørgs
målet , hvilket beløb den indiske afdeling bØr betale til 
kontorhold, besluttedes det efter en kort debat at anmode 
Erik Hjortshø j om at komme til ste de ved næste IB-møde . 

Arhus , den 9. marts 1979. Simon Laursen 
referent 



INSTITUT FOR DE KLASSISK FILOLOGISKE FAG 
AARHUS UNIVERSITET 

Referat af institutbestyrelsesmØdet mandag den 19.marts 1979 

IB-1979-6.1 

Til stede: Otto steen Due (bestyrer), Holger Friis Johansen, Ole Thomsen, Hans 
Gregersen, Simon Laursen. 

Fraværende med afbud: Dorthe Søndergaard 

Der forelå ingen dagsorden 

l. Godkendelse af referat fra IB-mØde mandag d.S.marts 1979 
Referatet godkendtes 

2. Meddelelser fra bestyreren 
a) Instituttet har modtaget br ev af 15/2-79 fra bygge kontoret med indkaldelse 

af ansØgninger om mindre byggearbe jde r, for hvilke ansøgninger tidsfristen 
er lS.maj 1979. IB vedtog at opfordre alle til at fremkomme med evt. ideer. 

b) Instituttet har modtaget brev af samme dato sammestedsfra vedr. videnskabe
ligt udstyr til eksperimentelle institutter. 

c) Instituttet har modtaget brev fra The International Federation of the Socie
ties of Clåssical Studies med præsentation af dennes 7.kongres, som afholdes. 
i Budapest fra den 3. til 8.sept . 79. Vedlagt tilmeldingsskema og brev fra 
arrangørerne. Man måtte konklude re , at en del af brevet, nemlig et bilag med 
redegørelse for indholdet af fore læsningerne, var borte, muligvis ikke til
sendt instituttet. Man besluttede sig for at lade sagen slå op. 

d) Bestyreren har p.i.v. d.14/3 til kultu~inisteriets ordbogsudvalg afsendt an
søgning fra Instituttet til Forskn~ngssekretariatet med bilag dertil til ord
bogsudvalgets orientering . 

e)Inst. har modtaget brev af 8/3 fra iu med o~lysning om,at et opslag vedr. an
sØgninger til Au's Forskningsfond vil blive indrykket i de kommende to numre 
af Information og Debat. 

f) på skrivelse af 13/3 fra HF med anmodning cm,at de enkelte inst. inden 19/3 
oplyser, hvilke ændringer i forhold tillnformationsnØglen for 1978 man ønsker 
optaget i InformationsnØglen for 1979, har bestyreren p.i.v. d.1S/3 svaret, 
at man Ønsker Lise Bredahls og Ole Langwitz Smiths stillingsforholds ophØr 
og IB's ændrede sammensætning taget til efterretning i InformationsnØglen 79. 

g) Inst . har modtaget kopi af brev af 15/3 ti l finansminister Knud Heinesen med en 
solidaritetserklæring fra medarbejdere ved ;lu til deres organisationer, un
derskrevet Birger Jensen, mødeleder . 

h) Inst. har fra Univ. modtaget kopi a~ brev af 13/3 fra Undervisningsministeri
et vedr. , hvorledes der skal forholdes efter arbejdsnedlæggelser foretaget 
af tjenestemænd, med kopi af finansministeriets cirkulære af 12/3-79 vedr. 
indskriden over for tjenestemænd i tilfælde af arbejdsnedlæggelse som bilag. 

i) Inst. har modtaget brev fra Selskab for HØvisk Litteratur v/ Jonna Kjær, 
Laboratorium for folkesproglig middelalderlitteratur ved Odense Univ. med 
oplysning om,at der er oprettet en dansk afdeling af dette selskab. Der er 
vedlagt blanketter til at få løbende oplysninger om selskabet. IB besluttede 
at lade bestyreren udfylde en af blanketterne og desuden sørge for ,at O&M 
også kommer i kontakt med laboratorium for folkesproglig middelalderlitt. 

j) Inst. har,uvist hvorfra,modtage t kopi a~ opslag af en stilling, antagelig i 
nygræsk, på University of New England. Efter nogen grublen over brevets op
rindelse besluttedes det at lade det slå op, samt at udsende kopi til ar
bejdsløse kandidater i klassiske sprog. 

3. Indisk afdelings bidrag til kontorholdskontoen 
Efter en kort debat konkluderedes ud fra en undersØgelse af fremgangsmåden ved 
udregning af annua, at der i O&M's konto 125 er inkluderet et beløb til kontor
hold for indisk, hvorved det i refe.r.at af IB-møde 5/3 i sidste punktum rejste 
SpØrgsmål bortfalder. 

Simon Laursen 

referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

Referat af InstitutbestyrelsesmØde mandag den 26.marts. 

IB-1979-7.1 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer) , Holger Friis Johansen, Ole Thomsen, 
Hans Gregersen, Simon Laursen 

Fraværende med afbud: Dorthe SØndergaard 

Der forelå ingen dagsorden 

l. Godkendelse af referat fra IB-mØde mandag d.19.marts. 
Referatet godkendtes 

2. Meddelelser fra bestyreren 
a) Instituttet har modtaget skrivelse af 22/3 fra Au om anmodning om, at in

stituttet foranlediger, at de i arbejdsnedlæggelserne torsdag den 15/3-79 
deltagende, ud~ylder de skrivelsen vedlagte blanketter. Vedlagt er finans
ministeriets cirkulære af 12/3-79 og Undervisningsminist&riets følgeskrivel
se af 13/3-79. Grundet visse procedurevanskeligheder tilsluttede IB sig, at 
bestyreren tager kontakt med et lærermedlem af hovedsamarbejdsudvalget. 

b) Bestyreren har modtaget skrivelse af 22/3 fra HF med tidsskema for stipendie
proceduren 1979. 

c) Instituttet har fra Det regionale EDB-center ved Danmarks tekniske Højskole 
modtaget hæfte indeholdende redegØrelse for nogle edb-anvendelser i forskning 
og højere uddannelse. Man vedtog at lade hæftet ligge fremme til gennemsyn 
på sekretariatet. 

d) Instituttet har modtaget oversigter over adresser og træffetider for stu
dienævn/studievejledere; over institutbestyrere valgt på konstituerende 
mØder i institutrådene, samt over studienævnsformænd valgt i febr. 1979. 

e) Instituttet har modtaget kopi af skrivelse af 14/3 fra undervisningsmini
steriet til rektor. 

