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VLLKOfIjST TIL DC; NYE STUDERUWE 

Bndnu en gar..g Lyder med troIl'.peter og paukes lag (paukerne 

ses ikke,de er i baggrunden på forrige side) Agora de nye 

studerende velkommen og de gamle velkoml!'.en hjem . 

dlandt de ny~ studerende bydes særligt de studerende i old

tidskundskab velkommen. Det er ikke en oplags forØgende for

anstaltning (de er i skrivende stund ca. 35), for avisen 

udkommer alligevel til alle, men redaktionen finder særlig 

grund til at hilse dem, da de kommer til et helt nye fag 

med alle de problemer og vanskeligheder, et sådant fostrer. 

Straks vil vi skynde os at sige, at det ikke er for at 

skille fårene fra bukkene, de oldtidskundskabsstuderende fra 

de "rigtige" - for det problem findes ikke. Vi kender in

stituttet godt nok til at kunne forSikre, at de studerende i 

dette nye utraditionelle fag ikke vil blive modtaget som 

gæster ved instituttet - velkomne gæster selvfølgelig , med 

den hjerteligste modtagelse , men dog gæster , som nok må 

nyde maden, d e r serveres, men ikke har adgang til køkkenet , 

iwor man skærer kØdet ud og pynter med hVidlØg og basilikum 

- eller rosmarin. Hed de'.: nye fag forbedres og beriges 

kØkk2nkunsten og rnenulisten, o g de nye studenter vil falde 

ind som en naturlig del af instituttets hverdagsliv og i 

de aktiviteteter, som udfolck,r sig oIl'.kring det: studinævnet, 

institutrådet, Utile Dulci osv., på tværs af faggrenene. 

De inakØrselsvanskeligheder, vi nævnte før, er ikke et re

sultat af en improvise ret eller uigennemtænkt eksamensord

ning. Denne eksamensordning og selve oprettelsen af det nye 

b ifag er blev",t debatt",ret længe, båd" på instituttet, uni

v<!rsiteterne i me llem og udenfor , hovedsageligt i klassiker

foreningens regi. Pl",re forslag er blevet bearbejdet og dis

k uteret, fle re er i diskussionens lØb blevet forkastet eller 

æ.1dret, skeptiske indvendinger n:od det realistiske i for

skellige aspekter e r blevet rejst og underSØgt, men nu 

foreliggur frugten af disse brede diskussione r i den nuvæ

rende ordning og i studieplanerne, som er i gang . Ordningen 

kan altså kun be tragtes som alt andet end improvisation. 

14en når dette er sagt, så står der doS- en række vanskelighe-' 

aer tilbage , son til "trods for selv de grundigste forben,--



delser nØdv"mdigvis må opstå , når man begynder på noSte t 

nyt. Diss0 vanskeligneder tænker vi os vil opstii især pe. 

to områder, dels d8t adrninis trative, de ls det pædagogiske. 

uet vigtigste administra tive problem vil ri .. ,e ligvis vær e 

at fast3ætte en p raks is for disp",nsatione r. ricd all e de 

fo r ske llige fag'grupper, hvorfra Ok -studerende kommer, enten 

eft 8r i:>e s tået hovedfag e ller ved e vt. s tud i eskift , er der e n 

mangfo ldign",d af tilfæld0, som studienævnet må tage stilling 

til og forsøge at skab<" et r et f ærdig t og rime ligt grundlag 

for e n Sdo.an praksis uG fra. I denne indk\?J ringsperiod8 vil 

a n tar;;e lig' tålmodighed vær e påkr æve t fra alle side r , hvis stu·' 

a ienævne t skal få tid til a t tage ve lovervejede beslutninger ~& 

baggrund af samtaler med de i ffip licerede parter, som det e r 

studienævnets skik . 

