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Under rubriltlten MeddsZeleel' f1'a I7UJtitut fol' Oldtids .. og 
~taldØl'fu.r8kning brinq~s dokumenter fra instituttets 
kollegiale organer og .vrigw informationer om instituutets 
aktiviteter og undervisning. Disse meddelelser er under
skrevet med navn ledsaget af funktion i de pIgældende or
ganer. 

Alle .vrige indleq dekker udelultltende under.skriverensl 
un?erskrivernes personlige mening. 
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AARHUS UNIVERSITET 
Institut f~r Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IB-1979-l8.l 

3. januar l~I'lO · 

~~~~!~~-~~_!~:~~~~-~~~~~~-~~~_2~!3~;tZ2_~!~_2~!~ 

Til stede. Otto Steen Due (bestyrer., Hans 
JOhansen, Simon Laursen, Dort~ 

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Meddelelser fra bestyreren . 
• 

Gregersen, Holger Friis 
Søndergaard, Ole Thomsen. 

al Instituttet har fra Finansmiqisteriets Lønnings- og Pensions
departement modtaget et cirkulære vedrørende formulering af stil
lingsopslag. 

bl Instituttet har fra Administrationen modtaget meddelelsdrom uni
versitetets postfordeling mellem jul og nytår. 

cl Instituttet har fra Hovedsamarbejdsudvalget modtaget en kopi af 
indkaldelse til møde i samme 5.12.1979. 

dl Instituttet har fra AO's regnskabsafdeling modtaget meddelelse 
om den regnskabsmæssige skæring pr. l. januar 1980. 

el Instituttet har fra Universitetet modtaget en skrivelse vedr. 
indlevering af skattekort for 1980 med speciel indsendelsesfrist 
for forudlønnede. 

fl Instituttet har fra fakultetet modtaget meddelelse om, at fakul
tetsrådets ordinære møde 3.12.1979 er aflyst. 

gl Instituttet har fra Finansministeriets Lønnings- og Pensions
departement modtaget et cirkulære vedr. deltidsbeskæftigedes 
adgang til overgang til fuldtidsbeskæftigelse. 

hl Instituttet har fra det humanistiske fakultet modtaget en over
sigt over undervisningsassistancebevillingerne for forårsseme
stret 1980. Institut for Oldtids- og Middelalderforskning incl. 
Indisk Afd. har fået 90 timer uden nærmere specifikation, og ef
tersom denne specifikation, som bestyrelsen overfor fakultets
rådets forretningsudvalg havde ytret ønske om at få, ikke forelig
ger, vil bestyreren endnu engang rette henvendelse om sagen til 
HFF. 

il Instituttet har modtaget indleveringsfristen for afgivelse af in
stitutberetning . Den er 10.12.1979, og bestyreren har indleveret 
beretningen. 

jl Instituttet har fra registraturen modtaget en oversigt over stu
dentertallene pr. 3.10.1977, 1978 & 1979. DS forklarede ang. 
eksistensen af 2 forskellige studentertal, at tallene fra regi
straturen angiver de indskrevne ved de forskellige fag, mens in
stituttets egne tal, der ligger til grund for valglisterne, med
regner alle, der faktisk studerer ved instituttet, herunder dem, 
der tager 2. eller 3. studiefag. Dette sidste tal er en del hø
jere end registraturens . 

kl Instituttet har fra Fakultetet modtaget indkaldelse til ekstra
ordinært møde i det humanistiske fakultetsråd mandag den 26.11.79 
kl . 13.00. Fakultetsrådsrepræsentanten aT refererede kort fra 
dette møde. 

l,· Instituttet har fra Forskningssekretariatet under Undervisnings
ministeriet modtaget en anmodning om oplysninger til forsknings
statistikken. Man vedtog at forelægge HF spørgsmålet om og hvor
dan der evt. skal svares. 

ml Instituttet har fra Universitetet pr. 5 . 11.1979 modtaget meddelel
se om medhjælpsbevillingerne 1979. Instituttet har ialt modtaget 
kr. 2.600. 

nl Instituttet har fra Universitetet pr. 9.11.1979 modtaget 



IB-1979-l8.2 

meddelelse om yderligere annuums-bevilling. Instituttet har 
modtaget kr. 2.200 og Indisk Afd. kr. 300,-. 

o} OSD og HFJ meddelte, at Instituttets bibliotek har modtaget en 
hel del materiale fra nyligt afdøde Franz Blatts bo. Der fore
står et større identifikations- og katalogiseringsarbejde, hvor
til der kan hentes penge fra medhjælpskontoen. 