3. Evt. 
Man drøftede problemerne vedr.Italiensekskursionen . . 
Man vedtog at anmode om, at vægtningsproblematikudvalget indkaldes til 
mØde snarest. 

Simon Laursen 

referent 



IB-1979-8.1 

Referat af InstitutbestyrelsesIDØde mandag den 2.april. 

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

cer forelå ingen dagsorden. 

l. Godkendelse af referat fra IB-mØde den.26.marts. 
Referatet godkendtes 

2. Meddelelser fra bestyreren. 
a) Instituttet har fra HF modtaget skrivelse af 28/3 med indkaldelse af ansøgninger 

om midler til betaling af undervisningsassistance i forbindelse med sommereksa
men 1979. AnsØgningsfristen er 20 . april 1979. 

b) Instituttet har modtaget kopi af brev af 28/3 til medlemmerne af det humanisti
ske fakultetsråd, indeholdende aflysning af ordinært FR-møde den 2/4 1979. 

c) Instiuttet har fra Dalsgaard Larsen modtaget brev af 24/3 ang. opstilling af 
institutbibliotekets middelalderlatinske tekster, indeholdende forslag til IR, 
gående ud på at institutbibliotekets middelalaerlatinske tekster og faglittera
turen specielt hertil i forbindelse med etablering af den planlagte direkte ad
gang til biblioteksudvidelsen placeres sammen med de byzantinske tekster og op
stilles og katalogiseres tilsvarende differentieret, med begrundelse bl.a. i 
middelalderlatinens rolle i instituttets arbejde, betragtet såvel internt som 
externt. - Indledningsvis redegjordes for historikken i sagen, Efter en kort 
debat vedr. de praktiske aspekter, konkluderedes, at bibliotekaren (OT) i sam
råd med de i området interesserede medarbejdere træffer foranstaltninger om op
stilling m.v. i videst mulig overensstemmelse med forslaget. 

d) Instituttet har fra Hanne Paikjær modtaget brev af 28/3 med opsigelse af hendes 
stilling ved O&M pr. 30/4-79. Som følge heraf har bestyreren i samråd med HFJ 
28/3 afsendt brev til HF's forretningsudvalg med ansøgning om godkendelse af, 
at der opslås en 3/4 stilling som ikke-videnskabelig assistent ved instituttet. 
Bestyreren indledte med at udtale, at instituttet beklager Hanne Paikjærs afgang, 
og at det Ønsker hende alt godt i fremtiden. Med henblik på nybesættelsen gjorde 
DS opmærksom på, at man formentlig burde sætte , 'n synet til at finde en virkelig 
god medarbejder hØjere end en besættelse pr.l/5. Der var enighed om, at det un
der alle omstændigheder ville være svært at nå til denne dato , og at opslaget 
derfor måtte formuleres passende smidigt med hensyn til tiltrædelsestidspunktet. 

3. Evt. 
Man berørte kort .. problemer vedr. Italiensekskursionen. 

Simon Laursen 
referent 
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JIARllUS UNIVRRS lTET 
Institut for oldtids- og 
middelalderforskning 

Referat af InstitutbestyrelsesmØde mandag den 23.april. 

IB-1979-9.1 

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

Der forelå ingen dagsorden . 

l. Godkendelse af referat fra IB-mØde d. 2.april. 
Referatet godkendtes. 

2. Meddelelser fra bestyreren. 
a) lnst. har fra Styrelsen for nordiska forskarkurser modtaget redegørelse 

for en ny type forskerstipendier, beregnet til udveksling af unge for
skere mellem de nordiske lande. Vedlagt er et ansøgningsskema. 
Man besluttede at lade redegØrelsen slå op. 

b) lnst. har modtaget skrivelse af 3/4 fra HF vedr. tildeling af kandidat-, 
senior- og scholarstipendier og med indkaldelse af forslag til fagkyndi
ge udvalg til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer. Vedlagt som bi
lag er procedureregler af 5/3-79 for stipendieuddeling ved HF, vejled
ning for ansøgning om forlængelse af scnior- og kandidatstipendier under 
HF og alfabetisk oversigt over de indkomne ansØgninger. 
Som svar herpå har lnst. i skrivelse af 5/4 foreslået Ole Klindt-Jensen, 
Erik Christiansen og Poul Ole Jastrup som bedØmmelsesudvalg for Allan A. 
Lunds ansøgning om seniorstipendium. HHF har i skrivelse af 10/4 godkendt 
det indkomne forslag hertil . Vedlagt som bilag er oversigt over de god
kendte bedømmelsesudvalgs sammensætning, med korrektionsblad. 

c) lnst. har modtaget dobbelteksemplar af skrivelse af 5/4 fra LØnadministra
tionen vedr. ferietillæg, f erie fradrag mv. for samtlige fast-/måneds
lønnede medarbejdere , herunde r fondsansatte, stipendiater og lignende 
for sommeren 1979. 

d) lnst. har modtaget kopi af skrivelse af 6/4 fra undervisningsministeriets 
byggedirektorat til byggekontore t ved Au, indeholdende meddelelse om, at 
man kan tiltræde bevilling til isætning af døre me llem lokale 326 og 324 
i bygn.324. - Be styre ren r edegjorde for arrangemente r for arbejdets ud
fØrelse, der fØrst kommer i gang efter 10.juni. 

e ) lnst. har modtaget skrivelse fra foreningen af jyske landboforeninger 
vedrørende udde ling a f legatportione r fra Antikvarboghandle r Aksel R. 
SØndergaards l egat. AnsØgningsfristen udlØbet 15/4 . 

f) lnst. har modtaget brev af ap r.79 fra Dansk Typogra f Forbunds KØbenhavns
afdeling vedr. tidligere korre spondance vedr. trykning af henliggende ma
nuskripte r . Vedlagt er et eksemplar af Dansk Grafie 14/15-79 

g) Instituttet har fra ÅU modtage t skrive lse af 4/4 som følge skrivelse til 
en gave be stående af bØgerne : 
Gustav Albeck, r edaktØr : "Aa rhus Universite t 1928-1978 " og 
C. F.Mølle r: "Aarhus Universite ts bygninger " . 
IB udtalte det ønske , at fl est muligt studerende vil stifte bekendtskab 
med disse værker. 

h) lnst. har fra HF modtaget skrive lse af 19/4 indeholde nde indkaldelse af 
forslag til prisopgave r for å r e t 1980. Frist for f orslag e r sat til 1/6. 
IB pålagde bestyre r e n at drage omsorg for indkalde lsens e ffektivering. 

i) lnst. har fra AV-udva lget unde r HF modtage t skrivelse af 19/4 indeholdende 
liste over de t ved inst . be r oende AV-midde l og indka lde lse af redegøre lse 
for, hvorvidt listens opgive l se er i over ensstemmelse me d de faktiske 
forhold. 



