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Ve].J,o::ltSlt til de nye studerende - , ved rie!l.~tio~en 

~d9),eleer fra :J;nTtitut for Oldtids- og ,M!Malalder;forø"'.nlng 

Referabr fra SN 19ø3 nr. 14-16 
1904 nr. 1-7 

Re;;;~rat~r fra III 191)3 nr. 12-14 " 

19~>3 nr. l-S 
P!efcta~r tira In 19t.13 nr. 6 , 

1ge4 DZ'. 1-3 , 
, 
'" , 

Næot9-~~Ecr.G ul!~EY1.l"n:!.nq 

O'Jer.cj.gt - beekI'lvel!il~r cf undønisn!n9afor1~b ' og øvrf9taktiviteter 

Abent bre7 til D. Dalsgoard ~r~en - af SiDon Laursen 
tlrev til redaktionen - af B. Dalrn~l!.~d Le.reon 

. " ." . \ ' 

lto=cntl:lr fro re1clttionen " I' : " 

I ' 

OK- C"J;o~~n!tor.dn:!.h~en - et debatoplæg - ef Wlr~,.et , S~.~lIIose 
I " 

, " 

Foreld~n GI' en 9r~seBtøn fra Athens AGOnA, med indskriften; 
"J':ilg or gr1lm!'leotøn for llo.gor.a". 

- Under rvbrikken DMeddeleloer fra Institut for Oldtids- og Mlddel
alder.foE's!"'"lingn bringee doltUm~ntor frI:. inøtitutteta kollegiale 
org~n~r og Øvrige 1nformeticncr om instituttets aktiviteter og 

underviening. Dioøe meddeleleer er underekrcvot med navn, ledsaget 
ef funlt t!on i de p!l.9'.~ld(i!n.qe orgr.mer. 

Alle Øvrigo incUØ] Clckkør udcluldtende underskrh"ernes personlige,: 
opfeJ. t. telc0. 



VELKOMMEN TIL DE NYE STUDERENDE 

-KlaSBiak dannelse- er et begreb, det lnatltut~ 11qe er begyndt 

at leae »&, -er forpligtet overfor - om ikke andet al af prof ••• io
nelle. grunde, som et af resultaterne af det, vi gør . Det er ogs'& 

et begreb, der ikke bar det alt for godt 1 vor tid. Tiden r'b~r .~A 

effektivitet, datalogiena ve18ignelaer og valutaindtjening. Pra det 
bold bar man det - tilsyneladende da ... l let. det er bare .1 nød

vendigt og rigtigt . Og det er det jo ogol. Men alligevel. for hvor 

mange aenne,ker ( •• lv for studerende med en betrAgtelig studieqæld!) 
er .konaal og "effektivitet til ayvende og sidst· det afgørende 1 
tilværelsen, eller 1 øamfunde't for den .. agil skyld? Liv og dØd, 

gl.eder og sorger betyder nok mere 'for: ,de fleste. H~ani.ti8ke faq, 

herunder vort institut, har ikke eneret pi at be8k.f~lqe s1g med 
dl ••• emner, endsige at komme med løøninger. Men .mlske kan vi .tille 
h09le af apØrgamllene~ .Meget af dat, ' X vil k.omme til at lave, vil 
alak. ogaA forek~. · træl • . ~g trættende. M1d~ i alt dette bar vi 

nogle begreber og noqle forf'attere.,. der u4qør. beqre~:r aom -u.."isk 

dannel •• - og -klaaaiak . ltul..tur_uv- ... :.Di8.8 betrastes ~. n9qle .aom 
den vildeste l-uk.u., man a-llernldigat . skulle reservere de ganake ."C-I.. 
I .1&1048119hed har d. humaniatiake f4Iq det 1Itke for :\lodt, men pi 
Dogle punl<ter er vore faq ., under a=lig beokydnitl9 ' <>men<! vi har 

betydelig bedre "afaztning" (SOlO det al klint hedder) : af vore kandi

ater til gyanaaJ.et end øl man.ge andre lwm<ui1.t1.ske: fag, er"i 
j.vu119t 1 41-t.ra • . _planer, ..:foralag ,~ .. anslag· true.t pi selve fagenes 
eka1atanaberett.1gelae :overhovedet i gymnaslet . Et sundt resultat 
bar .~et, at vi har mAttet legl~ere, retfærdlqgø~ 08, selvranaage 
oa. SWldt, man , undertiden og.a utroligt trettend_e, ugume:nterne er 

jo tit de .~e. -Men .. lad -Ol holde fast 1 det, vi da har: en stor del 

·af den danak.e U.Dg"dcm far pi forsK<21lig mide kontakt med Romer, 

Cicero oav.,: 09 overalt 1 luw:fundet, .1 sproget, .1 lit.teraturen, i 

arkitekturen oav., lever den klassleke .verden jo atadig, !Æ der. 
·S.,.. ny •• tuderende vU · I fA atudievejllier og tutorer til at hjatlpe 

jer 1 atarten. For . nogle :kan" det .forekomme hlrdt ,&t .~uder . .. 1Men bare 
klm. pi l det er ikke al avært enddA. 

Og an ting til: I lDl 1kk~ glemme, at der er en -verden uden for Athen 
og Roma. Der er andet end bØger .i .livet, heldigvis da. Pet er mlako 

4e bldate ·Ar i jer •• liv - \llem JXke at leve det. 

B:n.d01ig et par ord om. -Aqora''': BIndet er en ·.1nstitut,av1a, d'er for
søger at udk~ ,med noqenl~n~e 'jævne mell~. Bladeto pUblicGring 

oltyldos .frlvilligt o<i id""liatisk;9 arhej~, ofte et job, der er lige 

.1.,4f~qtet ."'" at være o.Uentl1g '4Jiltl"ger i aici11"nokc mafip-

; 

l , 

sager • . Men hvis neile af jer~akulle finde ud ~f, at dot var noget 

~ar jer, er 1 velkomne .1 redaktionen . 
Til .1dat til de at vore qamle leser., vi matte hÅve endnu, Dette 

nummer at -Agora" dækker nummer l-S af 198 •• Rcdakt1on~n beklager 
forsinkelsen. 



AAR!!L:S UNIVERSITF..'f 

STUDI ENÆVNET FOR DE 
KLASSISK PILOl.OGISKE FAG 

SN-83-1401 
17011.1983 

Referat af mød~ i S~ mandag der. 1. novembe r kl. 10 . 00 i møde1ok&let. 

Til stede: Bodil Due (formand) ~ P.O. ·'astrup .. Bir9itte Seic;ih 
JøcQensen. nanne Roer, Giuseppe Torresin. 

Fraværende med afbud: Søren Sørensen . 

1. 

2 o 

3 o 

'0 

bo 

Co 

do 

e o 

f. 

,. 
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bo 

C o 

do 

eo 
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Godkendelse af d agsorden OQ valg af referent. 

Daggordenen godkendt . 

Birgitte Seigh Jørgensen valgtes til referent. 

Godkendelse ~f r eferat a f mødet den 24.10. 

Referatet godkendt. 

",;p.dd~lelser fra focmanden. 

.Skriftligt tilsagn fra censorerne anqående .. ndring af time
tallet for de skriftlige prøver under opsyn. 

Referat af st~dlenævnsmøde i Odense. 

:ndkaldelse fra FSN angående forslag til tværfag. 

Oplysning om trist for indsendelse af skema + lokaleforaeling. 

P.loåtaget Ins~itutavis fra Historie. 

"røde i rSN den 4.11. aflyst. 

Meddelelser fra FSN. 

FSN har indtil videre mundtliQt godkendt SN' s anmodning om 
ændring af timetallet i de skriftlige prøver under opsyn. 

Høringerapport udarbejdes ang~ende humanistbekendtgørelaen. 

~idtvejsrapport fra Æstetisk Kulturarbejde. 

Ab~!lt mode? afhold.t om Humanistisk Videnskabsteori . 

Ny studievroni ng udarbejciet på It.aliensk. 

r-.,'a:·s':.<!: s "'mcs "ters under .... isr::o.r:g . Udarbt":jde.lsi! af brev til IR. 

s" ved:oc; .t bevar~ næste semesters undervisning i der. nu
"I.'~r E:nde l.i.dforrr.r.ing idet man accepterede BDL's anmodning om 
at ænd~e kurset Pla~on/Før-Sokratikerne til Platon/Pacme
nides. 

C7 fremlagde v.nskelighedern~ ved at gennemfØre et kursus i 
græs~ s~il I i fc:året. Hvis det bliver påkr~vet. skal kur
.set ir.d..:!rages i ske:;.a.~t ved POJ rnocl senp.rc kOMpensation. 
xc .. i;'ictil videre afventer S~ begivenheåernes udfald • 

Kurset i stoicismens historie er OT forpliQtet til at vare
tago efter sir. hjemkomst i fCir~ret i et koncentreret 4-timer8 
for.!.øb. 

! 
! 
I 

ol 

S~~- 6 3 - 14 . 2 

SN diskuterede væg •. fcrdelin e:1 af 1("'1's.:1' fl)"L -;:- <:l.:·k- i c.t:!.~
og OK-stiJderer,6c og man ble ~ni~ orr. at Ol J !.e g1't.: ;:.per 9'; 
ønsker var tilgodeset ind en er t.urnusrammen . 

6. Diskussion af md.i.gt-.eder og bet.o\· for eksku:-s;,o:-l , 

Anmodn ing fra studenterside om ej(skur s i ':':1 til ':::-æi-,:E-t,la;--.ci 
eller !tålien underskC"eve-: af Sører. ii indsr.olr.! o.:;; Viily 
Schmidt. 

Det blev besluttet af u;.dersøge Interessen hos studentcrr.e 
m.h.t. tid og sted ved SH og HR. 

Anglende støttemldler fra forskelliQe fonds blev det beslu ~
tet af rette henvendel se til K~ og OU oro ~vt . tur~usora~~ng 

m.h.t. iremtidige eksku~sicner. 

7. JAu. Fremtidige persoektivcr. 

80 

a. 

bo 

Muligheden for at indføre græsk i kursu3rorløb~t bi~v f~em

sat og disku~eret . forskellige as pe ~t er i !orbin:~lse m~d 

undervisning af fjernstuderende i græsk blev overve j et . oc; 
det blev foreslået at r.edsætt~ et udvalg (ED vq PU~~ til 
udarbejdelse af retnings linier vearørcnde kursusfcl-løbe t . 

Eventuelt. 

SR gjorde opmærksom på opslag vedrørende gældssanerin~ rn~ 
en skæringsdato for afsluttet eksamen den 5 ~ januar 8'. 

samt udlø5ning af økonomiske midler til nordiske gæstefore
læsere (Information og Debat). 

Mødet sluttede 12.1S. 

Birqit~e Scigh Jørqe~sen 
refere:'".t 



AARHUS UNIVERSITET " 

S'l'UDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SN-83-15.1 
30.01.1984 

Referat &f .øde i SN mandag den 12. dec. 1983 i .~.lokalet. 

Ti l stede: Bodl1 Due (formand). P •. O. Ja.trup. G. torresin. 

Fravarende _ed afbud : Birgitte S. Jørgenaen, Hanne Roer. S.ren Sørensen. 

1. 

2. 

3 . 

A. 
b. 
c . 
d . 
o. 
t. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

4. 

S . 

- O -

Godkendelse af dagsorden. Valg af referent. 
Dagsordenen ·godkendtea. 

TlI referent valgtes P.O. Jastrup . 

Godkendelse af referat fra 1.11 . 

Godkendt. 

Meddelelser fra formanden. 
SN har _odtaget : 
Liate over valgte til de kollegiale orqaner . 
Forsl~ til ændring af Styrelse.loven. 
Udkast ~il svar pI humanistbekendtgørela • • 
Forteqnelse over humanistiske ekSaMiner ved AU. 
Brev fra undervisningsministeren oa adgangsbegrænsning. 
Studievejlederstilling. 
8rev om aflønning for studieorlenterende Møder. 
Piece Oll studielQuligheder ved AU • . 
Institutavis fra Historie. 
Referater fra FSN og FSN'. forretningaudvalg. 
Svar fra FSN gø skriftlig ek_amen. 