p} Bestyreren har skriftligt meddelt Historisk Institut, at besæt
telsen af en post i Husudvalget nu er overgået fra O & M til 
Historisk Institut. 

q} Bestyreren bebudede snarest via sekretariatet at ville fore
spørge hos AV-udvalget ang. bibliotekets evt. anskaffelse af 
TV-bånd/kasetter med fagrelevant stof. 

2. Evt. 

Herunder oplyste SL, at det ikke var lykkedes ham at få nogen 
studievejlederstilling til orienterings_ og oplysningsbesøg 
i gymnasieskolen; men både han og andre betonede vigtigheden af, 
at instituttet også på dette område gør sig gældende i fremtiden . 
Ellers intet . 

Hans Gregersen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

Institut for Oldtids- og 

MIddelalder forskning 

IB-1980-1.1 

17. januar 1980 

~!~!~!~_!~_!!=!!g!_!!~~!9_~~_!!~_j!~~!~_!~!2_~!~_!2~22~ 

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

Der forelå ingen dagsorden. 

l. Meddelelser fra bestyreren. 

a) Instituttet har skrevet til Morten Stenbæk, redaktØren af "Klassi
kerforeningens Meddelelser" ang. kontakt med Aalborg Universitets
center. 

b) Instituttet har fra universitetet modtaget en skrivelse vedr. be
skæftigelse af langtidsledige med lønnen betalt af bopælskommunen. 
Der er ledige universitetsuddannede humanister , dog ikke indenfor 
vores fag, og såfremt der på Instituttet findes opgaver, som kan 
beskæftige en ledig i mindst 9 måneder, vil denne mulighed være god 
at have in mente. 

c) Instituttet har fra Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk Forskning 
modtaget en skrivelse om samarbejde på forskningsplan. Den vil blive 
slået op på opslagstavlen. 

d) Instituttet har fra universitetet modtaget en indskærpelse af Han
delsministeriets bekendtgØrelse om rumtemperaturen i det offentliges 
lokaler. Maximumstemperaturen er 200 C. 

e) Instituttet har fra administrationen fået meddelelse om et møde ang. 
kontoplanændringer for finansår~t 1980. Bestyrelsen konstaterede, at 
instituttet ikke har problemer i anledning af ændringerne. 

f) Instituttet har fra v&lgsekretariatet modtaget valgresultatet for 
styrelseslovsvalget i efteråret 1979. Bestyreren lovede at undersØge, 
hvorvidt det vil være nØdvendigt at indkalde en suppleant for Jes
per Gammelgaard Andersen til IR. 

g) Universitetet har svaret på instituttets forespørgsel om afgivelse 
af materiale til forskningssekretariatet. Universitetet er indfor
stået med, at institutterne afgiver oplysninger direkte,og bestyre
ren har kontaktet alle videnskabelige medarbejdere ved instituttet 
om dette. 

h) Instituttet har fra budgetkontoret modtaget meddelelse om rester på 
bevillingerne. Annuum er både for Indisk afdelings og Instituttets 
vedkommende opbrugt meget præcist; men der er en del penge tilbage 
på medhjælpskontoen. I den anledning har instituttet skrevet til 
HFF for at forklare, at en del af det arbejde, pengene bevilgedes 
til, endnu ikke har kunnet gennemføres, og at der med Blatts sær
tryk er kommet endnu en opgave til. Instituttet anmoder om, at der 
i bevillingerne for 1980 tagea hensyn til dette. 

i) Instituttet har modtaget et brev fra det theologiske studienævn om 
indstilling af et medlem til såvel Fællesudvalget for latin som 
Fællesudvalget for græsk. Institutbestyrelsen genindstillede til 
begge organer Ole Thomsen. 

j) Bestyreren kunne meddele, at SB ikke vil godkende, at instituttet 
og ikke en enkeltperson, står som låner af bØger, der er semester
lån til instituttet. 
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k) Bestyreren forelagde IB spørgsmålet om den til enhver tid væ
rende bestyrers kompetence til at give det ikke-videnskabelige 
personale fri i særlige anledninger uden forinden at indhente 
hver enkelt kollegas samtykke. IB svarede, at det naturligvis 
ligger inden for en bestyrers kompetence. 

2. Evt. 

Intet. 

Hans Gregersen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids-og 
Middelalderforskning 

IB-1980-2.1 

Den 5. februar 1980. 