9.2 

j) Inst.har modtaget kopi af HF : afskedsbevilling af 9/4 til Hanne Paikjær. 
k) Inst. har fra HFF modtaget skrivelse af 5/4 indeholdende godkendelse af, 

at inst. opslår Hanne Paikjærs stilling til nybesættelse pr. 1/5-79. 
l) Instit. har 5/4 afsendt skrivelse til personale sekretariatet ved ÅU inde

holdende anmodning om foranledige Ise af opslag af Hanne Paikjærs stil
ling, og med forslag til opslagets ordlyd. Som svar herpå har inst. mod
taget kopier af personale sekretariate ts breve af 6/4 til Aarhus Stifts
tidende, Jyllandsposten og Statens Informationstjeneste , alle følgeskri
velser til et eksemplar af opslaget. 

m) Inst. har modtaget brochure fra Adia Interim. 
n) Inst. har fra Dorthe Fuglede modtaget brev af 17/4 indeholdende ansøg

ning om stillingen som deltidsansat kontorfunktionær. Vedlagt som bilag 
er 3 kopier af eksamensbeviser , l kopi af anbefaling. 
IB bemyndigede bestyreren og stedfortræderen til i givet fald efter s am
tale med den hidtidige ansøger at lade stillingen genopslå. 

o) Inst. har fra Peter Fink modtaget skrivelse af 18/4 indeholdende anmod
ning om lån af IBM-kuglehovedmaskine til renskrivning af specialeopgave, 
hvis afleveringsfrist er sat t il 30/4. - IB bevilgede lånet. 

p) Inst. har fra BØrge Fruelund J ensen modtaget skrivelse af 19/4 inde
holdende anmodning om benyttelsesret til rum 327, bygn.323 i perioden 
l/S til 15/9 med specialeskrivning for øje. desuden ansøges om yderdørs
nøgle og, for slutfasens vedko~mende, skrivemaskine. 
IB bevilgede det Ønskede. 

q) Inst. har fra SN modtaget skrivelse af 18/4 indeholdende SN's Ønsker for 
undervisning i efteråret 79 og foråret 80. 
IB lod sagen overgå til stedfortræderen til videre behandling og fast
satte IR-mØde, hvorpå denne skulle behandles, til 14/5. 

r) Inst. har fra HF modtaget kopi af 4/4 af skrivelse af 30/3 fra en gruppe 
forskere og studerende med Kirs t en Gomard som kontaktperson til HF med 
anmodning om oprettelse af e t håndbibliotek for kvindeforskning under HF. 
Vedlagt er udkast til vedtægte r for Håndbibliotek for kvindeforskning 
og udkast til standardaftale me llem enkeltintitutter og Håndbibliotek for 
kvindeforskning. Der anmodes cm udtalelse fra instituttet, så udtalelsen 
er det humanistiske fakultetssekr . i hænde senest 3/5 . 
I den efterfølgende debat blev bl.a. det synspunkt, at et håndbibliotek 
i kvindeforskning må være e t tværuniversitært bibliotek og ikke blot hu
manistisk, tiltrådt a f alle I B's medlemmer. Man besluttede at indkalde 
til ekstraordinært Ir-mØde mendag den 30/4. Man udpegede et udvalg be
stående af DS og OT til at udarbe jde udkast til besvarelse til HF. 

3. Evt . 
Intet. 

Simon Laursen 



AARHUS utnvERSITET 
Institut for Oldtids- og 
l1iddelalderforskning 

IR- 1979- 1,1 

Den 5. marts 1979. 

Referat af institutrådsmØdet mandaq den 19 . februar 1979. --------------------------------------------------------
Til stede, Otto Steen Due (bestyrer), Ole Thomsen, Bodil Due, Holger 
Friis Johansen, Erik Ostenfeld, Giuseppe Torresin, Hanne Paikjær , 
Dorthe Søndergaard , Ulla Jelsgaard , SØren Sørensen, Hans Gregersen, 
Søren Hindsholm, Finn Lyngholm Christensen , Steen Ronnow, Simon 
Laursen. 
Fraværende med afbud : Poul Ole Jastrup , Bent Dalsgaard Larsen og 
Erik Hjortshøj. 

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Godkendelse af referater fra IR-møder d. 4.12.197e, 8.12.1973 
samt fra det konstituerende mØde d. 0.12.1978. 

Referatet fra 4. 12.1978 og fra det konstituerende mØde e.12.1978 
godkendtes. 
Til referatet fra det ekstraordin~re mØde 8.12.1978 foreslog 
SR følgende tilfØjelse og ændring, 

"l) Fraværende uden afbud : Henrik tielchiorsen. 
2) "på forslag af Peter Fink og Steen RØnnow sattes til afstem

ning etc." ændres til , 
på baggrund af flere skriftlige protester mod V.p. - udvalgets 
planer om at ændre institutavisens navn foreslog Peter Fink 
og Steen Rønnow , at det blev sat til afstemning, hvorvidt IR 
mente, at denne ændring skulle gennemføres". 

IR vedtog uden afstemning tilføjelsen og ændringen. 

3. Bemærkninger til referater fra IB-mødet do 5.2.1979. 

Referenten (SL) beklagede, at han ved en forglemmelse havde und
ladt at underskrive sig referent. Efter en kort debat konklude
redes, at der ikke var yderligere bemærkninger. 

4. Hedd",lelser fra bestyreren. 

Bestyreren har 7.2 . 1979 anmodet budgetkontoret om at overføre 
de af Indisk Afdeling i 1978 fra instituttet lånte 1000 kr. fra 
Indisk Afdelings nu selvstændige konto til instituttets. 

5. r-leddelelser fra studienævnet. 