Meddelelser fra FSN. 

Ingen. 

Ansøgning Oll delt observatørpoat iSN. 
Der forelA ansØ9ning om delt obaerv.t.~po.t fra Jette 
SChMidt og M.rqaret Skelmos. for va19perioden 84. SN vedtog 
at .nbefale godkendelse ved det konstituerende _.ae 1 det 
n •• te SH. 

6 . Redegørelse fra UT om Græsk Stil i forlret. 
Gr •• k stil I bortfalder . Undervisninq i HOMer 1 F 84 andres 
til al •. tekstgennemgang v. Bodil Due . 

7. JAu. ReEerat af m~e med dekanen . 

BO orienterede om aftale med dekanen om sekretariatsarbejde 
og oplyste. at OM har flet kompensation for undervisning pi 
JAU pi 60 UASS-timer til brug i F el. E 84. 

S"-83-15 . 2 

8. Nedsættelse af SN-medle.mer til censorudvalq. 

G. Torres!n og S_ren Sørenaen valgtes. 

9. Evt. 

Intet. 

Referent 

p .0. Jastrup 



AARHUS UNIVERSITET 

STUDIBN&VNET POR DB 
KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

8N-83-16.1 
11.02.1984 

Referat at · .Øde 1 SN torsd!9 den 19.1. kl. 10.15 i MØdelokalet. 

Til 3tede: Bodil Due (formand), P.O. Ja.trup. Hanna Roer, 
Birgitte S. Jørgensen, Søren Sørensen, Giu8eppe Torreein. 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 2 udsattes, da referatet endnu ikke forelA. 

6. 

8N-83-16.1 

enten 2 afløsniDQ80pgaver eller længere tid til den ene 
at opgaverne, ca. l · .lned. besuden blev dar diskuteret 
oenerelle e.ner ang. afvikling af eksa_en i tilvalgs- oq 
supplerinoaaoduler. 

Eventuelt. 
BO nævnte, at der fra n09le OK-studerende var udtrykt _n
ske om oyanaaierelateret undervisnino i oræsk filosofi i 
indeværende semester. 

s,tren Sørensen 
.3. Meddelelser fra formanden. referent 

a. 

b. 

. c. 

d. 

.... 

9· 

Invitation til Øivind Andersen, Norge. 

Bevilling af 100 timer til studievejleder. Opalac;J af 
stillingen i næste nummer af Information og Debat 00 
pi opslaostavle • 

Brev fra InforMation.nøglen. Sidste frist mandag d. 6.2 • 
Fri5ten for materiale til Maoisterbladet: 14 daqe ·før 
udgivelsen (5./20. hver _åned). 

Meddelelae om omrokering i atudie- 09 erhvervsvejledningen 
pi Hu.aniora. 
GT beMærkede med beklagelse den administrative afdelingB 
vækst i sammenligning med vilkirene for undervisningen. 

Tildeling af 90 ti_er til UASS for 1984 Bom kompensation 
for læreres deltagelse i JAu (jvf. pkt. 4). 

Modtaget referat af konstituerende _Øde i SNo iOdenae 
samt referater af SN-.~er 1 K.benh~vn. 

JAu. Diskussion af anvendelse af d. bevilgede assistent-

~. 

Instituttet har flet bevilget 15 x "6 ugentlige timer for 
1984. Dlsae vil blive lagt i E 84. 
Det blev besluttet at undersøge detailproblemer vedr. 
undervisningen i græsk pI JAU E 84., med hensyn til bA~e 
planlægning og undervisning. F 84 afvikles 80M planlagt. 
BO og POJ 9A~ i gang med planlæ;ning af græsk p~ JAU 
E 84. 

5. Diskussion af prøveformen ved JAU. 
Der blev diskuteret problemer i forbindelse Ned afvikling 
af de skriftliqe opgaver i JAu i karnekrav. Den traditio
nelle frist på 10 daQe er for k.ort tor fjernstuderende. 
Det ' blev besluttet af opstille to muligheder for besvarel
se: 



AARHUS UNIVERStTE~ 

STUDIENÆVNET ?OR DC 
KLASSISK FlLOLOGISK~ ; FAG 

SN-U-l 
30.01.84 . 

Referat af kOJlsti't.ueralllle MØ- j Sit toradra den ll.1.84 .j mttdelokal-:,;* 

Til stede~ BoeU! Due (indkalder), Søren Hindaholll, Øolqer Frii. 
Johan.en. BlrQltte S. J,roan •• n. Erik O.tenfel~, Hanne 
Roer, Giuseppe Torre.in. 

Observatø.rer; Jette Schøl14t, lIart_ret SkelØJOae • 

- O -

l. ViUrJ af fornland : Uren H1ndaholll v.lqtes. -r -o 

2. Valg af næstformand: Giuseppe Torre.in valGtea. 

3. Evt.: Intet. 

G. 'l'orreri.'·, 
n •• tI~r.,,~od 



AARHUS UNlVERSI~ 

5TIIDXBII&1INB'f PaR DB 
KLASSISK PI~I8KB PAG 

5N-84-2.1 
08.02.1984 

Refer~t ~f N~e i SN aandag den 6. februar kl. 10.00 i mØdelok~let. 

Til stede : '-ren Hind.holM (for.and), Holver Friie -Johaneen, Erik 
08tenleld, Giuseppe Torre.ln: Jette Se~ldt 09 Mar9aret 
Skel.o •• (observat_rer). 

Fraværende 
aea afbUd : Blrvitte S. J_r,enaen . 

aavaremtt 
!n .lSUd i Hanne Roer. B. Oatenfe14 forlod -.det efter punkt lo 

S.ren Hindaholm forlod .~et under punkt 9 pi orund 
• f lnhllbllite •• 

o 

l. Godkend.la. af daqsordan. 

SH vjorde op.arksom pl, at punkt 9 var lukket 09 at han •• 1v 
v_r inhabil. 

Dav.ordenen Godkendte •• 

2. Godkendelse af referat af det konstltuerende atfde i SN 13.1.84. 

Referatet vedkendtea . 

l. Meddelelaer. 

A. 
b. 
c . 
d . 

e. 
L 
II· 

h. 

SH .eddelte at fra nu af vil r~tin.sager kun blive aedde1t 
akriftlivt oq fre.la;t p6 aekretariatet. 
SN har .o4taq8t : 
Rettel •• sblad til ekea.en i arkaologi. 
levillinver til studlevejlednino 1984 . 
Brev fra Steen R.nnow (aMl. punkt 4). 
Brev fra Ole ThOMsen om begynde la. af hans undervlanla9 1 
april. SN vil lIedd.l. OT. at han kan be9ynde den ll. april 
O; .ft~le undervian1nqaforl.b med deltagerne. 
Referat fra SN Oden.e. 
arev a. prorektor valg. 
Brev OM pro;r •• 1984-85 for JAu. SN besluttede etraka at 
begynde udarbejdelsen af progra .. et 1 aa.arbejd •• ed BO og 
pOJ alledea, at proqr ... et behandl •• pI næste _ød. 20.2. 
'or_anden har taget kontakt .ed Inatitut for Lio;viatik an
glende undervisningen 1 græak aprogh1storie d'r, ao. inter-
e ••• rede studenter vil blive opfordret til at deltage i. 

4. Valg af studienævnerepra.entanter. 

Til I SN valgtes Erik Ostenfeld og Steen R.nnow. 

5. Ned.ættelse af faste udvalg . 

GT og Hanne Roer valgtes til UT. 
GT og søren H. valgtes til atudievejledninqaudvaloet. 
BO og paJ valgte a til graakundervianingaudvalqet under JAu . 
Det nye SN ladet dette arbejde fort.atte p& saaMe vilkir SOM 
hidtil. 

6 • M"deplan • 

Ordinær .~eplan; 20 . 2., 19 . 3 . , 9.4. , 30.4. og 21 . 5. 

1 . 

8. 

l • 

2. 

3. 

4. 

9. 

10. 

S1I-84-2.2 

Abent Hus-arrangement. 

Abent Bu.-arrangeaentet afholde. tirada; den 6.3. fra kl. 
10 til kl. 16 _ed; f.1Qen48 progr .. : 
Kl. 10 ~. _ed .tudievejlederne 09 SN repræsentanter 09 
orienterinO' o. studieforhold ved instituttet. 
~l. 11-14 deltagele. 1 tiaerne .fbrudt af spisepause. 
Kl . 14-16 rundvianlDO pl univ.rsitetet 09 Arkaologiek S •• -
linQ . 
Indtil nu hU"_ 9 elever aeldt 819. aen flere kan forventea. 
BN .kriver til .tudi.vejled.rne pi nOOl. CJr-na.ier O; nogle 
larere i de kla •• isk. fAg. 

Dr'ftelae .t arbejdsplan. 

Por.anden tre.lagde f.lo.ode vi9tlQe arbejdsopgaver: 
Probl .. OM ko.petence - i OK 09 Qr •• ke tek.ter 1 overs.ttelse 
i latln hoved~ag. penSUMkrav. 
~89.n vil blive ta;et op pi et SN __ ø4e efter at foraanden 
har kontaktet all. de intere •• erede parter. 
Revision af ekøa.ensordninger for Byzantini.tik 09 Latinsk 
Mlddelalderfl101ogi len opgave arvet fra det tidligere SN). 
5.;_n vil blive taget op p& et SN-.~e .fter kon.ultation 
aed lærere der har inter ••• e i .aoen. 
Revi.lon et OK-bif~et •• k .... n.ordninq og t •• tlaooelae af 
d • ..rIiV •• k ... en.be.t .... l •• r for JIU. 
Sag.n vil f_rat blive di.kuteret generelt pi et SN-Møde 00 
derefter overladt til et udvalq. 
S .. ling af generelle SN-b •• lutninger eno&ende ek.eaen . under
Vl.Ding.planl~nino, dispen.ationer •••• 

Nedsettelse af bed ••• el.eaudvalg for etudlevejlederatillinc. 

Lukket punkt. Bed~ •• lseaudvaIget ned.attes. ~at'end. ef: 
H. Friie Johanaen, Hanne Roer og Jette Schaidt. 

&ventuelt . 

HFJ apurgte, oa SM plejede at udnavne en vejleder blandt 
larerne. Oet blev opklaret. at IR indtil nu havde udnævnt 
en larer til 4enne opgave . 
GT orienterede o. nogle OK-.tuderendes ønake &nOlende filo-
8ofi-undervianing. SN vil ae pi .aqen nAr ae.e.tret ko .. er 
1 gang. 

G. Torreain 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

STUDIENÆVNET POR DE 
KLASSISK ,FILOLOGISKE FAG 

SN-84.3 . 1 
08.03.1984 

Referat af flØde i SN ",.ndag den 20. februar k1. 9 '.30 1 mØdelokalet. 

Til stede: S.ren Hindshola (forlland) , Holger Friis 'Johan .. n, Btr~ 
gitte S . Jørgenaen. Erik Oatenfeld fra kl . 10.15. Hanne 
Roer. Giu.eppe Torresin. 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5 . 

Under punkt 1 (lukket mØde) forlod S.ren K. 09 Birgitte 
s. Jøroenaen medet. 

- O -
Godkendelse af dagsorden. 
DaGsordenen godkendtes . Punk,t ~O var lukket .. 

Godkendelae af referet af mØdet den 6 . 2.8'. 

Under punkt 10 rettes SH til SNo 
&SJ: fraværende _ed afbud . 

Meddelelser fra formanden. 

a . SN har modtaget indbydela. til seminar OM viden.kab.teori. 
EO 09 Finn Hø;høj opfordres til evt. at deltage. 

b. SN har _odt.gat institutavia fra Hiatorie . 

Semesteratart . 

Flere ændringer pI skemaet havde vist Si9 n~vendioe. men 
problemerne var blevet løst til alles tilfredshed . GT rede
gjorde for EO ' s ændrin9 i Ariatoteles' .de ani • • 09 BH bi
faldt andrinQlen. 