~~~~~~~-~!_!~:~~~~-~~~-~§~-j~~~~~_!g§~-~!~_!~~!~ 
Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Holger Friis Johansen, Ole 

Thomsen, Dorthe Søndergaard, Simon Laursen, Hans Gregersen. 

Der forelå ikke på forhånd nogen dagsorden. 

l. Godkendelse af referater fra IB-møder 8/10, 3/12, 14/1. 

Referaterne godkendtes. 

2. Meddelelser fra bestyreren . 

a) Instituttet har modtaget et brev fra Klassikerforeningen + 25 
eksemplarer af hvidbogen "Latin - et skoleeksempel" til fordeling. 

b) Bestyreren gjorde opmærksom på referatet fra HF-mødet 26.11.1979, 
hvor der var blevet stemt om instituttets A/L-stillings bibeholdel
se. 3 stemte for, 22 imod og 6 undlod at stemme . Det var ved sam
me møde blevet sat til afstemning, hvorvidt instituttets kommende 
eksterne lektorat skulle hedde "i nygræsk" eller "i byzantinistik 
og nygræsk". For "ændringen" stemte 8, 5 stemte imod, og 12 undlod 
at stemme. 

c) Bestyreren har skrevet til fakultetet for at udvirke, at Kirsten 
Holm Nielsen, der er undervisningsassistent i græsk for teologi
studerende, i lØnningsmæssig henseende sidestilles med cand.phil.'er. 

d) Bestyreren har skrevet til Peter Terkelsen om snarest at igangsæt
te arbejdet med den danske du Cange. 

e) og i samme anledning skrevet til Det humanistiske Forskningsråd 
for at få 15 . 000 kr. af bevillingen overfØrt til Universitetet. 

f) Instituttet har fra Klassikerforeningen v. dennes formand Finn 
Jorsal modtaget et brev, hvori instituttet anmodes om at udpege 
et medlem til foreningens Kontaktudvalg til Universiteterne. Denne 
udpegning ville evt. kunne finde sted på det konstituerende lR
møde samme eftermiddag. 

g) Instituttet har fra Undervisningsministeriets internationale kontor 
modtaget en kopi af en skrivelse fra det belgiske udenrigsministe
rium med en liste over eventuelle belgiske gæsteforelæsere i det 
akademiske år 1979-80. 

h) Instituttet har fra Universitetet modtaget meddelelse om, at indtil 
de endelige bevillinger på medhjælps- og annuumskonti foreligger 
kan institutterne forelØbigt disponere over 20% af sidste finans
års bevillinger. 

i) I forbindelse med besvarelsen af forespØrgslen fra Forskningssek
retariatet meddelte bestyreren gennemsnitsprocenterne for insti
tuttets videnskabelige medarbejdere for fordelingen af arbejds
tiden mellem forskning, undervisning og administration. Efter 
disse tal at dømme er det undervisningen og ikke forskningen, det 
går ud over, når det administrative sluger for meget tid. Bestyre
ren spurgte, hvorledes procenterne skulle regnes ud for medarbej
dere, der havde haft forskningssemester i 79, og der var enighed 
om, at det mest rimelige ville være at regne procenterne for de 
2 semestre sammen for at få et gennemsnitstal. 
Det samlede svar ville afgå før 1/2 1980. 
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3. Evt. 

OT oplyste, at den mand på AUe, der har med uddannelsen i kul
turhistarie at gøre, er dekanen for Det humanistiske Fakultet 
der. Hans Sigaard Jensen, og han opfordrede til, at den nye 
bestyrelse tog kontakt med ham. 
Ligeledes oplyste OT, at han og Ole Smith er kontaktmænd til 
Danmarks Radio for fagene; han anbefalede, at . eventuelle planer 
udarbejdedes med henblik på Skoleradioen, hvor mulighederne 
synes størst, og han omtalte, at han selv måske ville få mu
lighed for at medvirke i et program i radioen om Seneca. 
SL bad på Agora's vegne om bestyrelsens tilladelse til, at 
næste, udvidede nr. af avisen trykkes på trykkeriet af hensyn 
til det store oplag. Tilladelsen blev givet. 
Endelig bad HFJ SNs formandsskab, her repræsenteret ved SL, 
overveje muligheden af på de nærmestliggende gymnasier at gøre 
specielt opmærksom på kurser i F 80, der kunne have gymnasie
læreres interesse. 