på d(~t pædagogiske plan vill ,", det være forkert at tal" om 

ab solut man g" l på erfaring, da undervisning på grundlag af 

oversætt e lse r også tidlige r e :1ar funde t st00. ~·ie n da var 

denne unu.ervisning 0n fo rr.l b landt andre, mens den for OiZ

stuuo renc1e vil være de n enes"t e o Derfor vil vansk~lisrhederne 

o g man r; hm på erfaring f. ",ks. tage form i adskille lsen r..el 

l em me tode rne for o g omfanget af k ursorisk og statarisk læs

ning, o.e m,,"get forske lligartede forudsætninger de studerende 

imellem på grund af de r es h idtidige stuciier og de forske llig", 

van2r og tradi tiOJler for unde rvi s ningsformer , son: e nhve r bærer 

Ine':: s ig f ra si t fag. Der er ingen tvivl om, at disse forskel

lig~ forudsætninge r vil kunu8 bl ive e n berigelse for fage t og 

for d"n ellkel te, men det vil i ke kOIT!iue af si g selv, de r 

kr,.eves eksp0rimenter, 8 r fa ringe r at bygge på - som e ndnu ikke 

e r til st"de - mGn f>lrst Ol] fremmest åbenhed. Hed åbenh0d 

rtl.;mu r vi, a t disse vanskeligllGd<, r kun kan lØses ved i fælles 

skab rent ud at sige, hvad man I".ener. 'i'vivl o g forbehold må 

drages freli" k ritik raå sige s åbent o g klart , den må modtages 

af alle s om U0t, den er> e t b i c.ra <] til at l Øs e problGr.\erne, 

e ller i det mindste en ærlig e r k l æring af utilfre dshed. Vi 

må forestill e os , at stuc1ienævllt:t vil organis8 re mØd~r , h vor 

disse i?rob l er.,e r d i skute r es uformel t , o g sel vfOlgelig e r hgoras 

spalte r 1'.bne for og sultne efter bidrag he rom. I den forbin

delse vi l åog det væsentli ge m,"diulCl være tutorerne o g tutor

ordninge n son helhed, d a den jo skal holde kontakt med ikke 

mi ndst de stud8rende, der i kJ.e S0r sig i stand til at stu

dere oldtidskundskab full-time ~ndnu . 



Og til sidst, og det ",r sa'Jt til GR-·studerende, latin-

græsk og klassiskfilologi- studurende , det hØrer til enhver 

begynd",lse at opnå beherskulse af nogle kedelige og elamen

tær," aspekter, som skal overstås, fØr man kommer til den 

spændend0 kern.:!. Der hØrer også nogle chok til, som det 

for eksempel, som mØdet med det græske sprog bereder, et 

sprog, som m",d sine 756 verbalfon1er (forlyder det), sit 

rige ordforråd og sin fremmedartethed kommer [ree for begyn·· 

denm so!:\ Sphinxen for Oiclipus. Sagen er modigt og tålmo'

digt at lade hende gentage gåden 3 gange, den tredje gang 

giver svaret si<] selv. Gen~ration på generation af c l \~ver 

har overlevet hende, nogl~ endda i så god form, at de -

som forhåbentlig alle de nye stud<c!r.:!nde - vil deltage i 

Utile Dulcis fest den nittende september, en fredag. 

VI Si!;S!!!!!:! 

Redaktionen. 

Vl!.DH0RENiJB DEBATGRUPPE1~ FÆLLES llliD KLASSIKERFORENINGEN 

Der mindes lige om, at vi har aftalt at læse 

r.:IllAIL LARS!:;l, - OLE THYSSEN - THOMAS BREDSDORFF 

TIL GL}WEil 

'"Ødet i gruppen vil falde sidst i september måned. 

Indkalderne 

SØren hindsholm 

Hans \Jvesel 

Simon Laursen 



AARHUS UNIVERSITET 
Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning 

IB-1980-9.1 

3. juni 1980 

Til stede: Erik Ostenfeld (bestyrer), Bent Dalsgaard Larsen, Poul Ole 
Jastrup, Dorthe Fuglede, Søren Chr. Hindsholm, Hans Greger
sen. 

- O -

l. Godkendelse af referat fra IB-møde nr. 8 den 13.5.1980 kl. 13.00. 

Referenten bad om 2 ændringer i punkt 3: l) I l. 2 ændredes ordet 
"den" til "det", og 21 i 4. linje på side 2 ændredes "denne" til 
"den fulgte". 

Således ændret godkendtes referatet. 