SN udtrykte _naket om for fremtiden at have GSK-timer 00 
andre tiMer af interesse pl skemaet. 

JAu's program for 1984-85 

BO og POJ,med1emmer af grzsk-undervisnlngaudvalQet. var ind
budt 09 deltog under dette punkt. 

SN takkede for udvalgets svar pi an.odni·ng oa at kOflae _ed 
forslag. SN bifaldt forslaget OQ vil fore-sI" JAU f.-tgende l 
kurser: 

1) orzsk sprOQ 2) epos (Homer) 3) Telta: "Skyld. anavar. straf" 
(tragedie og filosofi). (se vedlagte brev til JAU'8 arbejds
gruppe) • 

Anglende l} blev der udtrykt hib om. at antallet af seminarer 
var realistisk for gennemf.-relsen af undervianinQlen og opnA
elsen af et niveau svarende til GSK (1. bind af ReadiD; Greek) . 
Kurset skal afsluttes med en pr.-ve. Med hen.~n til undervis
ning_tempo oq studenternes _uliOhed for at opnl fortrolighed 
med sprog:et vil det vare ntldvendigt at have 'en vurderinq og 
en evt. justering omkring jul. 

Til alle forløb regnes der med deltagelse bide af l. 09 2. 
lrs studerende .. Anqående udgifter i forbindetse med kurserne 
regnede SN med kompensation fra Fakultetet .om aftalt for 
83-84 . 

6 . 

7. 

8. 

SN-84-3.2 

Første diskussion af nzste semesters undervisning. 

For~.nden havde fra institutbestyreren mundtligt fAet 
a.d.deIt et forelfb1gt tal på 36 timer, d-er kunne stige 
til 38 eller 40timer, ' afhængio af en beslutning 1 IR. 

SN tilsluttede al~ GT'a forslag om at lade formanden 
kontakte ' bestyreren øted henblik pI ~t fl Meddelt de nær
_ere oastand19heder (især de underv1anin;arelevante) . 
der li til grund for reduktionen af timetallet fra 40 

' tll 36 . 

KR-~e.lagde den f_rste UT-vurdering af E 84 i forhold 
til turnuaplanen. Liererne vil bl!'ve spurgt om :forslag 
til latin 00 <lr.ak kolonne II 00 0111 formelle d'iacipliner 
i latin kolonne IV aamt religion i græsk kolonne IV. UT 
.ente, at indenfor forMell e 41acipliner var l) textkr1tik 
2) . etrik aarli; _naket. 

Ea~MIndede a. BN'a beslutning i F 83 om åt "latinsk sprog
beskrivelse" akclle finde sted i E 84. SN kunne bekrzfte 
EO's beaærkning, og "latinsk aprogbeskrivelse" vil blive 
tilbudt .0Il alt.ernativ til forlIIell. discipliner. 

Anolende historie (lati,n kolonne II) blev det besluttet, 
at det ikke .l vare en elementær 9.nne~ang pI grund af 
den nuværende Sallust-qenne.;an; . 

,SN vil tilatrebe at koordinere tilbudene i OK 00 til JAu. 

Religion (oraak kolonne IV) akal helst indeholde tex ter 
~i1 ti1va1Q i OK. 

pOJ har aeddelt. at hans "fritext" vil falde in4en for 
g:rit8k. 

Studenterne til blive spurqt OM de forannævnte emner pluS 
om der er tilalutnin; til 9ra.k at il II. 
Formandskabet blev opfordret til at taqe kontakt Med In
stitut for Lingvistik 09 andre relevante institutter an
olende koordinering af undervisning. 

Græ5k .proghistorie 1 turnus planen for E 84 vil ikke 
blive qenne_ført. 

8edømmelsesudvalqeta rapport. 

Lukket refer~t . SN t.iltrAdt.e en.t. ... iqt bedf .. elsesudval
qets indstil!in; og vedtog at an •• tte atud •• aq~ Birqitte 
S.A. Jørgensen so. _tudievejleder. 

Evt . 

GT bad om meningatilkendegivelser aftqlende specialets ma
ximale sidetal og annoncerede. at han vil k~me .ed et 
forslag desanqlende. 

G. Torres in 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SN-84.4 . 1 
13.3.1984 

Referat af extraordinært mØde i SN mandag den 12.3. kl. 14 . 00 

Til stede: Søren Chr. Hindsholm (formand) . Holger Priis Johansen, 
Bir9itte S . Jørge nsen t Hanne Roer. 

Fraværende 

med afbud: Giuseppe Torresin, Erik Ostenfeld. 

l-

a. 

b. 

c . 
d. 

e . 

f.. 

g. 

h . 

i-

2 . 

o 

Meddelelser fra formanden. 

Brev fra Undervisningsministeriet angående BDL's forespØrgsel 
om eksamensor~ningen. 
Meddelelse fra Det humanistiske Fakultetsstudienævn om emne
rammer og enkelttværfag i proqram~et for 1984/85. 

Modtaget adre,aseliste for AU. 

Modtaget statusrapport for JAu 1982/83. 

Henvendelse fra HFSN om meritoverfØrsel fra HandelshØjskolen 
i Arhus . 

Modtaget udkast til regler for HFSN's kursus i humanistisk 
videnskabsteori 1984/85. 

Brev fra Folkeuniversitetet i Arhus angående forslag til 
kurser og forelæsninger. 

Modtaget referater fra Studienævnet for Klassisk Filologi 
KU dateret 2/2 og 2/3 1984 . 

Modtaget institutavis fra Historie. 

Udtalelse angående IB's forespØrgsel om BDL's ansøgning om 

"undervisning indenfor hans forskningsområde og angående brev 
fra J.H. Schjørring, Institut for Dogmatik. 

SN besluttede at anbefale IR at modtage J.H. Schørings fore
spØrgsel med hensyn til BDL's seminar i efteråret på Institut 
for "Dogmatik mod en senere kompensation. 

Hvad angår BDL ' s ønske om at undervise indenfor sit særlige 
forskningsfelt, tilsluttede SN sig et oplæg "fra formanden som 
opsummerede sagens punkter og eventuelle videre konsekvenser 
samt klargjorde SN's stilling i planlægningen af undervisnin
gen. 

3. Eventuelt . 

a. Henvendelse fra SR om udlevering af bedømmelsesudvalgets ind
stilling til SN om stillingen som studievejleder. 

b. Skrivelse fra Humanistisk StudenterrAd til de mindre insti
tutter angående årlige studietrinstilvækster. 

Birgitte S. Jørgensen 
referent 

" "-.,... 



AARHUS UNXVERSI~ 
STUDIENÆVNET POR DE 
KLASSISK FILOLOGISK! FAG 

58-84.5.1 
25.4.1984 

Referat af møde i SN mandaq den 9. april kl. 13~30 1 mØdelokalet 

Til stede: Søren Chr. Hindahola (formand', Holger Friis Johansen, 
Birgitte S. J_rgensen, Giuseppe Torresin. 
Jette Schmidt, Margaret Skeleose (observatører). 

Erik Oatenfeld, Hanne Roer. 

- O -

1. Godkendelse af dag80rden~ 

D~aorden.n godkendtea. 

2. Godkendel •• af referat af _øderne den 20. februar 09 12~ •• rts. 
Referaterne godkendtea. 

3. Mundtlige _eddelelaer fra tor.anden. 

a. SN har Modtaget brev fra L.ndaarkivet for Aørrejylland om 
reqlstrerinq af arkivalia. Pormandskabet skal svare. 

b. Institutbestyreren har .leddelt SN, At der er l8 ya9tti .. er 
til rldiqhed for E 84. 

4. Meddelelser fra PSN. 
Til dette punkt var Steen R,nnøv indbudt. 

&. Nye regler for videnskabsteor1 er vedtaget. 
b. på grund af JAu er opt.;ela.atallet for~et .ed 100. 
c. Nye fagudviklingS9rupper. 

d. Information oa hum~ni.tbekendt9.rel.en og pædao091kum. 
Man vedtog at at.tte enhver bestræbelse for bevarelse af 
bifag med nuværende faglige niveAu. 

S. MS!k}ninq 011'1 optagelse i hovedfag græsk (lUkket punkt). 

An-SfJqningen blev anbefalet over for rektor. 

6. ~18pensationsan.!9ning (lukket punkt). 

7. 

a. Åns~n1n9 OM dispensation i TllvalQ C (Historie OQ SaMfunds
forhold) pI. grundlag af, speciale blev imØdekommet. 

b. Ansøgning om dispensation i T1lvalq D (Rel19ion.hi.torie) 
blev im,dekom.et pi den betinqel •• , at ana~.ren supplerer 
med 100 sider a.mMenhangende tek.t~ 

UASS (bl.a. pi grundl!Q af HP'. brev af 19.1. om UASS-n!qle). 
Formanden redeqjorde for konsekvensen af den foresilede nye 
beregn1ngsmetode for UASS-ti.er . SCR 09 HFJ .kal tage kontakt 
med +R og i fællesskab svare pi det urettardiqe forslag. 

Formanden fremsatte problematikken anolende opslag af UASS
stillinger til E 84: skal undervisningen først fordeles blandt 
de faste lærere eller skal nOQle bestemte timer reserveres til 
UASS? UT skal tage kontakt med IB og komme med forskellige 
alternativer til SNo 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

S8-84.5.2 

Første diskussion om revision af OK eksamensordnin9~ 

Der var enighed om, at de tre store problemer ved eksamens
ordningens revision er: pensumsomfanq: eksamens former i 
tilvalo; specifikationsgrad i opgivelserne. 

JS og MS fremsatte oqal ønsket om at eksaminanden skal have 
større indflYde~8e pi valoet af eksaMinationsemne. 
Der blev nedsat et udvalg bestAende af HFJ, GT, JS, MS og 
8SJ. 

Forslag til ændringer i eksamenSbeateMmelser for OK for JAu-

-studerende. 

Til dette punkt var BO indbudt. 
GT fremlagde en ak1t •• a. sarlige ekaa~enabe.teMMelser for 
OK-studerende under JIU anq'ende SS 47.1: 41.2; 47.3; 41.4j 
47.5. Alle erkl~rede s19 enige~ændrinoerne, so. skal redi
gere. f2rdi.qt til vedtaoeise pA naste _øde. 
SD gjorde opaarksoa pi bibliotekaproble.er (fjernlin ~ ••• ) 
for de studerende ved JAu. SN vil skrive til Statsbiblioteket 
09 Kul tura1n-is'terlet. 
Der blev d1skuteret en flerlri~ undervi.nlnosplan for JAu. 
For.andetabet skal sende ske.aet til Arbejdaqcuppen for Jiu. 

Anq'ende proble.et OM "supplerinQN Cd.v ••• eks .. 1natora krav 
0., at .en opu&ve suppleres.ed videre studiUM f_r den ;od
kende.) blev det besluttet, at der ikke kraves foraaliseriD; 
i etaaeenabeate •• elserne. 
ID AR80dede SH a. at o.arbejde et bevis for aflagte pr.ver 
Mw". 

P.lle.Uges~rgeskeJIae,t var ileke blevet effektivt oMdelt 09 
besvaret. KPJ .ente, at der SkULle v.are at*rre perioder Mel
Ie_ fælleauger pi qrund af de beqr»naede ressourcer man .At
te regne med til denne opgave, pI. grund af Mulioe eanera be
gransede ant~l oq af undervisainqena afbrydelae. Andre var 
Mere optl.1stiake og f_r indkaldelae af et f~lle •• ~e akal 
SN udarbejde et opl.;. 

Ek.kue.loner~ run4ap!rqeta resultat. 
Det blev indatillet til HR at indkalde til et atvdentere.ae 
oa en eleskura1on. 

Ivt. 

Intet. 
Ci. Torresin 

referent 



IARHUS UNIVERSITET 

lTUDIENÆVNET FOR DB 
:LASSISK FILOLOGISKB FAG 

SN-84-6.1 
08.06.1984 

:eferat af møde i SN onsdag den 9. maj kl. 15 i mødelokalet. 