Hans Gregersen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IR-1979-6.1 

den 2. januar 1980 

~~~~~~!_~~_~~~!~!~!~~~~~~~~_~~~~~2_~~~_~2~~~~Z~_~~~_~2 ~~~ 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Bodil Due, Holger Friis Johansen, 
Poul Ole Jastrup, Bent Dalsgaard Larsen, Erik Ostenfeld, 
Giuseppe Torresin, Ole Thomsen, Dorthe Fuglede, Dorthe 
Søndergaard, Simon Laursen, Søren SØrensen, Hans Gregersen. 

Fraværende 
med afbud: Finn Lyngholm Christensen, SØren Chr. Hindsholm. 

Fraværende 
uden afbud:Erik Pihlkjær Hjortshøj, Ulla Jelsgaard, Steen RØnnow. 

I behandlingen af pkt. 6 deltog Aksel Damsgaard-Madsen fra Historisk 
Institut og på speciel indbydelse Peter Terkelsen fra 
Klassikerforeningens arbejdsgruppe angående Oldtidskundskab. 

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Godkendelse af referat fra IR-m~det den 23.10.1979. 

HFJ ønskede rettet: l) Under pkt. 7, side 3, de 4 sidste linjer 
til: "Han konstaterede, at Niels Hannestad fandt det principielt 
i orden, at det foreliggende forslag lægger mere vægt på det lit
terære end på det materielle kildemateriale". 
2) Under samme pkt. side 5, nidste punktum til: "HFJ fandt det 
naturligt, at SN snarest mulIgt ......• " Referenten påpegede der
næst 3 små skønhedspletter 
på side 4: i linie 27: "Man" rettes til "Ban" 

51: "eneste'l slettes. 
56: "overtage" erstattes af "varetage". 

Med disse ændringer godkendtes referatet. 

3. Meddelelser fra bestyreren. 

a) Instituttet har til brug for indberetning til forskningsstatistik
ken fra Forskningssekretariatet modtaget et skema. Bestyreren har 
sendt det til det Humanistiske Fakultetsråds Forretningsudvalg for 
at indhente oplysning om fakultetets principielle syn på afgivelse 
af den slags oplysninger direkte fra instituttet. 

b) Angående AV-materiale havde bestyreren kontaktet sproglaboratoriet. 
Han kunne oplyse, at det var villigt til for en pris af kr. 150,
pr. stk. at optage videobånd til Institutbiblioteket. 

c) Instituttet har modtaget en skrivelse fra Det kongelige Bibliotek, 
der Ønsker at få et eksemplar af alle utraditionelt trykte værker. 
DS oplyste, at ønsket aller2de var opfyldt, fx. sendes Institut
avisen lØbende derover. 

d) Bestyreren refererede kort f=a HF-mødet den 19.11.1979, at Insti
tuttets stilling på den hidtidige venteliste nu formelt ~ real
lokeret, og at det samme er tilfældet for Slavisk Instituts stil
ling. Både repræsentanten fra Slavisk Institut og bestyreren Øn
skede de 2 stillinger placeret nederst på behovslisten; men dette 
anerkendte HF ikke. 
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Institut for Klassisk og Nærorientalsk Arkæologi og med Institut 
for de Eksakte Naturvidenskabers Historie, specielt med henblik 
på undervisningen i tilvalg. Det overlodes også til SN i sam
arbejde med Damsgaard-Madsen at nærlæse og forbedre afsnittene 
om historie både i kernekrav og tilvalg. 
Anden del var ressourceproblematikken. 
POJ mente, at eksamensbyrden i forhold til resten af ordningen 
var uforholdsmæssig stor; ordningen ødslede med arbejdskraften. 
Specielt slog han ned på den nye prØve form med IO-dages skrift
lig hjemmeopgave og efterfølgende 30 min. mundtlig eksamination. 
GT fremhævede ligheden med græsk bifag, fx. i antallet af prøver. 
Alligevel fandt POJ, at forskellen mellem de to bifagsordninger 
er stor, fordi prØverne i oldtidskundskab er mere besværlige. 
Bestyreren fremhævede, at den større eksamensbyrde stadig, i 
forhold til de fleste institutter under HF, var mindre, og HFJ 
og BDL støttede dette synspunkt. Sidstnævnte betonede også nød
vendigheden af aftale~'med andre institutter på eksamensområdet. 
BD svarede POJ, at den nye eksamensform burde prøves, og så se
nere kunne ændres, om nødvendigt • 