BD, SHs formand , meddelte; at man havde planlagt Slis arbejde i 
den kommende tid, dels oldtidskundskabsproblematikken, hvor man 
for tiden venter et udspil fra en af klassikerforeningen nedsat 
arbejdsgruppe , dels filosofi/videnskabsteoriordningen, hvor ar
bejdet står for fuldførelse , og hvor man mandag d. 26. kl.10.15 
ville afholde et fællesmøde. Desuden gjorde BD opmærksom på, 
at SNs formandsskabs træffetid er tirsdag kl.15 -16 på BDs kon
tor, samt på, at SN har fastlagt mødeplan. BD henstillede, at 
flere ville mØde op til Allan Lunds introduktionstimer til ny
græsk. 

6 . Meddelelser fra fakultetsr1det. 

OT har på anmodning fra GT, hvis egne undersøgelser havde tydet 
på, at det til ItaliensaKskursionen bevilgede belØb på kr. 
25.000 til studenterne var for lille, fore taget undersøgelser , 



IR- 1979 - 1.2 

hvis resultat er, at beløbet er tildelt efter de g~ldende reg
ler , og at stØrrelsen var udtryk for, at den tildelende myndig
hed har taget hØjde for hyppigheden og længden af O&Ms ekskur
sioner, hvilke dog kunne fortsætte ifl. aftale. 
Hertil kommenterede GT , at ekskursionernes længde muligvis kun
ne reduceres, men at bevillinger principielt bØr tildeles efter 
fag, ikke efter institut , hvilken praksis tildels allerede 
skulle være gældende, da penge også bevilges til tværfag, og 
efter antal af deltagere, hvilket hele forhold han foreslog 
nøjere undersøgt. 
Efter en kort debat herom orienterede OT om FRs behandling af 
svaret til det faglige landsudvalg. Ved et stort møde d.24.11.78, 
hvortil FLU var indkaldt , var behandlingen blevet afsluttet. 
OT agter at offentliggØre en fyldigere redegørelse, især om 
principperne i sagen, i Agora. O&Ms svar til FLU er blevet ind
sendt i sin helhed. på forespørgsel fra EO svarede OT, at bud
getreformen er blevet behandlet, og at der intet nyt er i sagen. 

7. Behandling af indstilling fra du Cange"udvalget. 

Indledningsvis gjorde bestyreren rede for den tidligere debats 
indhold og understregede , at udvalgets indstilling ville kunne 
danne basis for ansøgningen til forskningsrådet. 
Den efterfølgende debat drejede sig om , hvorvidt ordbogen bør 
udgives med en oversættelse til et europæisk hovedsprog. Det 
vedtoges efter en del diskussion , hvorunder bl.a. hensynet til 
udenlandske filologer uden kendskab til danSk, herunder især 
udgiverne af Novum Glossarium, blev fremhævet, at lade HFJ og 
bestyreren undersøge dette spørgsmål , udarbejde ansøgning og 
forelægge den for IB, der da skulle lade den gå videre. I løbet 
af debatten antydedes muligheden af en separat ansøgning om over
sættelse. 

8. Referaternes form. 

Uden debat kunne bestyreren konkludere, at den foreslåede til
føjelse til standardforretningsordenens § 21 , stk. l , af fØl 
gende ordlyd : "I referaterne anføres hovedbegrundelsen for ved
tagelser og ved bredere drøftelser de fremførte hovedsynspunk
ter" , var vedtaget i første behandling , 2. behandling vil finde 
sted på næste IR-møde. 

9 . Forskningssemesterturnu~. 

Den af bestyreren foreslåede nyordning,ifØlge hvilken følgende 
får forskningssemester i følgende semestre: POJ F 80, OSD E 80, 
GT F 81; BD E 81; OT F 82, HFJ E 82, BDL F 83, EO E 83, ved
toges. 

lO. Evt. ændring af forretningsordenen, osv . 

Bestyreren redegjorde for sit forslag, der grundedes i, at, 
siden bestyrerens stedfortræder nu vælges af IB fra IB, be
stemmelsen om stedfortræderen som fØdt medlem af IB var menings
lØS og burde ophæves. 
Ingen havde noget at indvende mod forslaget, der således var 
vedtaget i l. behandling. 2. behandling vil finde sted ved 
næste IR- møde . 

ll. Fordeling af administrative opgaver , osv . 

Vedr. husudvalget gjorde GT opmærksom på , at han ikke Ønskede 
at forblive medle~ af udvalget og foreslog, at vi, siden vi 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
lliddelalderforskning . 

I R- 1 979-2 .1 

Århus , den 9 . maj 1979 . 

Referat af ekstraordinært institutrådsmøde mandag d. 30.April 1979 . 
------------------------------_._----------------------------------
Til stede : Otto Steen Due (bestyrer) , Ole Thomsen , Bodil Due , Holger 

Friis Johansen , Erik Ostenfeld , Giuseppe Torresin , Hanne 
Paikjær , Dorthe Søndergaard , Ulla Jelsgaard, SØren SØren
sen , Steen RØnnow , Hans Gregersen , SØren Hindsholm , S imon 
Laursen. 

Fraværende 
med afbud , Poul Ole Jastrup , Bent Dalsgaard Larsen , Erik Hjortshø j , 

Finn Lyngholm Christensen . 

Med udgangspunkt i det af DS og OT udarbejdede udkast til svar 
vedrørende anSØgningen om oprettelse af Håndbibliotek for kvinde
forskning blev en lang række instituttet såve l interne som eksterne 
forhold debatteret . Det overlodes derefter DS , OT og bestyreren 
ud fra denne debat at udarbejde det endelige svar. 

Simon Laursen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

Referat af studienævnsmøde mandag den S.marts 1979 

SN-1979-3.l 

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

Fraværende med afbud: Erik Ostenfeld 

ad l Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendtes. 

ad 2 Godkendelse af referat nr. 1979-2 , 
Referatet blev godkendt. 

ad 3 Meddelelser fra formanden 
a. Oldtidskundskabsgruppens møde udsat en uge. 
b. Modtaget skrivelse om FSN's kompetance i klagesager 
c. Modtaget referater fra FSN og forretningsudvalget. 

ad 4 Meddelelser fra FSN 
Intet. 

ad S Semestrets start 
SN tog til efterretning, at EO's undervisning i FØrsokratikerne ikke havde 
fundet tilstrækkelig mange deltagere og derfor var erstattet af vejledning. 
SN beklagede dette, men mente ikke, at det kunne begrunde kritik af det 
tidligere SN og UT. - GT omtalte de nyere studerendes deltagelse i Romersk 
historie og samfundsforhold. - I anledning af EO's sygdom berØrtes proble
merne omkring den propædeutiske undervisning i græsk prosa og examensvejled
ningen. 