'il stede: Søren Chr~ Hlndsholm (formand), Holger Friis Johansen, 
Hanne Roer, Giuseppe Torresin. 
Jette schmidt. Marqaret Skelmose (observatører). 

Birgitte S. Jørgensen. Erik Ostenfeld. 

o 
Godkendelse af daosorden. 

Daqsordenen 9od~endt.s .ed tilføjelse af punkt 2. bis): 
Definition af grask-pensu. ved Jiu. 

Godkendelae at referat at SN-MØde 9.4. 

Referatet godkendtes .ed ttlføjelae af, _t obaervat'rerne 
var til stecle. 

bis' Definition af oresk-penau. ved J1u. 

pOJ var indbudt under dette punkt. SN besluttede at .ed 
-60 aider kl ••• isk pro •• N i ek .... naordningen for OK J 45.2 
forstå. for JAU-studerende. 'IedkoJlllllende "60 aider at-Re_ding 
Greek-kuraets ubearbejdede 09 lettere bearbejdede sider". 

I . Meddelelaer fra forrla,nden. 

I . 

Mundtliqe meddelelser fra for •• nden: 
a. Rapport a. ankeinstansen ved eksaainer. 

SN støttede Fakulteteta svar. 

b. Udkast til ekøaraen.beviser ved JIU fre .. lagd.a-..-·~·· 

Naste semesters undervisning. 

HR pr •• enterede resultatet .f OT'. arbejde 8.at et tor.la; 
til .. undervianil19apl.n 1 8 84. GT reswaerede de ava&" (22), SOlI 
UT havel. lltodtw;'Jet·. 
Førlllaqet opererede .ed ... UASS-t1aer svarendr-t:1l- 2 ti •• r i 
instituttets interne v~tnin9 09 2 tiMer Med . vægtning 2; .en 
under diskus.ionen blev oosl en aodel med 2 ti.er med vagtn1n; 
l 09 4 lied vlIgtning 4 fretUat 0c;J godt.aoet. 
Et tilbud fra GT OM at vavte ROMerak historie og ... ~und.for
hold ned til l fra 2 blev trukket tilbaq •• 
GT aagde, at BOL's forslag a. introduktion t1l grundprobl ... r 
og forsknings.ituaticn .n;~ forholdet melleM den gr •• ke filo
sofi oq kristendommen ikke havde flet tilslutning fra studen
terside.og derfor ikke var medtaget pl planen. 
HFJ udtrykte forbehold fordi forslaqet ikke tilfreds.tiller 
den aktuelle situation. 
Alle var dog enige om, at der ikke kunne rejses formelle ind
vendinger mod planen, der blev givet videre til IB. Planen 
vedlægges referatet. 

5. 

6. 

1. 

8. 

9. 

SN-84-6.2 

Den næste fællesuqe. 

Det blev vedtaget at afholde et fællesmøde for at fastsætte 
l) tidspunktet (BN vil foresiA november måned) 
2) antal foredrag og diskussioner 
3) temaer. Som mulige temaer n~ntes: antik drama; fremskridts_ 

tanken; tekstanalyse: kvindetyper i den antikke litteratur; 
senantikken; oversættelsesproblematik. 

Definitiv tekst til JAU's eksamensordning. 

s~ vedtog principielt en tekst til eksamensordning i OK for 
flernatuderende ved JAU, som sendes til høring i IR. 

Ekskursioner. 

Man koftstaterede at der ikke var tilslutning til ekskursioner 
fra studenteraide. 

Di.pen •• -tion. 

Der blev givet en student dispensation til efter ti1Meld1ngs
fristen at .elde 8i9 til eksamen i .ca.eren 84. 

Evt. 
Intet. 

G. Torresin 
referent 



AARHUS UNIVEØSI~ET 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

8"-84-7.1. 
21.06.1984 

Referat af møde i SN tirsdag den 12. juni kl. 10. 00 i mødelokalet 

Til stede: Søren Chr. Hindsholm (formand), Holger Friis Johansen , 
Erik Ostenfeld, Hanne Roer, Giuseppe Torresin. 

Fraværende 
med afbud: Birgitte S. Jørgensen. 

l . 

2. 

3. 

4. 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 
f. 

q. 

Jette Schmidt. Margaret Skelmose (observatører). 

o 
Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

Godkendelse af referat af mødet den 9. maj . 

Referatet godkendtes efter en transposition og interpunktions
rettelse. 

Meddelelser fra formanden. 

Prismer, semesterskrift for tværfag. 

Brev vedr. teknologiaftalen af 1. juli 1981. 

Endelig beregning af UASS-ske_a. 

Institutavis fra Historie. 

Kursusskrivelse Oll milj~lære. 

Skr. fra Reqistraturen anq. optagelsesbetingelser for en ny .. tud. 

Et brev fra Hoderate Studenter ~ der vil have information a. 
vort syn på gymnasiet~blev diskuteret. Formandskabet vil be-
svare det og sende en kopi til alle SN-medlemmer. 

Meddelelser fra FSN 

a. Udnævnels.e af videnskabeteori-udvalg under FSN.. ... 

h. Tværfagsprogram 94/95. 

Opslag af UASS-stillinger og nedsættelse af b@dØmmel5esudvalg. 

Opslaget for 3 UASS-forløb i E 84 blev diskuteret. Det skal 
stim·ulere så mange som muligt med 53. mange s~ .. mulige emner 
til at ansøge. SN skal have den største frihed og smidighed i 
besæt telse af UASS-stillingerne. Formandskabet har f3.et opga
ven at s krive opslag og sende det til I nformation & Debat og 
til Magisterbladet. 

BedØmmelsesudvalget består af HFJ, ED, POJ (suppleant OT) og 
vil begynde sit arbejde straks efter 1. august. 

5. Modtagelse af de nye studenter. 

Hodtagel-sen finder sted mandag den 3. september. Der vil blive 
sørget for at interesserede f~r mate~ialet om fag og ek samens
ordn inger. SN modtager alle de nye s tudenter og først senere 

. de les de itutorgrupper. 

I 
I 
I 

6. 

7. 

8. 

9. 

lo. 

SN-84-7 .. 2. 

DispensationsansØgninq~ 

Lukket punkt. 

En dispensationsansøgning vedrørende latin-krav for græsk 
bifag blev imødekommet. 

SN's arbejde i sommerperioden. 

Næste SN-møde blev fastsat til mandag den 13. august. For
skellige opgaver og vagttjeneste blev fordelt melie~ seH 
og HFJ. 

Fzllesuge. 
Torsdag den 6. september kl. 15 vil et møde finde sted for 
lærere og studenter for at fastlægge programmet for fælles
ugen E 84, som tænkes afholdt i mid~en/slutningen af novem
ber. Form og .temaer skal diskuteres. Man må regne med, at 
undervisningen evt. skal aflyses under fællesmødet. 

Endelig vedtagelse af eksamensordning i OK-bifag for JAU. 

.Eksamensordninqen blev vedtaget og sendt til HFSN. 

Eventuelt. 
HFJ spurgte a. timeplan for revision af Ok-eksamensordningen. 
Der var enighed om. at arbejdet i udvalget m3 begynde straks 
efter ferien. 

c. Torresin 
referent 



AARHUS UN:['J1.Li ITET 

INSTITUT FOR OLDTIDS_ OG 

'"IDDl:LALDERFORSKNI~G 
IB 83-12 
20.12.83 

Referat af mØde i Institutbestyrelsen m.nå!9 den 28.11 _83 kl. 10.30 

i F!gudva1gslokalet. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Hanne Laver Hansen, Erik 
Pihlkjær Hjortshøj, Holger ~riia Johansen, Elin LØyche. 

P'ravarendie .. ed afbud: Anders "Skouvlg. 

- O -

l) Referaterne fra de sidste to 18-_Øder blev godkendt. 

2) Der er under 23.11. fra HF modtaget ~n akrivelse N. opslag af 
' studievejlednino for oyanasie- og HF-elever i Midtjylland. 

]) 

4 ) 

5) 

6) 

7) 

'Der er ·under 21 .. 11 ~ lIodtaget: medde1.else 0"' bevi11inQ' af Stama
tia Giannoulos' rejsepenge. 

Der er u.nder 10.11. fra NJ Itodtaqet en skrivelse OM, at insti
tuttets ,nsøgning' Oll edb-udstyr (terminaler) ef t ,er udvalgets 
•• n1ng falder uden for cirkulæreskriveLsens beatetltleIser. 

Oer er under 7.11. Modtaget en skr1~e~e fra Rektorkollegiet 
ang . ku1turaftalen Danmark-Jugosl~vi~n. 

Der er 23.11. kommet en forespørgsel fra Søren Hindsholm. om 
hil':l .ltan ~.t lov til at benytte ins:t.i ·tuttets 3m-lzaeapparat og 
-pr J.n'ter _ Bestyreren havde ,henvist" ham tU Germansk Institut, 
som har et tilsvarende apparat i drift. 
Der var enighed Olf. at s 'øge 3_ 'eren i lokale 412 ove,rf_rt til 
filkultetet, da instituttets behov ior det er ringe og ikke 
8.t~r i noget ' rimeligt forhold t11 · ~rlf"tSUdQifterne (service
abonne~ent), hvorfor det da også i noqen ~id havde været "i 
""Hpose" • 

Der er fril Pisa (European Science~o.undation) ~odtaqet en 
oversigt over lexicografiske projekter i-Europa . Opstilles på 
biblioteket. 

8 J Der var enighed om pi basis af Torr.e.a-i.Ds og S.ren Hindsholms 
forarbejde at afsende svar til "F's inforMationsudvalq ang. 
planerne om plancheudstillinq. 

M~et sluttede kl . 11.01. 

Hanne Laver Hansen 
referent 

AARHUS UNIVBRSlrET 

INS~ITUT FOR O~IDS- OG 
IIIDDBLALDBRFORSKNING 

IB-83-l3 
05.D3.84 

Referat af •• de i Institutbestyrelsen Mandag den 12.12. kl. 10.30 

1 faoudvalgalokalet. 

Til atede: Otto Steen Due (~styrer), Elin Løyche. Erik pihlkjær 

Hjortshøj. Hanne Laver Hansen, Holger Friis Johansen, 

An4ers Skouvig. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- O -

Aft9. JAU talte .an om to forløb. 
Koepensation for 2 x 60 tiller. 

OSD aeddelte, at radlatorventilerne pS instituttet bliver 
udskiftet i dagene melIe. jul og nytAr. 

Der er aodtaget under 8.12.84 en meddeleis. fra Institut 
for de eksakte videnskabers historie om et kollokvium -
J_rgen Husted om: nen nyeste reallSMedebat. tirsdag den 13.12. 

Der er under 9.12.83 modtaget en skrivelae fra dekanen ang. 
telefonudgifter .. 

Meddelelse om 13.12. kl. 14.15 Licent1atforelzsning/tyek 
"Det anti'autoritære Oprør". 

Der er modtaget Festskriftet "Prisme" til Tværfao 1973-83. 

M.~et sluttede kl. ll. IS .. 

Hanne Laver aansen . referent. 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

Il! 84-1 

17.02.84 

Referat af møde i Institutbestyrelae~_ .And.9 den 13. februar 1~84 

kl. 10.00 i instituttets .f ·agudvalgalok .. le. 

Til atede: Otto ·Steen Due (bestyrer). SusAnne Bejer. Inger .Ech_ari. 

Erik P. Hjortshøj. 

Fraværende 

med afbud: Anders Skouvig. 

l. 

2. 

- O -

Fra Dalsgaard Laraen var modtaget en henvendel.e af 2D.l. 
OCII mUliqhecSer.ne "for 1 univeraite-tslret .198./85 C?9 videre 
at undervise i 2 ugentlige ti.er pr. semester ud fra han a 
forakninQ pi inati tuttet &011 en ·_de1 af den nora·a1e under
vianingaforp1igtelae. 