GT sagde angående ressourcerne, at forpligtelsesforholdet for 
lærerne i oldtidskundskab er det samme som i alt andet på insti
tuttet: man diskuterer sig til et resultat, hvadenten det drejer 
sig om undervisning i oldtidskundskab, middelalderfilologi eller 
byzantinistik. 
HFJ anså det for realistisk at forvente størst tilgang til de 
tilvalg, som instituttet selv kan klare; men var enig med BDL i, 
at aftaler er nødvendige. 
Bestyreren klarlagde, at denne ordning blot er en anden måde at 
varetage de opgaver på, som instituttet hele tiden haf haft. 
POJ indvendte overfor GT's fremstilling af forpligtelsesforholdet, 
at den var i modstrid med tidligere tilsagn. Han tog afstand fra 
forslaget, fordi det var udarbejdet med for ringe hensyntagen til 
ressourceproblematikken. Ved en eventuel afstemning om eksamens
ordningen ville han stemme imod. 
BDL var langtfiea enig med POJ; men mente, at instituttet havde 
ressourcer nok. Dog fandt han mere klarhed ønskelig, fx. i en 
formalisering af undervisningsfordelingen. Han tog til efterret
ning, at IR ville lade det køre frivilligt uden en sådan ordning. 
HFJ, BD og EO forsikrede, at ingen drømte om at tvinge nogen til 
at undervise i noget bestemt, og de fandt, det var bedst at fort
sætte den hidtidige praksis med frivillig fordeling af opgaverne. 
Herefter konstateredes der i IR uden afstemning enighed om, at 
gennemførelsen af den foreslåede eksamensordning i oldtidskund
skab ikke vil nødvendiggøre ansØgning om flere stillinger til 
instituttet. 

7. Redegørelse for Italiensekskursionen. 

Punktet udsattes til næste IR-møde. Dog nAede IR at udtrykke en 
stor tak til Peter Terkelsen for deltagelsen i ekskursionen og 
for hans aktive faglige og organisatorisk/administrative indsats 
i den forbindels~ . 

8. Evt. 

Intet. 

I en kort periode under pkt. 6 overtog b e styrerens stedfortræder 
(HFJ) ledelsen af mødet. Mødet sluttede kl. 12.37 . 

Hans Gregersen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IR-1980-2.l 

Århus, den 1.2.1980 

~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~2_~~~_~~~!~!~~2_~!~_!~~~2· 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Bodil Due, Erik Ostenfeld, 

Fraværende 

G. Torresin, P.O. Jastrup, Simon Laursen, Dorthe Fuglede, 
Dorthe SØndergaard, Holger Friis Johansen, Erik Hjortshøj, 
Ole Thomsen, B. Dalsgaard Larsen, SØren SØrensen, Søren 
Hindsholm, Sv.E. Mathiassen, Hans Gregersen (fra kl. 15.00). 

med afbud: Ulla Jelsgaard, Ninn Lyngholm Christensen. 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Godkendelse af referat af møde i IR d. 10.12.1979. 

I referatets pkt. 3f, andet afsnit, første linie rettedes or
dene "udtrykte GT et Ønske" til "mindede GT om IR's vedtagelse~ 
og i referatets pkt. 6, sidste afsnit, første linie indføjedes 
efter ~enig med POJ'f~ll, således i dennes afvisning af Torresins 
fremstilling, og henviste til sit skriftlige indlæg af 17. 
oktober 1979 (IR-mødet den 23. okt.)"; i den følgende linie 
rettedes ordet "nok" til "til opgaven". Med disse rettelser god
kendtes referatet. I forbindelse med den fØrste rettelse kunne 
Ole Thomsen oplyse, at der efter instituttets brev til redak
tøren for Klassikerforeningens meddelelser, M. Stenbæk, havde 
vist sig gode og lovende muligheder for kontakt med AUC. G. 
Torresin henledte opmærksomheden på en arkæologisk planche
udstilling, som - evt. fulgt op af foredrag - kunne være en 
egnet begyndelse på et samarbejde. 

3. Bemærkninger til referater af IB-mØderne d. 3.12.79 og 14.1.80. 

Intet af referere. 

4. Meddelelser fra bestyreren. 

Bestyreren henviste til de meddelelser, han havde givet på be
styrelsesmødet om formiddagen, og som vil fremkomme i referatet 
deraf. 

5. Meddelelser fra studienævnene. 