ad 6 Filosofi/Videnskabsteori. 
Man gennemgik det interne referat , hvori man fandt adskilligt at kommentere 
og ændre. Det blev overladt SR at foretage ændringerne.- BD beklagede at så 
få var mødt men mente at den almindelige forståelse for nødvendigheden af 
filosofi/videnskabsteori-kursus var glædelig. - GT beklagede, at, debatten 
udelukkende havde bestået i en kritik af de alternativer, som det havde væ
ret udvalgets kommissorium at finde, samt at en debat omkring principper på 
det nærmeste var udeblevet. Han Ønskede ikke, at SN akulle vejlede eller 
tvinge til deltagelse i et bestemt kursus og mente at det var urealistisk 
ikke at anerkende humanistisk videnskabsteorikursus. - BD fremhævede de van
skelige administrative aspekter i den foreliggende vifte og mente at viften 
burde beskæres således at den bestod af få og sammenlignelige kurser. Der 
var i SN enighed om at bevare valgmulighed mellem i alt fald det humanisti
ske videnskabsteorikursus og teologernes, og udvalget fik sluttelig følgende 
kommissorium: l) at undersøge sammenligneligheden mellem på den ene side Hum. 
vid. teori og Filosofi-ordningen for KK og teologi og på den anden side tvær
fag og udvalgte kurser på andre fag. 2) i overensstemmelse med resultatet 
heraf at udforme paragrafer til examensordning og studievejledning, efter 
principperne i det forelagte udkast. 

ad 7 UT - Indledende behandling af turnusplanen 
GT og SL orienterede om udvalgets foreløbige arbejde, hvor problemerne om
kring hist.lat., det græske prop. forlØb, senantikt og middelalderligt stof 
aktualiseredes af Ole Smiths orlov og fratrædelse. Den foreløbigt ubesatte 
stilling gav ressourceproblemer. Endvidere berørtes muligheden af at udsætte 
et forlØb i gr.hist. og samf. , som SN nØdtvungent accepterede. - Udvalget 
ville gå videre med indhentelse af studenterønsker og lærertilbud. 

ad 8 Evt. 
GT meddelte, at The-clubben havde udarbejdet arbejdsplan, hvor foreløbig 
stilundervisningen stod for. 

~rhus, den 7. marts 1979 . Steen Rønnow 
næstformand 
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~~RHUS UNIVERSITET 
studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

SN-1979-4 . 1 

Arhus , den 2 . april 1979 . 

Referat af studienævnsmØde mandag den 26 . marts 1979. 

Til stede : Bodil Due (formand) , Erik Ostenfeld , Giuseppe Torresin , 
Hanne Dittmer, Simon Laursen~ Steen RØnnow. 

ad l Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendtes. 

ad 2 Godkendelse af referat nr . 1979 - 3. 
Referatet blev godkendt . 

ad 3 Meddelelser fra formanden . 
a. Meddelelser om skriftlig sommereksamen. 
b. Indkaldelse af oplysninger til informationsnøglen. 
c. Tværfagsprogram. 
d. Indbydelse til mØde med studievejledere. 
e. Indbydelse til mØde med engelsk om eksamensordningens 

bestemmelser om sproglige forkundskaber . 
f. Referater og indkaldelser til FSN. 
g. Referater fra Studienævnet i KØbenhavn . 
i . Forespørgsel fra FSN om tilfælde af eksamenssnyd. 

ad 4 Meddelelser fra FSN. 
Intet. 

ad 5 Ekskursionen til Italien. 
I dette punkt deltog Ole Thomsen efter indbydelse . 
Efter en redegØrelse fra Giuseppe Torresin og Ole Thomsen 
for den øjeblikkelige situation i ekskursionsplanlægningen 
drøftede SN såvel specielt som generelt det optimale tids 
punkt for ekskursioner. 
Man besluttede at rette fornyet henvendelse til alle op 
rindeligt interesserede samt til alle l. års studerende , 
og bede alle redegØre for deres motiver til eventuelt ikke 
at kunne deltage. Det var tydeligt at specielt studenternes 
økonomiske situation og nØdvendigheden af erhvervsarbejde 
for mange var det udslagsgivende. Som ny frist satte man 
2 .- 4 . 

ad 6 Evt . 
Efter anmodning fra Giuseppe Torresin vedtog SN at tage 
problemet om muligt eksamenssnyd op på fØrstkommende or 
dinære mØde . 

Steen Rønnow 
næstformand 



STUDIENÆVNET FOR SN-·1979- S 
DE KUlSSISK FILOLOGISKE FAG 

Referat af studienævnsmøde mandag den 2.april 1979 

Til stede: Bodil Due (formand) , Erik Ostenfeld., Giuseppe Torresin, 
Harme Dittrner . Sirron I.allJ:;sen, Steen RønnovJ 

bl1este punkt p~ dagsordenen var 

Fastsættelse af nRD1dtlig eksamen. 

Torresin orienterede em ministeriets nyordning for fordeling af eksamens
datoer og censorer samt konstaterede, at det efter disse retningslinier 
ikke var muligt for SN at fastsætte eksamensdatoer indenfor den siIdvanlige 
eksamensperiode . ' 

Af hensyn til Italiensekskursionen besluttede man at o9fordre Torresin til 
at fastsætte eksamensdatoer før den siIdvanlige eksamensneriode (dvs. i slut-o 
ningen af maj) . - ., 

Ligeledes besluttede man overfor Undervisningsministeriet at protestere 
over nyordningen, der pC, længere sigt vil umuliggøre, at QDiversiteter
nes institutter kan anvende gymnasielærere som censorer. Det overdroges 
Bodil Due og Giuseppe Torresin at udforme denne. 

Steen RØnnCJIN, 

næstformand 



AARHUS UNIVERSITET 
STUDIENÆVNET for de 
klassisk-filologiske fag 

Referat af studienævnsmØde mandag den 9.april 1979 

SN-1979-6 

Til stede: Bodil Due (formand) , Erik Ostenfeld (forlod mØdet under pkt.5 slutn.-
7), Giuseppe Torresin, Hanne Dittmer (forlod mØdet under pkt.7), 
Simon Laursen (forlod mØdet under pkt.7), Steen RØnnow. 

ad l Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendtes. 

ad 2 Godkendelse af referaterne nr. 4 og 5. 
I nr.4 ad 6 indfØjedes: 
• .. at tage henvendelsen fra FSN om problemet 
Endvidere gjorde Bodil Due opmærksom på, at formandskabet havde udskudt 
behandlingen af dette punkt til et senere mØde. 
Således ændrede blev referaterne godkendt. 

ad 3 Meddelelser fra formanden 
Studienævnet har modtaget : 
a. Brev fra Dalsgaard angående Oldtidskundskab. 
b. - turnusplanens forvaltning. 
c. - lli,dervisning i middelalderlatinske tekster. 