Det vedtoges at forelægge sagen pi ~.r.tkom..nde IR __ ~~ 

Fra~ Insti tut for dOOJlatik ved be~tyreren Jens ·Holger Schjtfr
ring har Instituttet . • odt·aQe.t ·eD.-henvendel:se af 9.2. '. hvori 
.an an.oder 0... at .1)alag ... rd Larsen se. en del at sin ,nona.le 
undervisnlnqsforplig.telse i .tteJ"lrs· •• estret· 1984 1. 2 uqen-t
lige tiMer afholder et s_lnar ved Inatitut '10% . cSogatati'k. .ed 
titlen: Person og natur ·iia_det .el~em grz.k filosofi og kri
sten teologi". idet .an tilkendeg-iver. at .-der· på TF er inter
esse for og vilje til at indgi i undervuningen p" In.titut 
for 0&" soa Nodydelse for den i forbindels •• ed det planl~9te 
seminar evt. overførte undervisnin<js.ka'pac1tet. og t:ndbyder 
til en henvendelse .herfra om ved en 8ener~ lejlighed ~ ~e 
en af TF's medarbejdere tilbyde et emne l - In~tituttet. ~e
plan. 

Det vedtoges at fore1æ;ge sagen pi t.rstk~ende IR __ ~e. 

3. 8estyreren oplyste, .at Øivind Andersen er -pr.ioriteret soe 
nr. l af de foresl&ede 'nordiske gæs:teforelæsere. 

4. Fra HFSN var modtaget opfordr.ing af ~O. 2. 84 til at tilsende 
Universitetsradioen institutavisen -•. v. saat anden information. 

Der vedtoges at overdrage ·sagen t.il Agora-redaktionen til 
videre forans.taltning. 

s. Der er modtaget n.ye og ændrede retningslinier for rejseunder
støtteiseskontoen (konto 53). 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

IB 84-1.2. 
17.02.84 

Af henayn til planlægningen havde SN's for_and ønsket en 
foreløbiq tilkendeqivelae af, hvor _ange undervisningstimer 
der vil være til rldighed i E 84.inden SN-_Ødet den 20.2. 
Under hensyn til de k08p11kationer der fr .. k~.er ved JAu
kompensationsundervisnlnoaaasistenttiMer og evta andre sær
lige arrangementer. jvt. l. 09 2. ,vedtoges det at drøfte sa
gen nar.ere pI et bestyrelseSMøde d. 20. kl. 9.00 

Efter henvendelse fra G. Torresin vedtoges det at indkøbe 
4 videobind. 

. Der er .odtaget 'ektionak.ta109 for det filosofiske 09 teo
logiske fakultet ved KU ('84). 

Fra HFSN var Modtaget skrivelse at 3lal. vedr. JAU's under
visninosprogram 1984-85 med indkaldelse af foreløbige for
slaq til program_et inden 29.2. 

Bestyrelsen vedtog at afvente SN'. stillingtagen hertil. 

Bilagt skrivelsen var "Notat ca forelØbio procedure i for
bindelae _ed oprettelsen af studieprograa samt afholdelse af 
eksalJliner ved JAu" (udateret og u4ioneret). 

Man vedtog flg •• ~eplan: 
20. 2.. 5. 3.. 19. 3. • 2. 4.. 16. 4.. 30. 4.. 14. 5.. 28. 5. 

Otto Steen Due 
referent. 



.. ~ 

AARH US UNIVERSITET 

INSTITUT rOR OLDTIDS- nc 
HIDDELALDERPORSKNING 

1B- 84-2 
22.02.84 

Referat af møde i Institutbestyrels~n mandag den 20. februar 

kl. 9.00 i lnstituttets fagudvalgslokale. 

T'i) stede: Otto 
Erik 

Steen Due (bestyrer), Susanne Sejer. Inger EChammari, 
P. Hjortshøj, Anders Skouvig. 

J. 

2. 

o 

Refe~~ t af IB-mØde 84-1 godkendtes. 

!-lao C'p;Jorde foreløbig m. henblik på orientering af SN 

ar,tallet af vægt. timer 'til rid ighed i E 8e ti l min. 3D og 

max. 40, idel bemærkedes .t 6 heraf var tASS-timer (J Au ), 

hv o r konfrontation.stiller er identiske med vilgt,timer. Det 

endehgC' t.al \'il cel\:ult.ere af n,'s forhan41inger på i~l'.t

kommende mQdE'. 'rl.ll.er Itfno14t af SG 09 ADM, samt evt. teo

loger er ikke ~edtaget i Opgø=~15en. 

Mødet ~!uttcd~ 9 .21 . 

Anders Skouvlg 

referent 

AAR~US UNIVERSITET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDER fORSKNING 

IB·-84-3 
09.0L84 

Referat af møde i Inatit\lthestyrel .sen mandag de!~ S. marts kl. 10 . 00 

i institutte~s mødelokale. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Susanne Bejer.Ander s Skouv ig . 

Fraværende 
med afbud: Inger EChammari , Erik P. Hjortshøj. 

- O -

l) Referatet af IB-mØde den 20. febr. godkend tes. 

2) In5ti~uttet har mod ~aget! 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

a) f o ldere om skriftserie f ra Nordisk Institut med titlen " L,lES". 

bl indbydelse til brugermøde i Center for Hum anøkclogi. 

cl adresseliste fo r ~u. 

dl oversigt over institutbestyrere. 

e) p rogram f or Folkeuniversitetet. 

fl statusrapport vedr. JAu. 
Rappor ten ligger til gennemsyn pi sekretariatet. 

9) ove rsigt over fagud\'iklingsgrupper ved HF. 

h) opfordring til udtalelse i anledning af fornyelse af kultur
aftale mellem Kongeriget Danmark og Frankrig. !-lan havde iki<:e 
noget ~t bemærke. 

i) bevillingsskrivels~ for extern lektor. undervi sningsassi star.ce, 
studievejledning og annuum. 

Meddelelse fr~ institutbestyreren: 

osn har underrettet bestyrelsen, Rudi Thomsen, Erik Christl
ansen, A. Damsgaarå-Madsen og Rektor om BOL's indsigelse mod 
referatet af IB-møde den 13. febr. og bestyrelsens reakti on 
derpå. 

Næst.e JR ... tJt0de fastsattes til mandag den 19. marts kl. 10 .00. 

Budgetforslag for 1984 vedt~get. 
Beløbe t t.il indbinding \' i1 kun figurere på budgettet ror' ~nde
vær ende finansår. 

Mødet sluttede kl. 11.20. 

Susanne Bejer. 
refer e nt 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDER FORSKNING 

ZB-84-. 
02.04.84 

Referat af mØde i Institutbestyrelsen mandag den 2. april kl. .. 10..0.0 
i instituttetø mødelokale. 

Til stede : Otto Steen Due (bestyrer), Inger Echammari , E.P. Hjortshøj , 
Anders Skouvig. 

Frav.rende Med afbud: Susanne Bejer. 

o 

l) Instituttet har aodtaoet: 

a . Nye ayge.eldingablanketter pr. l. spril 1984 til edb-reQi
atrering. 

b. Cirkulæreskrivelse _ . forbud _od overnatninq i AU'a lokaler. 
c. Skrivels. ae indkaldelse af forslag til prisopgaver for lret 

1985. Svarfriat tirsdag den l. a.j 19S4. 

d. Skrivelse fra Forretninosudvalget vedr. edb-udvalgets forde
ling af _idlerne pi konto 37.02. Til 0&" for.l.~i9 kr. 8.350,-. 

e. Skrivelse fra Donnerska Instituttet vedr. biblioorafi over 
nordisk religionavidenskabelig litteratur. Medarbejdere o.a. ' 
bedes indgive evt. relevante titler til sekretariatet snarest. 

f. Indkaldelae til ~eneralforsa.ling O; veteran.~e i Vldenskaba
historisk øuaeu.a Venner den 7. april 1984. 

q. Referat.f mØde i arbejdsgruppen under JAu. 

h 4 Skrivelse fra dekanen af 19. marta om forslag fra fakultetets 
deltidslarerudvalQ til fordelingsnØgle tor UASS-aid1er. Et ud
valg beatlende at HFJ f OSD I SCR plua yderligere en studerende 
blev nedsat til nær_ere underaøqelae af fordelinoanøqlen oq 
dens konsek-venaer ror 0&". 

i. Skrivelse fra Kl ... lkerforeningens A/V-udvalq vedr 4 ny lys
billedserie _ed keramik fra Nationalmuseets Antiksamling_ 
Det besluttedes ikke at anskaffe serien, da den er .upple~ 
ment til andre 00 da o~.ven henh_rer ·under Institut for 
klas.isk arkæologi . 

j. Nyhedsbrev fra 'Center for Humanøkoloqi _arts 1984. 

2) Der er holdt mØde Mellem OSD og arkitekt Johansen om ombygning 
af niche pi gangene på 3. 09 4. aal- i bygn. 323. En række de
taljer .. ht. _'blering blev aftalt. Ta9'es op p1 næste IR-møde. 

Referat af IB_~et den 5 • • arts godkendtes. 

Dato for nzste IR-mØde fastsattes til mandag den 30. april. 

MØdet 51uttede kl. 11.15. 

Anders SkoUVi9 
referent 

AARH US U~Ive~SZ~~T 
I NSTITUT POP. oræTT~~- C~ 
NI DDELALDEftFOnS!',.rUNG 

ZB-84-S 
26.04.84 

Referat af møde i Institutbestyrelsen mandag den 16. april kl. 10 . 15 

i instituttets ruødelok a1e. 

Til stede : Otto Steen Due (bestyrer), Susanne Dejer, Inger Echammari. 
Erik P. Hjortsh.j, Ole Thollsen . 

Pravarende: Andera Skouvi94 

- O -

l) Referat af IB-aøde 4en 2. april godkendtes. 

2) Instituttet har aodta;et: 

. ~ Meddelelse a. forvaltniDg8h_jakolens kurser i 1984-85. 

b. Opalag om skriftet AEt rids over græskundervisnlngens hiato
, rie 1- den højere skole 1 Dan_ark". udgiv'et af insta for klas
atake .tudier ved OU. 

. Sk~l~t.t v1l lndgl 1 biblioteket. 
c. Skrift OM polak teater 1980-81 fra Institut for dra.aturqi. 

. d. Kopi af skrivelse fra Landsorklvet for N_rrejylland _ed 
apør9'eskema over arkivalier . 

]) 

5) 

En liat. vil blive udarbejdet inden 15 •• aj. 

e. pore.~r9sel tra Portugal ~ forboldene for Qrzak 09 latin 
pi AU 0\1 i l>anaark. 
IB vedtOQ at bede SN udfy14e det .edf.l;ende s~rge8kema. 

OSO redeqjorde for arbejdet .ed besvarelse af HF'. skrivelse 
vedr. UASS-nøgle. Svaret vil blive uddelt tilIR's O; SN's 
.edlera •• r. 

Afviklingen .f projektet med Den danske du Cange er nu si 
fre_skreden . at korrekturlæsninqen for alvor skal igang . 
Hvem, der skal påtage si9 dette arbejde, vil blive behandlet 
pI næste IR-mØde. 
lE rejste apørgsMllet om prioritering af du Cange- projektet 
i forhold til andre opgaver p~ •• kretariatet. Det vedtoges, 
at sekretærerne ~l afsætte fast Min. ; time hver per arbejds
dag, da kontinuitet er uo~.ngeli9' nØdvendig for denne opga
ve. lØsning. 

lE opfordrede instituttets forskere til at undlade at afleve
re presserende skriveopgaver i sidste øjeblik. 

Det vedtoges at sætte spørgsmålet om instituttets apparatur
azs81ge ressourcer og undervisningsfordellnqen i E 84 på næ
ete IR-mØde den 30.4. 

MØdet sluttede kl . 11.30. 

SUsanne Sejer 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR Ot.DTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 1R-1983- 6 

27.01.84. 

Referat af ekstraordinart møde i Institutrådet mandag den 5. december 

kl. 10.15 i 410/346. 

Til stede: Susanne Bejer, Bodil Due, Otto Steen Due (bestyrer), Inqer 
Echammari, Hanne Laver Hansen, P.O. Jastrup, H. Friis Jo
hansen ., B. Dalsgaard Larsen, Elin t.øyche. Anders Skouvi9. 
Giuseppe Torresin. 