2. Meddelelser fra bestyreren. 

al Instituttet har fra HF modtaget bevillingsskrivelse for undervis
ningsassistance i efteråret 1980. O & M har fået bevilget 25 kon
frontationstimer, Indisk Afdeling 50. Det skønnedes ikke nødven
digt at søge om extrabevilling. 

b) Fra FSN er kommet en liste over oprettede tværfagsemner 1980/81 
med vedlagt fortegnelse over de nærmest fagkyndige lærere, der 
skal udtale sig til FSN om ansøgernes kvalifikationer. Vedrørende 
emnet "Antik og Neoklassik" er det Giuseppe Torresin. FSN havde 
udbedt en evt . supplering af listen inden 3.6.80, men det fandt 
bestyrelsen unødvendigt. 

c) Fra Administrationen er der tilsendt Instituttet en genpart af 
Peter Terkelsens ansættelsesbrev som 3/S-tids beskæftiget fonds
lønnet videnskabelig medarbejder ved instituttet under forudsæt
ning af de nødvendige bevillinger fra Statens Humanistiske Forsk
ningsråd. 

dl Fra HF er der kommet et orienterende notat om nedskæringerne på 
TAP-området frem til 1987. 

el Bestyreren konstaterede, at der ikke var fremkommet forslag til 
prisopgaver fra IR's medlemmer. Det fandt han var principielt uhel
digt, og derfor stillede han selvet, som IB tilsluttede sig frem
sendelsen af. 

fl Otto Steen Due søgte om ca. 350,- kr. fra annuum til mangfoldig
gørelse af sin oversættelse af Terents' Eunukken, som bl.a. skul
le benyttes i undervisningen i Menander, E80. Dette accepterede 
IB med den henstilling, at man søgte at finde den billigste mulig
hed for mangfoldiggørelsen. 

3. Eventuelt . 

POJ rejste spørgsmålet om, hvorvidt den resolution, der var resul
tatet af sidste IR-møde (19 . 5.801 var lovlig. Han mente, den stred 
såvel mod styrelsesloven som lærernes overenskomstmæssige ansæt
telse. Han fandt, at den heller ikke tog klar stilling til vægt
ningen af BDL's De Anima-timer i E80. 

Heroverfor fremhævede bestyreren, at det var hans opfattelse, at 
et flertal i IR mente, at proceduren ikke var blevet fulgt af BOL. 
Der var ikke tale om et specificeret ønske, det var dukket frem 



IB-1980-9.2 

på et uacceptabelt tidspunkt , nemlig ved timefordelingen, UT-ske
maets fri tekst rubrik havde BDL ikke udfyldt, og der havde i 
det hele taget været mulighed for BDL (næstformand i bestyrelsen) 
for at gribe ind før , hvis han havde ment, SN ikke fulgte reg
lerne. Dette syntes BDL var " temmelig " fantastisk", han fandt , at 
hele sagen var udtryk for modvilje mod hans arbejde , specielt 
fra SN's side, og han tilsluttede sig POJ ' s vurdering af slut
vedtagelsen fra IR-mødet. Den vedtagelse var for uklar, og det 
var for dårlige vilkår at byde medarbejdere ved instituttet . 
Bestyreren kunne også have ønsket sig mere klarhed på IR-mØdet , 
men sagde , at der ikke kunne herske tvivl om flertallets indstil
ling på mødet : at plan Ila vedtoges med forbehold for vægtningen 
af De Anima-timerne. 

SCH udtalte på studenternes vegne, at bestyreren havde forstået 
og refereret mødet loyalt. ~imerne skulle ikke vægtes og var ikke 
forpligtende. Det forstod BDL udmærket, men han fandt stadig be
slutningen uklar, og ønskede til referat, at han tog forbehold 
overfor hele sagen. 

POJ forklarede, at BDL af tekniske grunde før 20.6.80 måtte be
slutte sig til, om De Anima-timerne skulle stå i læseplanen eller 
e j . 

Bestyreren sluttede med at pointere, at han selvfØlgelig måtte 
rette sig efter en flertalsbeslutning, selvom han personligt 
mente noget andet. 

Ellers intet . 

Mødet sluttede kl. 10 . 00. 

Hans Gregersen 
Referent 



AARHUS UN1VERS1TE~ 
"tut for Oldt~ds- og 

1nst~ k " Middelalderfors n~ng 

1B- 1980- 10 

30. juni 1980 

Til stede: Erik Ostenfeld (bestyrer), Bent Dalsgaard Larsen, 

Poul Ole Jastrup, Dorthe Fuglede, SØren Chr. Hindsholm. 

Fravcrende:Hans Gregersen. 