Brevene vil snarest muligt blive taget på dagsordenen i forbindelse med 
de sager, de vedrØrer. 

d. Brev fra Fakultetsrådet om restbeløb på undervisningsassistentkontoen. 
e. Fortryk til den nye lærebog til teologernes videnskabs teoretiske kursus. 
f. Brev fra Institut for Klassisk og Nærorientalsk Arkæologi med forslag 

til tværfagsemner: Forum Romanum, evt. Pompeii). 

ad 4 Meddelelser fra FSN 
Intet. 

ad 5 Planlægning af undervisningen i E 79 og F 80 på grundlag af UT's oplæg. 
UT fremlagde og kommenterede oplægget til drØftelsen, hvoraf det fremgik, 
at der var en udbredt interesse for græske tekster i oversættelse hos både 
græsk- og latinstuderende. 
på baggrund heraf diskuterede man udfyldningen af turnusplanen og udarbej-

./. dede Ønskeseddel til IR, der vedlægges dette referat som bilag. 

ad 6 Orientering vedrØrende ekskursionen til Italien 
BO og GT meddelte, at deres bestræbelser havde båret frugt, således at der 
nu var 14 tilmeldte til ekskursionen. 

ad 7 Evt . 
BO oplæste koncept til svar på sl'''';.velse fra FSN angående eksamenssnyd, 
hvori SN meddeler, at der ikke i forbindelse med hjemmeopgaver er 
konstateret tilfælde af eksamenssnyd, men at problemet havde 
været ~iskpteret. Samtidig efterlyser SN regler for behandling 
af eksamenssnyd. 

Steen RØnnow 
næstformand 



AARHUS UNIVERSITET 
studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

SN-1979.7.l 

Den 23. maj 1979. 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 10. maj 1979. 

Til stede: Bodil Due, Erik Ostenfeld, Giuseppe Torresin, Hanne 
Dittmer, Simon Laursen, Steen Rønnow. 

ad l ~~~~~~~~!=~_~~_~~2=~~~~~' 
Af praktiske grunde enedes man om , at behandle punkterne 7 og 
5 umiddelbart efter pkt. l. 
Desuden tilføjedes som nyt pkt. 9 : Ansøgning om sygeeksamen. 
Således ændret godkendtes dagsordenen. 

ad 2 ~~~~~~~=!=~_~~_~~~~~~~_~~~_~~~=~_~~~_~~~~Z~. 
Referatet blev godkendt ~ed enkelte bemærkninger. 

ad 3 Meddelelser fra formanden. 

SN har modtaget: 
a. Materiale til brug ved ansøgning om optagelse på uddannel

sesinstitutionerne. 
b. Lønsatser pr. 1.4.79. 
c. Skrivelse fra stipendienævnet om særlige studieforhold. SN 

har svaret. 
d. Skrivelse fra Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning 

om studieudgifter. 
e. Tabeller over kandidatproduktionen fra 64/65 til 77/78. 
f. Brev fra registraturen angående eksamensprotokollers af-

levering . 
g. Referater fra FSN. 
h. Materiale om EDB i forskning og uddannelse. 
i. Skrivelse fra registraturen om indbyrdes lån af hjælpemid

ler til eksamen. 
ad 4 Meddelelser fra FSN. -------------------

på sit seneste møde har FSN godkendt oprettelse af hovedfag 
i ungarnsk. 
Tværfagsinstitutionen har i år modtaget 624 tilmeldinger mod 
ca. 1.000 sidste år. Om dette skyldes usikkerhed overfor ny
ordningen eller nedskæringsbestræbelserne er uvist. 

ad 5 ~~!=~~=~!~2_~~_~~~~~~!=~!~2=~==!=~=~~=!~~~~!~~=~_~!!_=~~=~~~=~. 
på opfordring af SN orienterede bestyreren om den foreliggende 
situation. 
Fakultetet har pr. 24.4.79 uden forudgående ansøgning bevilget 
Instituttets to studienævn i alt 56 timer i E 79. 
Studienævnet har pr. 10.4.79 via Instituttet ansøgt Fakultetet 
om 2 timer til latin for historikere , middelalderarkæologer 
m.fl. og 2 timer til begynderundervisning i nygræsk, i alt 4 
ugentlige timer. 
Iøvrigt har SN anmodet Fakultetet om fremtidigt at være bevil
lingshaver til UA-midler. 
Instituttet har i følgebrev af 10.4 . 79 støttet SNs ansøgning . 

ad 6 ~~~=~!2_~~~_~!!~=~~!~~~~!2=~_~~_~!!!~i=!==_~!!_~~=~~=~=~~~~!~~~~. 
Giuseppe Torresin forelagde filosofiudvalgets indstilling. 
SN vedtog efter en kortere drøftelse indstillingen med en en
kelt teknisk rettelse. Steen Rønnow meddelte, at han telefonisk 
havde modtaget foreløbig gudkendelse af de nævnte forbehold. 



SN-1979 - 7 . 2. 

SN udformede et opslag med følgend e ordlyd : 
SN gør opmærksom på, at eksamensordningens krav i 
§§ 8.0.1, 22.0.1 og 36.0.1 i universitetsåret 79/80 
kan opfyldes ved deltagelse i flg . kurser : 
l. Humanistisk Videnskabsteori . 
2 . Videnskabsteoretisk kursus for Teologi og 

Kristendomskundskab. 
SN erklærer sig e ndvidere villig til at be
handle dispensationsansøgninger på grundlag 
af deltagelse i tidligere tværfag og kurser 
med tværfagligt og metodiskt indhold på andre 
fag. 