Fraværende 

Erik PihlkjærHjortshøj, Birgitte 5eigh Jørgensen. Erik 
Ostenfeld, Ole ~homsen. 

uden afbud: Simon Laursen, Hanne Roer. 

- O -

Dagsorden: 

ets 

forbindelse med JAU's bestræbelser 
for at f~ aine prøver til at svare til prøverne 1 bifao, herun
der bl.a. spørgsmålet om krav i latin og moderne fremmedsprog. 
Dervar stort set enighed om, at kravene til JAU-prøver og bifags
prøver ~åtte være helt eller prakt~sk taget de samme. men at tek
niske forskelle i prøvernes afholdelse godt kunde accepteres. 

Man overvejede dernæst ressource problemerne. Her er indpasningen 
af græskundervisningen det største problem. M.h.t. kompensations
beregning etc. kan det forventes, at HF udarbejder en nøgle. Der 
blev både fra studenter- og lærers ide udtrykt en vis bekymring 
for, at ressourceforbruget til JAu på en eller anden måde kunde 
komme til at gi ud over instituttets "egne II studerende. Hen der 
var stadig eniohed om, at O&M ~, engagere sig aktivt i JAU-under-
visningen. . 

MØdet sluttede kl. 12. ·00. 

H. Friis Johansen 
refererrt 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

IB 93-14 
14. 02.84 

Referat af møde i Institutbestyrelsen mandaq den 30.01_84 kl.9.l5 

1 Mødelokalet. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer)~ Erik P. HjortshØj, Holger 
Friis Johansen, Elin L.yche. 

Hanne Laver H«nsen, Andera Skouvig. 

- o -
l. " Der er under 5.01. 84 fra Arhua Universitet modtaget brev 

vedr. institutbibliotekernes mangellister. 

2. Der er under 26.01.84 fra AU, administrationen modtaget skri
velse om universitetets matrikel og eksamensregister. 

3. Der er fra. Tværfag modtaget "Prisme" Festskrift til Tværfag 
1973-83. 

4. Der er fra HF under 25.01.84 modtaget DVU's skrivelse af 19.12.83 
~nglende forskningsbudgettering. 

S. Under 2.1.84 er der fra informationsudvalget modtaget meddelse 
OM m_de vedr. plancheudsti11inQ. 

o. Under 5.1.84 er der fra Rektorkollegiet modtaget en skrivelse 
vedr. kulturaftalen mellem Danmark og Forbund~republikk.n Tyskland. 

,. Under 3. 1.84 er der fra HF modtaqet retningslinier for restau
rerinQs- og indbindinQsprojekt NORD-ØST i finanslret 1984. 

8. Fra HF's forretningsudvalg modtaget skrivelse under 19~12.83 
a. yderligere bev. på kr. 4.500 til indbindinqsordningen for 
at kvoten for HF kunne opfyldes. 

9. Fra Institut for klassisk filologi, MUnchen Universitet modtaget 
skrivelse under 1. december 1983 vedr. tysksprogede disserta
tioner. 

10. Under 20.12.83 modtaget skrivelse vedr. " fordeling af studievej
ledninqstimer. 
Vi har flet tildelt 100 timer for 1984. Stillingen er opslået. 

ll. Under 14. dec. 1983 fra AU modtaget meddelelse om indplacering 
af Marianne Kristensen som assistent. 

12. Under 15. dec. 1983 fra HF modtaget oversigt over undervianings
assistancefordelingen for F 84. 
Vi har som kompensation for JAUundervlsning flet tildelt 90 kt. 

13. Instituttet har s..mmen med OU og KU ansøgt om bev. til gæste
forelæsning af Øivind .Andersen, Trondhjem. 

14. Under 20. 12.modtaget ansØgning fra filmgruppen om kØb af video
bånd for kr. 868"- + moms. Det "besluttedes, at bestyreren efter 
at have indhentet yderligere oplysninger skulle træffe afgØrel
se i sagen. 

MØdet sluttede kl. 10. 

Elin Løyche, referent. 



IR-84-2.2 

5. Meddelelser fr a s tudienævnene. 

6. 

7. 

a. Indisk: intet .. 

b . Klassisk (GT): Meddelelser om konstituering og arbejdsplan 
(vigtigst:revision af ekøamensordning for OK); om ansættelse 
af BSJ som studievejleder; om åbent hus-arrangementet 6.3., som 
uden SN's skyld var blevet placeret 1 de fleste gymnasiers vin
terferie OQ derfor havde dlrlig tilslutning .. 

Meddelelser fra fakultetsrldet. 

Et udkast fra DVU af 17 .. 1.84 havde placeret hele pædagoqikum
uddannelsen på universiteterne~ bAde disse og GL havde prote
steret herimod .. pOJ og SR oplyste, at et lovforslag af 7.3. 
foreløbig ~.rer uddannelsen tilbage til gYMnasierne; jvf. vi
dere I&D 5 (16. 3.84) s.l. 

AM fra BDL om som en del 

I brev af 12.3. udtrykte SN velvilje overfor BDL's ønske og 
principiel opt~isme m.h. t. mulighederne for dets gennemfØrelse, 
men ytrede betitnkellghed lft.h.tO' placeringen ubåde allerede i 
E 84 og F 85." . 
BDL klargjorde, at han tank te sig at yde en foreløbig ikke tids
begrænset undervisning pi 2 ugentlige timer i senantlkke emner, 
idet han ønskede en kontinuerlig saømenhzng melIe. forskning og 
undervisning, 09 idet han fandt, at dette omrAde ikke blot un
der hensyn til fagets udvikling. men egsl efter de gzldende stu
die- og eksamensordningers indhold burde have i hvert fald en 
sådan vægt. Det fremglk -a~ diskussionen. at der var en via priri- . 
cipiel sympati i IR for BDL'. ønsker , men at man ikke ønskede 
at binde sig for en langere periode, når muligheden for, under 
iagttagelse af de .l~indelioe regler for undervisningens plan
lægning-'i SN og fordeling i IR, herunder hensyntagen ogsl til 
instituttets opgaver indenfor forskningen og formidlingen der_ 
af, at ni frem til tilfredsstillende l_sninger både 1 de enkel
te planlægningsperioder og i et planlagningskontinuum m~tte an
ses for i hØj grad at vare til stede. Diskussionen berørte ogsl 
det qenerelle forhold melleM forskning og undervisning (HFJ, GT 
m.fl.). EO foreslog nedsættelse af et fællesudvalg mellem IR og 
SN til drøftelse heraf; ose ville i f.rste a.gang kontakte seH 
om sagen . 
Som afslutning på behandlingen af dette punkt konkluderede OSO: 
~ IR fuldt ud anerkendte berettigelsen af substansen i BDL's 
ønsker. men ikke delte hans opfattelse af, hvorledes de ~unne og 
burde tilgode~es ogs~ i fremtiden; 
!! det s~vel fra SN's som fra IRis side var klart tilkendegivet. 
at man v111e gøre siQ enhver mulig anstrengelse for, under iagt
tagelse af alle andre berettigede hensyn, at imØdekomme dem i den 
løbende planlægning, og derunder lade ønsker fra studerende u
denfor de klassisk filologiske fag have samme vægt s ,om ønsker fra 
i snævrere forstand fagstuderende •. 

!! IR ikke fandt det rigtigt på f~rhAnd og uanset andre hensyn 
at r e servere en bestem t ressourceandel til just det omhandlede 
område og til en bestemt lærer for en ubestemt fremtid ' 
~ IR o versender SDL's brev til SN med sin anbefalinq .: som i det 
foregående define r et, i for ve n tning om, a t der i samvirke mellem · 

9. 

I R- B 4- 2. 3 

SN og IR v i l kunne f i nde s også for BOL r i mel ige l øsninger på 
såvel kortere som længere s ig t , og : 
at IR følgelig meddeler SN, at rammen for IR's undervisnings
Ydelse i E 8.4 er 38 vag t timer , jvf. refera t . af IB-møde 20 . 2. B4. 

Anmodningen var anbefalet af SN i brev .f 12.3. og mødte alminde
lig s~pati ogsl i IR. Man vedtog uden afst~ning at efterkomme 
den· de praktiske konsekvenser, herunder kompensation til O&M 
i f~rm at undervisning givet af en lærer under TF vil snarest bli 
va 6Z".;&g&t. 

JAu i 1984-85. 

Udsat. 

. lG. Eventuel t. 

Intet. 

Hødet .sluttede kl. 12. 3B. 

H. F.r i 1.8 Johansen 
refer.ent 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDER FORSKNING 

IR-84-J.1 
17.05.80 

Referat af møde i Institutrådet mandag den 30. apri l kl. 9.30 

i 322/226. 

Til stede: Susanne Sejer, Bodil Due, O~to Steen Due (bes t y rer) , 
Inger Echammari, Hanne Laver Hansen, Erik Pihlkjær 
Hj ort shøj , P. O. Jastrup. H. Friis Johansen, Birgitte 
S. Jørgensen, Bent Dalsgaard Larsen, Jette Larsen. 
Elin Løyche, Anne Me tte Pedersen, Steen RØnnow, Anders 
Skouvig, Ole Thomsen, Giuseppe Torresin. 

Fravær e nde 
med afbud: Er ik Ostenfeld . 

l. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

o 

Valg af refe rent. 

POJ valgtes. 

Godk~nde15e af dagsorden. 

Pkt. 10 udsat til ekstraordinært møde. 

God kende l se af referat af IR-mødet den 19. marts 1984. 

BOL: Pkt. l c tredie sidste linie tilfØjes efter "tilfælde!"": 
"hvilket han havde spurgt om og fået b e kræftet af kontorchef 
Uffe Vesterdahl. " Pkt. 7, afsnit 2 (" BDL klargjorde .•. ete") 
2. linie efter "senantl.kke emner" til fØjes: "idet han ønskede 
en kontinuerl i g sammenhæng mellem fors kning og undervisning 
og idet han" ... ' . 
POJ og GT: Pkt. 7, afsnit 2 ("BDL kla~qjorde • •. etc") linie 6: 
"udbredt" ret"t"eStil "e'n vis" . . 

Med dis se ændringer gOdkendtes referatet. 

Bemærkninger til IB-referat af mØdet den 5. marts 1984. 

Ad pkt. 3: BDl. forklarede efter fores pørgsel fra GT 'og POJ 
om bagg runden for . sin indsigelse mod udtrykket "særlige 
interesse fe l t", anvendt i ret. IB 84-1, pkt . -1. .. . _som han 
fandt subjektivistisk og egnet til at skabe en fejlagtig 
opfattelse af, hvad sagen drejede s1g om. 

Meddelelser fra bestyreren. 

aso orienterede om instituttets indsigelse mod det fra HF 
udsendte for.slag til UASS-forde11ngs'nØgle. 

~igeledes orienterede osn om henvendelse fra Finn Hansen og 
Margit tave Rønsholt, Institut for Vestnordisk, om evt. in
stitutsamarbejde . Der var tilslutning til aSD's synspunkt, 
at seriøse drØftelser kun kan foregå, hvis HF udtrykker Øn
ske derom. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

IR-84-3.2 

Meddelelser fra studienævnene .. 

GT orienterede om UT's arbejde og om de nye eksamenskrav for 
JAU, som vil komme til høring på IR's næste mØde, om revision 
af OK-eksamenskravene og om den påtænkt e fællesuge i E 84. 

Meddelelser fra fakultetsrådet. 

OSD: HF har udpeget Jørgen Schmidt-Jensen som medlem af be
styrelsen for det danske institut i Rom. 

Afvi kli ng af projektet Den danske du Cange. 

OSD orienterede om manuskriptfremsti ll ing ved elektronisk 
tekstbehandling. BDL begrundede sin udtræden af arbejdet med 
du Cange. HFJ, OT og BO erklærede sig villige til at foreta
ge kor r ekturlæsning. 