- O -

l. Simon Laursen har i et brev på vegne af AGORA'S redaktion bedt 

om tilladelse til for instituttets regning at trykke 1000 eksem

plarer af THE~mTA I hos Juul og Andersen. Dette tillod bestyrelsen. 

2. Da instituttet har fået tildelt 25 konfrontationstimer til histori

kerlatin vedtog man at bede fiN opslå stillingen. 

SØren Chr. Hindsholm 

referent 



UTILE DULCI 

At gavne og fornØje, 

hav stedse det for øje ; 

~et var Horatses ord, 

da han var her på jord. 

citeret efter hukornzr;p lsen - det er vistnok Wessel ) 
At gavne og fornØje er netop det formål vor forening - "Utile 

Dulci" - her ved instituttet har. Foreningen arrangerer nemlig ,r 

drag , bogauktioner, teater- ogfilmaftener, skovture , debatter ( for 

t iden om U-90 ) , ekskursioner og sidst men ikke mindst fester. Vi 

kan da afsløre, at den næste fest , RUSFES'I'EN , holdes 

fredag, den 19. september 

- hold endelig øje med opslagstavlen, hvor nærmere oplysninger vil 

__ " rr]<.omme inden længe. ALLE NYE ::;TUDEREHDE IllDBYDES HERVED SPE':.. ____ ~ 

TIL DE.'l''I'E ARRANGEMENT. 

Nedlemsskab af foreningen koster for tiden lo kroner pr. år 

(DilIigt:) • Generalforsamlingen afholdes sædvaneligvis i november 

,rdned, hvor der efter kassererens beretning vil være nyvalg til 

bestyrelsen, der består af fire eller flere personer valgt blandt 

:"flstituttets studerende og lærere . Netop nu sidder følgende i be" 

~~yrelsen , Susanne Sejer, Karen Pedersen, SØren SØrensen og Hanne 

i'.lalund (kasserer). så vidt vides er der ingen egentlig formand -- mar: 

;m es i fællig, ligesor.l foreningens love kun overleveres mundtligt. 

~ftersom hele bestyrelsen for tiden holder en velfortjent som-

;:,e rferie , er dette indlæg skrevet af 

"Utile Dulci's Venner" 

Kirsten Holm Nielsen og Ulla Jelsgaard 



AARHUS UNIVERSITET 
INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
NIDDELALDERFORSKNING 

1980.08.29 

Introduktion til studiet 
efterår 1980 

Denne introduktion er beregnet som generel indførelse i instituttets 
fag og de under instituttet hØrende uddannelser (med undtagelse af 
indisk). Der vil blive lagt særlig vægt på orientering i de forskel- 
lige discipliner i oldtidsvidenskaberne og p å håndbogskundskab . Des" 
uue n medtages en kort indføring i middelalderfeltet. 

Introduktionen tænkes gennemført efter f Ølgende ?lan: 

5.9 : Oldtidsvidenskaberne, fag og discipliner. 
Biblioteksorientering. 

12.9 Den klassiske filologi. Terminologi , tekstbegreb , tidsaf
grænsning. 

19.9 : Den antikke tekst. Skrift , ~ateriale, form. 
Arkiver og biblioteker i oldtiden. 

<'6.9 ; Tekstoverlevering 1. CodicologL Edi tiones p rincipes. 

3.10 : Tekstoverlevering 2 . Palæografi. 

10.10 : Tekstkritik. ) velser i at læse et tekstkritisk a pparat og 
indførelse i elementær tekstkritik . Latinske tekster. 

17.10 : Tekstkritik fortsat. Latinske tekster. 

2/;.10: Tekstkritik fortsat. Latinske tekster. 

31.10 : Tekstkritik fortsat. Græske tekster. 

7 . 11 , Teksternes sprog . Terminologi og s p rogvidenskabelige problem
stillinger for græsk og latin . 

14 .11: Teksternes indhold. PrOblemstillinger og synspunkter i li tte-' 
raturhistorie, litteraturkritik og litteraturteori. 

21 . 11 : Topografi. 
Nusæer og samlinger . 

28.11 , Den klassiske tradition ( ' reception ' ) . 

5.12, Byzantinistik. 

12 . 1 2: Latinsk middelalderfilologi. 

1 9. 12 : Latinske t e kster i dansk middelalder. 

B. Dalsgaard Larsen 