Bodil Due redegjorde for den seneste udvikling i Oldtidskund
skabs-sagen. 

6. Meddelelser fra fakultetsrådet. 

Ole Thomsen orienterede om den seneste udvikling vedr. Håndbib
liotek for kvindeforskning. 
Han oplyste, at en fejl i FR's skrivelse til det faglige lands
udvalg vedr. lektoratet i byzantinistik og nygræsk på hans 
foranledning var rettet i overensstemmelse med FR's beslutning 
om lektoratets benævnelse. 
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7. RedegØrelse for Italiensekskursionen. 

IR tog GT's redegØrelse til efterretning og udtrykte sin 
påskønnelse af hans og Peter Terkelsens ledelse af ekskur
sionen. Man drØftede de problemer, den beklagelige studen
tersociale udvikling skaber for den hidtidige ekskursions
praksis, og der var enighed om, at disse problemer måtte 
nøjere overvejes i SN og IB. 

8. Evt. 

Intet. 

Otto Steen Due 
referent 
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AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IR-1980-1.l 

Århus, den 31.1.80 

Referat af konstituerende møde i Institutrådet mandag den 28.1.80 

~±~_±~~±~~-------------------------------------------------------
Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Bodil Due, Erik Ostenfeld, 

G. Torresin, P.O. Jastrup, Simon Laursen, Dorthe Fug
lede, Dorthe Søndergaard, Holger Friis Johansen, Erik 
Hjortshøj, Ole Thomsen (fra klo 14.15), B. Dalsgaard 
Larsen, SØren Sørensen, SØren Hindsholm, Svend E. 
Mathiassen. 

Fraværende 
med afbud: Ulla Jelsgaard, Hans Gregersen, Kirsten Holm Nielsen. 

- O -

!~ __ §2~~~~~~!~~_~E_~~g~2!~~~· 
Dagsordenen godkendtes. 

~~ __ Y2!g_~E_!~~~!~Y~~~§~Y~~~· 
Erik Ostenfeld valgtes. 

~~ __ y~!g_~E_~~~~Y~~!~~_~~2Y~~_!~~~!~~~~~~~Y!~~' 
a) lærermedlemmer: 

P.O. Jastrup og B. Dalsgaard Larsen valgtes. Forud for 
sidstnævntes valg bekræftede IR på hans anmodning at grund
laget for det foreliggende valg ene og alene er de i Statut 
og Vedtægter fastlagte regler. 

b) studentermedlemmer: 
Søren Hindsholm og Hans Gregersen valgtes. 

c) TAP-medlem: 
Dorthe Fuglede valgtes. 

Otto Steen Due 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

SN-1979-ls.1 

Arhus, den 13 . december 1979. 

Referat af studienævnsmØde mandag den 3. december 1979 kl . 10.15 

Til stede: Bodil Due (formand), Holger Friis Johansen, Giuseppe 
Torresin, Hans Gregersen, SØren Hindsholm, Simon Laursen. 

!~ __ 92g~~~g~!~~_~~_9~g~QE9~~· 
Efter punkt 4 indføjedes et punkt 4a: Dispensationsansøgning. 
løvrigt godkendtes dagsordenen. 

!~ __ 92g~~~g~!2~_~~_E~~~E~!· 
Referatet godkendtes. 

~~ __ ~~gg~!~!~~E_~!~_~QE~~~9~~· 
SN har 
a) fra arbejdsformidlingen modtaget skrivelse vedr. studievej

ledning. 
b) fra Inger J. Schultz, Alandsgade 27. 3, 2300 KØbenhavn S, mod

taget forespørgsel om, hvorvidt det er korrekt at AU har be
sluttet oprettelse af bifag i oldtidskundskab, og i bekræften
de fald, fra hvilket semester undervisningen starter. 

c) fra administrationen modtaget "Adresseliste for Aarhus Univer
sitet" 1979. 

d) sammestedsfra modtaget redegØrelse for procedure vedr. skatte
kort 1980. 

e) fra Institut for klassiske studier ved Odense Universitet mod
taget indkaldelse til mØde i Studienævn for kl. filologi ons
dag den 28. nov. 1979. 

f) fra Direktoratet for de videregående uddannelser modtaget på
mindelse om proceduren i forbindelse med ansættelse af andre 
end kandidater som undervisningsassistenter. 

g) fra Institut for klassiske studiet ved OU modtaget referat 
af mØde i SN omtalt ovenfor i pkt. e. Af referatet fremgår 
det, at man der nu er færdige med udarbejdelse af eksamens
ordning i oldtidskundskab bifag. 

h) fra fakultetsstudienævnet modtaget følgende indkaldelser: til 
møde i fakultetsstudienævnets forretningsudvalg fredag den 12. 