Instituttet s apearatmæssige ressourcer. 

aSD gjorde status over instituttets maskinpark. Der blev givet 
udtryk for tilslutning til, at ingen permanent kan dispo
nere over elektriske skrivemaskiner, men at det afhænger af 
den en-keltes aktuelle behov. BDl. udtrykte håb om at kunne 
fortsætte den hidtidige ordning for eget vedkommende. 

GT beklagede, at den f orespØrgsel om læseapparatet, der for 
tiden ikke er i drift, h avde foranlediget OSD til en generel 
drØftelse af hele inst it u~tetB brug af kontormaskiner. Det 
kunne opfattes s om vendt mod enkelte og han ønskede at præ
cisere, at det ikke var h a m, der havde Ønsket, at dette 
punkt skulle tages på dagsordenen. 

IR vedtog at bemyndige bestyreren til at finde en løsning på 
spø~gsmålet om læseapparatet, e9t. således at det blev gjort 
tilgængeligt for flere brugere, mod en anden financiering 
e nd den nuværende. 

Fordeling af undervisning i E 84. 

Udsat. 

JAu i 1984-85. (udsat fra sidste møde). 

Programmet for 84-85 vil omf'a-tte 11 græskkursus 2) øvelser 
over epos (E 841 3) øvelser over emnet : "skæbne, skyld . straf 
1 græsk tragedie og filosofi". 

Evt. 

Intet. 

P.O. Jastrup 
referent 



UNDERVISNING EFTER~RET ~98' 

F.l~es. for alle studerende 

_ Introduk~ion til studiet 

_ .Tekatkri tik 

_ ·KotIedieteorl 

ved G. Torreain 
ved · G. Torres!n 

ved 'O.. ThOllsen 

. Pælles 'for qr.ak· og OK_studerende 

_ Homer (propædeutisk) 
_ Illaden 09 introduktion til ROMer 

_ Herodot, de qeografi.k-etnografiske afsnit 

_ Buripides' Medea m.m. (oversættelse) 
For græsk-studerende 

_ Introduktion til gr •• k prosa 

_ Aristophanes, Vespae 

_ Attisk prosa 

_ Græsk stil I 

For latin-studerende 

_ Introduktion til latinsk poesi 

_ Introduktion til latinsk prosa 

Latin!lk stil I 

_ Version 
_ Romersk historie og salllfunds'f.orhold 

_ Sp~09beskrivel.e 

- Verql1, Æneidens 6. eang 

Udenfor ··1natituttet 

_ La·tin for ' his.torikere og arkæologer 

- Arkæologi 
Græsk historie '09 aa.f.undaforho1d 

ved O. Tholflllen 

ved G. Torresin 

ved H. Friis Johansen 

ved Finn Jorsal 

ved B. oalsQlaard Laraff 

ved P.o. Jastrup 

ved H. Friis Johansen 

ved H. Friis Johansen 

ved E. Ostenfe1d 

ved B. Dalsgaard Larst'f; 

ved E. Ostenfeld 

vad P.Q . Jastrup 

ved P.O. Jastrup 

ved G. .Torresin 

.ø~ p n .T;II:"I t ru!' 

ved E. Oatenfeld og 

H. Holllboe 

ved Peter Terkelsen 

ved'8Qla Jelsqård 
(v.. Inet.. f.. klass.. ark}: 

(ved A. Dallsgaard-Madse" 
Inati-tut 'for Historie) 

_ ··Person og natur 1 mødet mellem græsk filosofi 
og kristen teologi" ved B. Dalsg:aard LarselI,. 

Fakult~ ! 
i 

(Institut for Dogmatik, Det teologiske 

Fælles for alle studerende: 

Introduktion til stuaiet 

Alle der påbegynder studier i oldtidskunskab, latin, græsk eller 

klassisk filologi kan deltage. Ud over en almen indføring i fagenes 

metoder 09 terminologier, vejledes studenterne i hAndboqabenyttels. 

og bibliografi (1 samarbejde med Statsbiblioteket), og ca. halvdelen 

af kurset beatår i en elementær 1ndførinq 1 overlevering.historie 
og tekstkritik • 

G. Torres!n 

Tekstfii tik 

Kurset henvender siq b~de til oldtldakundskabastuderende 09 til filo

loger. Derfor bruger vi også ~ tekster. Det vil s1ge, at vi ikke 

behandler den del af tekstkritikken, der er i nær Lorbindelse med 

tekstfortolkning, og som læres bedst under behandlinq af en tekst. 

Vi koncentrerer os om den del af tekstkritikken, der er _ere teknisk, 

Ot; .sOlI vi skal bruge i lasninCiJen af det kritiske apparat. Jeg har .<1e

s~axr~ konstateret. at man ikke altid har klare forestillinger oa 

disse tekniske problemer. 

Deltagerne deler siq i to grupper . Hver gruppe afskriver en dansk 

tekst flere qange og indfører bevidste (eller ubevidste) fejl . Hver 

,gruppec kender .så.ledes den "virkelige at.llme", dvs. rækkefølge i kopi

erne og afleverer nogle af disse kopier til den anden gruppe. Opgaven 

er aA at rekonstruere afstamningen (stemma) og at lave en kritisk ud

g a'", e med lo>.-jt l sk appa t'a t: . 

Jeg har h'aft et lignende kursus for n091e .ir siden, med succes. 

G. 'i·orres~n. 

Forelæsninger 09 _velaer over det ir.ske og rOMerake kOÆiake dr •••• 

. . hiatorie, inklusive satyrspil 09 _i_., a.t forelæsninger over de an

tikke teorier om det komiske. 

Henvender sig til sa.tliqe kategorier at atudenter på .Ivel l. som 2. 

del&-niveau~ 

F.H. Sandbach The Coaie The.tre of Gr.cce and Romø. London 1977, akal 

tjene 08 som h~ndy grundbog hvo anq. koae4iens hiatorie. Den er be

stilt i A.B., og det vil være fortræffeligt, a. deltagerne kan have 

læot den inden aerneateratarten. 

~ere dybtg&~nde fre~3til11r.Qor af Aristofanes, Kenan6er, Plautu8 og 

Terents s&at aatyr~pil og græsk OQ romersk'mime findes i C~D qriechi

Behe Drama, -hrsq. von G.A. Seeck. Dcrct:ttadt 1979, 00 Das rotr. 1eche 

,~, hrag .• von E. lÆfevre. Darmetadt 1978, to vii!rker 801ft det varmt 



kan anbefales enhver a t købe ti Wissenschaftl. Buchg~ sell schaft). 

De nntikke teorier om det ,komiske tgeloi on/ridiculcm l er fine5t frem

stillet af Wilh. SUss, bl . a. i hans lille bog Lac lien, Ko~ik und witz 

in d e r Antike, Z~rich 1969. Moderne teorier om det ko~18 ke besinder 

sig regelmæssigt på Platon og (især) Arlstoteles: herom Das Komische. 

hrag. von Preisendanz und Warning, Hunehen 1976. 
"Forelæsninger og øvelser" skrev jeg ovenfor: hvo ang. øvelserne fo

restiller jeg mig studenterforelægqelse af fortolkninger af ka-edle

tekster og efterfølgende diskussion. 
O. Thomsen 

Fælles for qræsk- og OR-studerende : 

Introduktion til "omer og gennemgang af tliaden 1 over.ættelse Med 

hensyntagen til den græske tekst. 

Kurset henvender sig både til OK- og til qræskstuderende. Erfaring 

.siger , at de store linjer lIliaden bedst kan belyaea C9 diskuteres 

under en gennemgang af teksten i oversættelse. Vi kon laae en betyde

llg del af I11aden og kan hurtigt aammenliqne tekstaf.nittene frem og 

tilbage i værket. Hen v1 tager også hensyn til den Qr •• ke tetat 1 a

nalY$en af etiske, psykologiske og reliQi.se begreber og 1 analysen 

af tYP,iske scener og forØlelapparatet • 
Vi læser følgende bØger, der repræsenterer den ~rende atruktur i 

Iliaden: I (Vreden); II 1-495 (Zeus' bedrag); IX (tsb •• øed~ til Achil

leus): XI _ XII (Kampen om lejren); XV 148ff., XVI - XVII - XVIII 1-

378 tPatroklos' bedrifter og død): XIX (Vredens for~oD~lse ): XXII 

(Hektors død); XXIV (Priamos og Achil1eus). 

Disse $anoe udgør ca . 7000 vers. Men vi skal o;s l l are de clke l d te 

enkeltsange at kende: så vi læser desuden VI sano (H&ktora CQ JL~dro

makis samtale). 
Jeg har tænkt mig at lægge hovedvægte n på menne.~eopf.tte13 •• r e li
gion. skyld. · ansvar og l i gnende aspekter . komposit1c!\en og: fortal lc

kunsten skal også · behandl es, udøn dog at tale a6 ~et ~ Illedc n8 

genes is (det s åkaldte Hornerproblem) at vi ;:lelUc r 1:111e andr e u~kter 

i værket. Introduktionen til Horner vil vzre ·.ooet kor t 1 tGcJft~~l.cn 
af semestre t, mc n andre generelle pr :lhlemer vil bl1v3 a~ul~lot. 1 

lØbet at semestret. nlr de ltagerne hG/r tiletr&d:.t.l!.~t D~.ti;r1.1c til 

. belys ning af de genere lle problemer. 

He rodot sem geogra f og etnograf. Gr. l/II, OK. 

De geogr afiske 09 etnografiske afsnit hoo Herod..:>t er viotige til be

lysninq b!de af Herodot som videnakabsman~ 00 fcrf ~tter oq af de to 

n.vnte vide nskabers ældste historie. De r~levante &fsnit er spred t 

rundt om i værkets første fe~ bØger: de 1~~9ste af dem hand l e r om 

Æ'gypten (i. 2. boql og om Skytherlandet, d.v.s. S~ldrasland (i. 4. bog) 

og- disse to afsnit. til naturligt blive t~.rnqdepu r:. kterne i l æsningen. 

Forh åben.t l ig vil der blive tid til udblik bMe bagud (til Hekataios 

specielt) og fre.mad (f .ex. til Xenopnons Anabasis ). Nærmere aftale om 

f"ordeling ·mel1.em qræs k oq oversat text m..v. vil blive truffet 1 se

~estrets første time . 

Gr~~k textudgave: Hude. OeT, vol. I. (Vol. II, bØQerne V-IX, vil ikke 

blive bestilt i AB: de få sider vi f~r brug for kan vi fotokopi ere). 

Dansk over~lse: Hastrup-Hjortsø, Gyldendal 1979. (Har kunnet fås 

på udsalg. men er nu Mul1qv1s udsolot. Vil blive fotokopieret 1 fo~

nØde n t omfang). 

H. Frite Johansen 

IUlEA H. H. __ . D.lDAKTlSKE & PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER VED LÆSNI NG OG FORP.IDLING PJ· 

GRÆSKE TRAGEDIER 

Hensigten .med dette forløb Bl' at lede erfa!inger.·fre undervienincr-n i gymnasiet 

præge 6rbejdet - læsning, fort olkning og formi.dling - med grellke ·tekster i o .... er

settelse. 

for at have et konkret udgeng3punkt vil vi indlede forløbet med en gennemgang af 

Euripides ' ~dea (da . overs. Garff-Hjortsø, Gyldendal - bestilles i AB), hvorved 

den græske ori ginal vil blive inddraget i det omfang, overaettel sen selv og del

tagerne k~ver det; dette vl1 del s ske Bom et .led i arbejdet med at vurd2re over-

-- eættelse i relatiGn til original, dels som baggrund for drøftelse af for hol det 

mellem orlg.inal og oversIlttelse i undervisningen.' 

Ved s e l ve t ckat arbejdet vil blh e inddrage t O. L. Pag!! ' o kar~;.t)n "tl;. !" (uGsendt som 

paperback i 1976) o::! Philip Vellacott, Ironic Drcn-.s . A 5tudy of Eu::!.piCes ' Het hcd 

and Meaning J Cambridge 1975. 