TilfØjelsen sendes nu til hØring i Institutrådet og til god
kendelse i Fakultetsstudienævnets Forretningsudvalg. 

ad 7 Foreløbig drØftelse af skrive lse fra arbejdsgruppen om Old-

~~~~~~~~~~~~_~2_~~~~~~!~~_~~~_~~!~2~~~~_~~~~~~_~~_~~~~~ _~~~~. 
I behandlingen af dette punkt deltog Holger Friis Johansen og 
Peter Terkelsen efter indbydelse . 
HFJ og PT gjorde indledningsvist opmærksom på, at der i ar 
bejdsgruppen var fuld enighed om oplægget, og at det repræ
senterede det for arbejdsgruppen bedst tænkelige exemplifi
cering af en bifagsordning. 
De redegjorde for arbejdsgruppens arbejde og uddybede en ræk
ke enkeltheder i oplægget og erklærede, at arbejdsgruppen var 
villig til at fortsætte arbejdet ved evt. at udarbejde en 
studievejledning, hvis et SN måtte Ønske dette. 
Fra SNs side blev der stillet en række spørgsmål om baggrun
den især for udformningen af sprogkravene i græsk, for det 
brede udvalg af tilvalgsmuligheder samt for muligheden for 
inkorporering af latinske tekster . 
GT stillede således spørgsmålstegn ved det brede udvalg af 
tilvalg, der dels udelukkede en bred orientering i faget og 
dels var et udtryk for en oplØsning i enkeltdiscipliner , der 
specielt ville være en hindring for integrering i fagenes nu
værende turnusplan. Herimod fremhævede HFJ oldtidskundskabs 
status som basisfag med relationer til de fleste Øvrige gym 
nasiefag. 
BD udtrykte skuffelse over den måde latinske tekster indgik 
i p e nsum på . Og SN mente også at periodeafgrænsningen var 
ret snæver. Heroverfor henviste HFJ til den nugældende gym
nasiebe k e ndtgØrelse for oldtidskundskab samt til, at der i 
mange tilvalg naturligt kunne indgå latinske tekster. 
Efter mange andre mere detaljeagtige spørgsmål takkede SN 
HFJ og PT for oplysninger og fortsatte drØftelsen. 
Der var enighed om, at den af arbejdsgruppen ønskede svar
frist var lovlig kort og om at man,før en ny henvendelse 
til arbejdsgruppen,måtte have afklaret de principielle spørgs 
mål, der bl .a. rejstes i Dalsgaard Larsens brev. Det var og 
så ønskeligt med kontakt med de øvrige studienævn om sagen . 
Man drøftede også ressourceproblemerne i tilfælde af ind 
før e ls e af oldtidskundskundskab som bifag. Formanden lovede 
på Ostenfelds anmodning at fremskaffe talmateriale til be 
lysning af de fagpolitisk e og b eskæftigelsesmæssige aspekter 
til næste møde. 

ad 9 ~~~~2~~~2_~~_~X2~~~~~~~~. 
AnsØgningen behandledes og man overlod eksamensadministrator 
at for e tage det nØdvendige. 

ad 10 Evt. 
Intet. 

steen Rønnow 
næstformand 



F I L O S O F I U D V A L G E T S O P L Æ G T I L D E B A T T E N 

- Alle der studerer latin hovedfag, græsk hovedfag og klassisk 
filologi skal gennemfØre et teoretisk , filosofisk , filosofi
historisk eller videnskabs teoretisk kursus inden for et antal 
af muligheder som Studienævnet hvert år fastsætter. 

_. Kurset varer normal t to semestre. 

- GennemfØrelsen attesteres ved al attest for aktiv deltagelse 
bl aflØsningsattest , cl attest for beståede prØver , alt efter 
de former for prøver , attester, aflØsninger som er forudsat i 
reglerne for det valgte kursus. 

- Attesten skal afleveres til Instituttet f ø r hovedfags studenten 
begynder specialestudiet. 

- I fagets vejledning vil man råde de hovedfagsstudenter, der har 
tid, til at gennemføre kurset allerede i slutningen af l . del. 

- Enhver filosofisk prøve., der allerede er bestået under et an
det hwuanistisk fag, anerkendes. Efter ansØgning kan Studie
nævnet anerkende et relevant teoretisk kursusforløb med attest/ 
prøve. 

EKSEc1IEG pA EN LISTE OVER KURSUSHULIGHEDER : 

1.Humanistisk Videnskabsteori 
indeholdende mindst to af flg . emner : 
al uddannelsesØkonomi. 
bl historieteori og ø konomikritik . 
cl systematisk videnskabsteori. 
herudover kan elementer af flg. emner indgå : 
al sprogteori. 
bl æstetikteori. 

2. Historieteori for historikere. 

3.Filosofisk kursus for t e ologi og kristendomskundskab . 

4.Tværfag anerkendt af Studien~vnet. 
F.eks. fra Tværfagsprogrammet 1978/79 : 
A 14 Indføring i Sprogvidenskaben. 
C 14 Textteori og kritisk læsestrategi. 
C 7 Semiotikkens begrebsdannelser. 

S .Kurser i andre fag anerkendt af Studienævnet. 
f . eks . Kursus i filosofihistorie under i d ehistorie. 
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AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning Den 3. april 1979. 

Revideret referat af fællesmØde om filosofi/videnskabsteori 
mandag den 26. februar. 

I alt var 6 lærere og 8 studenter til stede. 

Bodil Due bØd velkommen på studienævnets vegne og orienterede 
om filosofiudvalgets kommissorium. 

Steen Rønnow orienterede om indplaceringen i viften af de mu
ligheder, udvalget havde skØnnet burde tages op til debat , men 
fremhævede særligt teologernes filosofi-kursus, således som 
det var kendt for udvalget . 

Ole Thomsen og Peter Terkelsen rejste spørgsmålet om sammenlig
nelighed mellem kurserne såvel i omfang som i indhold (specielt 
filosofi-historie) . 

Giuseppe Torresin fremhævede, at mulighederne for indhold i et 
filosofikursus var legio. Udvalget Ønskede, at SN skulle aner
kende de kurser, der arrangeres af det humanistiske fakultet. 
Angående kurset: Historieteori for historikere nævnte han, at 
dette er en fagrelateret udgave af Humanistisk Videnskabs-Teori 
(HVT) . 

Holger Friis Johansen mente, at den foreslåede ordning var et 
"skoleeksempel på ideologisk ensretning'I, samt at studienævnet 
havde ændret kurs mht. såvel tidspunktet for kurset samt aner