oktober og fredag den 9. november 1979 og følgende referater: 
af mØde i fakultetsstudienævnet fredag den 28. september 1979 
og af mØder i sammes forretningsudvalg fredag den 21. september 
og fredag den 12. oktober 1979. 

1~ __ ~~gg~!§!~~E_~E~_[~~~!!~!~~!~g!~~~~~!· 
Ingen. 

1e~_Q!~E~~2~~!Q~2e~~~g~!~g· 
Dispensationen blev givet. 

~~ __ ~~2~~~~QE9~!~g_~QE_Q!9!!g~~~~g~~ee· 
Der foretoges en kritisk gennemgang af udkastet som forelagt af 
udvalget for oldtidskundskab med henblik på præsentation for IR. 
Under dette punkt blev mødet to gange udsat, til tirsdag den 4. 
december kl. 15.00 og til onsdag den 5. december kl . 11.30. 

§~--~y!. 
Intet. 

Simon Laurse n 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

SN- 1979-16.1 

Århus, den 17.januar 1980. 

~§~~~~!_~~_~E~9!~~~~~æ~g§_æ~~9~g_9~_!Z~!~~Z2 · 
Til stede: Bodil Due (formand), Giuseppe Torresin, Holger Friis Jo

hansen, Søren Hindsholm, Hans Gregersen og Simon Laursen . 

l. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendtes. 

2 . Godkendelse af referat. 
Referatet godkendtes. 

3 . I-Ieddelelser fra formanden. 
SN havde 
a) modtaget skriftlig bekræftelse fra Institut for Oldtids- og Mid

delalderforskning på, at et bifag i oldtidskundskab ville kun~G 
oprettes på instituttet inden for de eksisterende ressourcernæs
sige rammer. 

b) afsendt breve vedr. oldtidskundskab bifag til institutterne for 
Religionshistorie, Klassisk Arkæologi og De eksakte Naturviden
skabers Historie. 

c) afsendt brev til SN for de klassiske studier ved Odense Universi 
tet med erklæring om ækvivalens mellem dette studienævns og vor t 
egets forslag til bifag i oldtidskundskab. 

dl afsendt brev til samme som følgeskrivelse til eksemplar af vor 
ordning i oldtidskundskab bifag. 

el fra samme modtaget kopi af ansøgning til centralstudienævnet i 
Odense om oprettelse af oldtidskundskab bifag der. 

', . l1eddelelser fra fakultetsstudienævnet. 
Inge n. 

5. Eksamensordning i Oldtidskundskab. 
Til dette punkt var Aksel Damsgaard-Madsen indbudt til drøftelse a f 
problemer vedr. de afsnit, der vedrØrte historie. Efter at disse 
p~oblemer var løst, gik studienævnet over til en diskussion af de
taljer i udkastet tilordningen , hovedsageligt af ren sproglig kara;~ 
ter. 

6 . Evt . 
Bodil Due gjorde opmærksom på at der var problemer med græsk stil , 
og at det ikke kunne være rimeligt at kurset også i foråret skulle 
omfatte græsk stil II, især ikke hvis der kom nye til , så der i 
realiteten var tale om 3 niveauer. Friis Johansen fremfØrte at der 
eventuelt kunne gives kompensation og foreslog, at ma n undersøgte , 
O~ de ældre studerende skulle op til eksamen til sommer. 

Simon Laursen 
referent 



SN-1980-1.1 AARHUS UNIVERSITET 
Studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag Århus, den 24.1.1980 

~~!~~~~_~!_~e~~_~_~~~~~~~~~~~~_~~~~~2_~~~_~!~!~~2_~!~_~~~2 

Til stede: Bodil Due (formand), Hans Gregersen (fra 10.15), 
Holger Friis Johansen (til 10.20), Simon Laursen, 
Giuseppe Torresin. 

Fraværende:SØren Hindsholm 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 17.12.1979. 

Referatet godkendtes. 

3. Meddelelser fra formanden. 

Foruden det i indkaldelsen nævnte havde SN modtaget: 
a) Referat fra mØde i SN for klassiske studier ved Odense Uni

versitet. 
b) Meddelelse. fra FSN med referater af de enkelttværfag og 

emnerammer, der vil blive optaget i tværfagsprogrammet for 
1980/81. Desuden indkaldes evt. tilsagn til godskrivning, 
hvortil SN-formanden ville tage de sædvanlige skridt. 

c) Opfordring fra FSN til snarest muligt at udpege medlemmer 
til det nye fakultetsstudienævn. Fristen er 8. febr. 

d) Meddelelse om studieskift. 
e) Meddelelse om at Studenterrådgivningen pr. l. febr. flytter 

til Vesterport 3,3 sal, 8000 Århus C. 