kendelsen af HVT. 
Som sit hovedærinde fremførte han betydningen af, at en ordning 
for filosofi/videnskabsteori på hovedfaget i så stor udstrækning 
som muligt tog specielt sigte på hovedfaget. - Hvad andre fag
grupper måtte kræve af filosofi/videnskabsteori på bifagsniveau 
var irrelevant for de krav, der skulle stilles til hovedfags
studerende på vores fag. 
Iøvrigt måtte ordningen - sine positive aspekter til trods - an
ses som en kapitulation overfor ydre pres for en anerkendelse 
af det eksisterende HVT-kursus. 

BD afviste, at der var sket en kursændring. 

PT replicerede til HFJ, at ordningen ikke syntes at være et ud
slag af ydre, men snarere indre pres. IØvrigt var ordningen tem
melig liberal. 

OT fremhævede HFJ's indlæg , men kritiserede karakteristikken af 
oplægget som "skoleeksempel på ideologisk ensretning"; tværtimod 
fandt han, det var udtryk for ideologisk forvirring og manglende 
vilje til at fastholde en faglig identitet (defaitisme). 
Udover at belyse udvalgets holdning til teologernes kursus 
spurgte han, om tværfagsblokke ved noget andet fag kunne fungere 
som filosofiprØve. 

GT svarede OT , at tværfag på andre fag ikke ækvivalerer med en 
filosofiordning, men kan godskrives som aflØsning for andre 
studiedele; at HVT-kurserne indbyrdes var stærkt forskellige og 
at teologernes kursus efter hans mening koncentrerede sig for 
meget om oldtidens filosofi-historie ; til HFJ, at en ideologisk 
ensretning kun fandt sted, hvor enkelte fag stiller krav om be
stemte udvalg af HVT eller bortvalg af bestemte emner. 
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såvel BO som SR fremhævede, at tværfag ikke måtte indfØres af 
bagvejen, men at det var relevant og i overensstemmelse med ud
valgets kommissorium, at tværfag indgik i debatoplæget. 

Poul Ole Jastrup tilsluttede sig HFJ og mente , at forslaget var 
for løst. 

HFJ mente, at faget ville komme til at mangle identitet og 
ønskede termerne i præsentationen af HVT udlagt. Desuden erklæ
rede han, at han foretrak teologernes kursus, accepterede ud
valgte tværfag og kurser hos andre institutter, tolererede 
historikernes kursus samt nØdtvunget HVT . 

BO fremhævede, at det foreliggende ~ ment som et debat-oplæg 
fra filosofi-udvalgets side, samt at SN ville overtage hele 
styringen af den ordning, der blev vedtaget. 

GT orienterede om termerne i HVT og fremhævede, at de fleste 
humanistiske fag enten tilsluttede sig HVT eller havde en sær 
lig ordning inden for denne. 

OT mente, at et kursus i filosofi/videnskabsteori var nødvendigt , 
men beklagede defaitismen i forslaget . Vi burde entydigt vælge 
teologernes kursus for vore hovedfagsstuderende. 

PT udtrykte skepsis over for udvalgte tværfag og andre kurser , 
som han karakteriserede som "afløsningsordning". Man burde tage 
hensyn til de forskellige interesser, men sikre et rimeligt 
o~fang. 

GT fremhævede, at dette var imØdekommet, da man ikke forpligtede 
nogen på noget bestemt enkeltkursus. 

BO fremhævede de administrative vanskeligheder i vifternodelIen 
og forsøgte derefter at konkludere debatten omkring principperne. 

Valgmuligheden havde fundet såvel tilhængere som modstandere . 

Tidspunktet : Man havde været enige om at kræve kurset gennemfØrt 
i begyndelsen af 2. del, men kunne dog med forbehold anbefale gen
nemførelse i slutningen af l. del. 

OT advarede mod vifternodelIen : kun ved at satse på et enkelt kur 
sus kunne vi gøre os håb om at opnå en vis indflydelse. 

- Dette synspunkt blev bestredet fra flere sider. Specielt GT 
gjorde opmærksom på, at valgmulighederne reelt var HVT alene-eller 
HVT med suppleringer , og HFJ afviste OT's holdning som urealistisk: 
det ville kun være muligt at administrere en vifte. 

på dette tidspunkt afsluttedes mØdet. 

Steen RØnnow 
selvbestaltet referent 



UNDERVISNINGSPLAN for E 79. 

GRÆSK og LATIN 

Introduktion til studiet. Denne introduktion er, foruden en al

mindelig indfØring, en vejledning i håndbogsbenyttelse og indfØ

ring i overleveringshistorie og tekstkritik og er beregnet for 

dem, der begynder studiet i Get ene eller begge de klas. fil. fag. 

V. B. Dalsgaard Larsen (2 timer). 

Eksamensvejledning. V. G. Torresin 

LATIN 

Kurser for l. semester-studerende: 

Latin prop. poesi v. O. S. Due (5 timer) 

Latin prop. prosa v . H. Friis-Johansen (4 timer) 

Tekstgennemqanoe, Øvelser m.v.: 

Vergils Aeneide 7. bog v. P. O. Jastrup (2 timer) 

Cicero, filosofisk tekst v. B. Dalsgaard Larsen (2 timer) 

Plautus, lJ\iles v. G. Torresin (2 timer) 

Kurser, kollokvier m.v.: 

Latinsk sproghistorie v. O. S. Due (2 timer) 

Litteratur-analyse (bl.a. på grundlag af et tekstudvalg) v. Ole 

Thomsen (2 timer) 

Romersk historie og samfundsforhold (fortsættelse fra sidste se

mester) v. G. Torresin (2 timer) 

Sproglige kurser: 

Latinsk version v. Ole Thomsen (l time) 

Latinsk stil I v. G. Torresin (2 timer) 

Latinsk stil lIv. P. O. Jastrup (2 timer) 

GRÆSK 

Kurser for l. semester-studerende: 

Græsk prop. poesi v. B. Dalsgaard Larsen (3 timer) 

Græsk prop. prosa v. P. O. Jastrup (4 timer) 

Tekstgennemgange : 

Græsk historiker- tekst v. B. Due (2 timer) 



Græsk elcgi/iarr~e v. H. Friis-Johansen (2 timer) 

Kurser, kollokvier m.v.: 

Græsk sproghistorie v. H. Friis-Johansen (2 timer) 

Sproglige kurser: 

Græsk stil I v. B . Due (2 timer) 

EXTRM1URALT : 

Latin for historikere og arkæologer v. B. Dalsgaard Larsen (2 timer) 

Græsk for teologer v. Ole Thomsen (5 timer) 