4. Meddelelser fra FSN. 

Ingen. 

5. Eksamensordning i Oldtidskundskab, herunder udarbejdelse af 
ansØgning til FSN. 

Indledningsvis orienterede formanden om kontakterne til 
klassisk arkæologi, med hvem formandsskabet havde haft 
møde med et forslag til ændring af arkæologidelen i Oldtids
kundskabsbifaget til følge, til religionshistorie, og til 
Institut for de eksakte naturvidenskabers historie. Det an
befaledes, at forslaget indsendtes til FSN af det nu siddende 
SNo 
Formanden fremlagde derpå to konkrete problemer til debat, 
dels ændringsforslaget til arkæologidelene af oldtidsk. bifag, 
dels udformningen af skrivelsen til FSN. 
Under debatten om fØrstnævnte kritiserede Torresin frem for 
alt ændringsforslaget for at være for upræcist, idet der ikke 
angaves et bestemt antal sider tekst, foruden at et antal 
termer var fremmedartede. Friis Johansen mente ikke, at et 
bestemt sideantal var nØdvendigt, men havde intet principielt 
imod at tilføje et antal, f.eks. 50 sider som minimum. 
Torresin ønskede dette tal hævet til lOa, og dette vedtoges 

.. /2 .. 
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som forhandlingsgrundlag, idet formandsskabet igen skulle 
forhandle med arkæologerne. Man vedtog desuden et antal re
daktionelle ændringer og terminologiske præcisioner. Til 
slut rejste Torresin spørgsmålet om receptionsproblematikken, 
der i formandsskabets forslag til ændring var blevet helt 
fjernet. Bodil Due understregede, at arkæologerne principielt 
ikke havde noget imod, at receptionen af antikken inddroges, 
men at de fandt, at mulighederne for at finde egnede problem
stillinger var små; derfor, mente BD, ville denne problematik 
hurtigt igen kunne indsættes i forslaget, ligesom hun gav 
udtryk for, at det foreslåede antal sider som minimum næppe 
ville kunne skabe problemer, idet arkæologerne naturligvis 
intet havde imod tekster som sådan, men blot ikke umiddelbart 
ønskede at lægge sig fast på et bestemt antal sider. Formands
skabet skulle, konkluderede BD, afholde mØde med arkæologerne 
for at diskutere de foreslåede ændringer. 
Med henblik på skrivelsen til FSN overlodes det til formands
skabet på baggrund af en tilsvarende skrivelse fra Odense at 
udforme forslag til en skrivelse herfra til vort eget FSN. 

Simon Laursen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 
Studienævnet for de 
klassisk-filologiske fag 

Arhus, den 4.2.1980 

SN-1980-2 

~~!~~~~-~!_~~~~~~~~~~~~~~_~~~~_~_~~~~~~~~!~~~_~~~~~2_~~~~!2~2_~!~!2~!~ 

Til stede: Bodil Due, Simon Laursen, Peter Fink, Ole Thomsen, 
Palle Vinther. 

Fraværende 
med afbud: Giuseppe Torresin. 

- O -

l. Valg a; (ormand 
Simon Laursen valgtes. 

2. Valg af næstformand. 

Bodil Due valgtes. 

3. Valg af fakultetsstudi~nævnsrepræsentanter. 

Giuseppe Torresin og Simon Laursen valgtes. 

4. Nedsættelse af faste udvalg. 

Til U.T. valgtes Peter Fink og Ole Thomsen. 

Til udvalget til gennemdrøftelse af studieforløb og eksamens
ordninger valgtes Palle Vinther, Hans Gregersen, Giuseppe 
Torresin og Ole Thomsen. 

Til udvalget om Oldtidskundskab valgtes Søren Hindsholm, Peter 
Fink, Giuseppe Torresin og Bodil Due. 

Til filosofiudvalget valgtes Palle Vinther, Søren Sørensen og 
Ole Thomsen, og man var enige om at rette henvendelse til E. 
Ostenfeld. 

Udvalget til udarbejdelse af studievejledning. Dette udvalg, 
der p.t. består af Peter Terkelsen og G. Torresin, besluttede 
man først at vælge medlemmer til på fØrste ordinære møde. Der 
var i SN enighed om, at man ville sigte mod, at en studievej
ledning forelå inden l. sept. 

5. Evt. 

Bodil Due orienterede om undervisningsassistentbevillingen for 
foråret, og SN vedtog, at der ikke var nogen grund til at gen
opslå stillingen. 

Bodil Due 
referent 