Under gcnnemgs.ngen s f Medea og den e11er 00 8'1rig.'l tr2~dier, sem vi v~lger sarrme n, 

p~t.enk~ r j eg at lade hovedvl:!gtcn ligge p~ de C'Oflt talo pr .o;hl~.!Itillinger i det 5 • 

årh., Bom stykkerne 8fapejle~ , og 8 0i\1 , fordi d!l er centrale, r.,å i ndgå med vægt 
1 et oldtidskunc:ekab!!pcnB~ i gycr.n:ie1et. 

rinn JoreaI 



• 

For græsk-studerende: 

~l.tophane. V •• pae (l/XI) 

Da Ole Theasen 1 ain un4ervianinq ~il behandle komedien i al.indel1q

hed. vil jeg koncentrere .1g om at gennemgA den valgte tek&t, MHvep_ 

aene", pi grask. Men ae Iv .ed denne aflastning. SON jeg er .glad ~or. 

er der rigeligt stof til et semester. Læsning af en Ariatophanes-ko
_edie er en kr_vende opgave: Foruden de almindelige filologiske pro

blemer (sprog ••• trik. tekstkritik 09 realkommentar - det s.,tdste i 

ret stor mængde) .1 man pr_ve at leve siO ind 1 e~. for_ for humor, 

som kan virke fremmedartet 1 nogle af dens manifestationer, og som 
ofte førat fre.tr~er ved -~n nargAende analyse af teksten. I fA dele 

af den klassiske Litteratur føler man .19 så afhængig af og taknemme

lig for k~ment.rhjzlp som ved læsning af Aristophanes. både når _an 

er enig aed kom.entatoren og nlr ens skepsis overfor det i kommentar
erne .eddelte vlTker som incitament til overvejelse af andre mulighe

der. Derfor vil jeg 80. tekstbasis anvende den nyeste koøaenterede 

udgave af Veapae (Aristophanes Waspa, ed. with intro and COM. by 

Douglas M. HacDowel, Oxford 1971) og bede alle deltagerne om at an

skaffe den (trods prisen: 220 kr.I). Den vil kunne tis 1 AB. - Hen. 
grad ikke! Hvepsene er en meget morsom komedie, Bom er både anstren

gelser og udgifter værd. 
P.O. Jaatrup 

Demoathenes: Udvalgte politiske taler. Gr. l 

.. rat ~ fremmest tænkt som stØtte til dem der følqer Græsk Stil I 
(a. næste), dVB. der vil bliqe lagt forholdsvis megen vægt pI den 

!proslige aspekt. Men gennemgangen vil og sI kunne fungere som en 
DOraal l.dels texqennemganq, øl man kan følge åen uden at behØve 

at g& til Graak Stil Z samtidigt. 

extudqave: Buteher, OCT, val I. 

Bolger Friis Johansen 

Grzsk Stil I. Gr. X 

Kurset gir over 2 aemeatre. Det .abetalea deltagerne ogs! at følge 
gennemgangen af Demosthenes (se foreglende). 

Grundbog: North-Hillard, Greek Prose Composltlon, London 1980.· 

For latin-studerende: 

Romersk historie 09 aamfund8~orhold 

Dette er det ene af de to aemestre som udgØr kurset i Ram. hist. og 

samfundsf • • X slutningen af det andet semester skrives opgaver. 
Hvert seml!ster skal -dog hvi·le 1 s1.9 selv, slledes at etJ,ldonter kan 

.b~qynde med republikken, som i næste semester, eller med kejsertiden, 

og også ml påre.9:.~e,_ at de to semestre ikke fØlger \1!!!;iddelbart efter 
hinanden. Men Instituttet sltal spare pI. resourcerne: Jog opfordrer 

derfor alle studenter, der endnu ikke har deltaget i et kursus 1 

.Rom. Hi·st. og Samt. , uans e t sb.1dietrin, til at deltaq3 i under"-i.!! 
ninqen 1 efterAret 84. 

Vi bruqer som qrundtekster: Rostovtzeff, Romersk BiGtorie, Paludan,· 
Drachmann-Afzellus, Romersk Statsforfatnlnq, Drac~~, ~r.k 

Statsforvaltn1ng. ~e to sidste ~ger ka~ kun f~a i ~nt1kver1ater eller 
som fotokopi. 

G. Torr .. 1n 

Taeitus (llll). 

Af Taei tus vil jeg: gennemgå dele af H1storla., .tartc.~ 5Qd ete tør

ste 50 kapitler af l. boq (Othos kup "od Cl4l1>al. ~nd""'r har jeg 

ikke fastlagt noget, .en hvAd Man end valqer, bar ~ecltua •• lv .ør

get for, at det ikke bliver kedel1qt .• Han for~ll.~ ca cpændende og 

grum historie 1 en stil, der ved at vzre abrupt O; ød Qrøn~en af det 

dunkle tvinger Izaeren til eftertanke. Men d. kr •• , ees tc~aten der

ved. atiller, er ikke krav om forudsztninqer ou l~~ MD krav 0It 

indleven 00 aproqlig fantasi: Derfor kan ~&Citus ~~ af .indre a

v.ancerede, samtidig med at han f"orb11ver en udfoEdr.t.r4 til aelv den 

mest garvede latinist, og en Tacitus-qennoQg&DQ ~ao= elG derfor t11 
af være fzIles for l. og 2. del. 

Tekst: P. Corneli! Taclti Llbri qui auPer.unt 11,1. ~.tori.rum libri, 

ed. H~ Heubner, _en hvis nQQen har Koe.te~'. ~.~.ve eller 
Oxford- eller Bude-udgaven, er de fuldt &DY~~. 

..,.0.. "utrup 



Seminar over Latinsk Spcogb@skrivelsc. 

Der vil blive giv@t en indføring i nyere analyse-me tod~r og tilhØren

de begreber/modeller med basis i konkrete tekstanalyser. 

Det føles som et aavn 6 at vi endnu ikke har en fre~stl11ing af de 

klassiske sprogs orammatik, der svarer til de koloas2le landvi r.d inger, 

der har fundet sted inden for moderne lingviatik.ne± er n avnlig mærk
bart , når vi modtaqer studenter, der har modt~get undervhming ·1 an

dre (moderne) eproofag, hvor den ny grammatik praktiseres so~ en selv
følge. For disse studenter kan det føles som et '''fortidscho!t. K og di

rekte forvirrende at blive præsenteret for vores bedste bud: Madvigs 

hæderkronede opus, der trods al filologisk akribi og uigendrivelighed 

på det empiriske/kompilatoriske område er næs t en uden sammenhængs

skabende og forklarende teoretisk stof. Dette eT iøvrigt nok en del 

af forklaringen pi Hadvigs enest~ende overlevelsesevne: ingen eller 

yderst lidt teori (teorier kommer 09 gir), kun hard facts. Men hvis 

der skal vare samtale med moderne sprogfag: · (og det skal der da, om 
ikke andet _, rundt om pi gymnasierne), si .~ der tales 1 nutidig 

terminologi. Men det er ikke kun et nyt vok~bular det drejer 81g OM. 

det er også en dybere forståelse af sPCC)Cjlsyst·elDet, og ikke mindst en 

Iftere rationel indlæring end den den tradi.tionelle "ord 09 paradigllle 

grammatik" lægc;rer op t1l. 

Det er sigtet med seminaret Latinsk Sprogbeskr1velae at prøve at fin

de frem til tidss~arende analyser af lat~n&k sprog (hovedsageligt 

prosa): på grundlag af en rakke konkrete tekstanalyser skal vi i fæl

lesskab vurdere de verserende analyse-modellers anvendelighed på la
tinen (f.eks. 1 9ymna8~eundervisningen). 

Målgruppe: sproglige studerende efter ov~r~tl.t propædeutisk latin . 

Der vil blive mulighed for selvstændig ind.ats (opqaver). Begge lære

re vil vare tilstede i alle timer. 

H. Hollllboe 

Vergil, Æneidens 6. sang. 
Torsdag kl. 1}-15 i lokJ23/lZ2 

E. Ostenfeld 

Første gang d. 6. sept. 

Valget af 6. sang Skyldes naturligvis .sangens centrale placering 
i såvel Æneiden som i alm. litteraturhistorie, men hertil kommer, 
at en række studenter har udtrykt ønske Om netop denne sang. 
Jeg f or estiller mig de 15 dobbelttimer afviklet som vekslende 

mellem mere traditionel tekstnær gennF,~~~ med sproglig, metriSk, 

~ti';~t.~~k _ inrihn]~B~~ssi~. litterær kommentar o~ udvalgt e f rivjJJjge 

. 0ve~ alt etter deltagernes interesser og nivE·au (f.ex. præsenta
tion ·at religion5h1storiske problemer, hovedvorkspræsentat ion _ 
men også mindre teksteentrerede opgaver, der kan være en telmis}r 
f orberedelse til de mundtlige prover til bi!&g). 

Første dobbelttime tænkes anvendt til ~ nødtørftige indledende 
bemE"~rkninger om overlevering Ill .• m •• l1ttorc:.turhcnVi2singer etc., 
~ en første tekstlæsning, og I bedes dertor torbered~ de tørste 
13 vers. 
Udgave : P. Vergili Maz,ånie Opera rec. R.A.B. Hynors, Oxford 1969 
(AJto.deaisk Roghs.ndel har vist nogle ekscmplucr ·på lager). 

En egentlig indledning om Vergil. som men ksn læse i litteratur
historier t.ex.~ agter jeg 1kke at levere, men jeg kan henvise 
til f.ex. Otto Foss, Vergil, Kbh. 1965. 

Peter Terkelsen 



Uden for instituttet~ 

Græsk historie Og samfundsforhold E84 (+F8S) 

I efterAret 1984 vil jeg udbyde den begyndergennemqang -af qræsk 

historie og samfundsforhold, der nu har været A.tholdt et par g_~ng:e 

med jævne mellemrum, og som er beregnet dels for h~storiestuderende 

dels for studerende med oldtidskundskab ,eller klassisk filologi 

eller arkæolog1 som fag. Gennemgangen omfatter det klassiske 
Grækenlands naturforhold og erhverv ( landbrug. håndværk, 

handel) og det økonomiske "livs kar_akter; befolkningstal og 

befolkningsgrupper (borgere, metøker og slaver)l.forfatnings

organerne og deres virkem&de 1 praksis og demokratiets karakter; 

og endelig et par hovedpunkter af udenrigspolitikken (fx den 

peloponnesiske Krig og Det athenske SØforbund). Grundlaget er 

uddrag af de græske hLstorleskrivere samt rets taler og ind

skrifter i en duplikeret kildesamling med græsk tekst og dansk 

oversættelse, plus forskellige bØger, der aftales senere. 

(En oversigt over gennemgangen, som den er forløbet .i efterAret 

19S3 kan fAs på sekretariatet for oldtidshistorie ( Grethe Mark) 

eller på sekretariatet for Klassisk Pilologi}. Gennemgangen varer 

et semester, og der er ikke plads til at gennemgå hjemmeopgaver. 

Derimod forudsættes det, at de-ltagerne påtager 8ig at holde hver 

et par mundtlige oplæg. 

Studerende med oldtidskundskab eller klassisk filoloqi kan 

skrive deres IO-dages opgave i historie og samfundsforhold i 

forlængelse af denne gennemgang. Den anden halvdel af pensum, 

nemlig førklasslsk historie og samfundsforhold, gennemgås derimod 

under Institut for Klas.isk Filologi. 
For historiestuderende _ ·er gennemgangen tænkt s,om _j~r8te del af 

en tosemestersø,velse, der fører frem til eksamen i et problem

kompteks lnden for oldtidens hlstorie. I foråret 1985kan øvelses

deltagerne derfor, efter at have fået den generell~ baggrund 

gennem efterårets undervisning, i højere grad specialisere sig 

efter eget valg, med eller uden hjemmeopgaver. Der er flere 

muligheder; Øvelsen kan fx 

I) Uddybe emner fra efterårets ge nnemgang 

2) efter gennemgangen af demokratiets virke i pr~&ls nærmere 

behandle grækernes egen statsteoretiske baggrund ( Platon, 
Aristoteles m.fl. ) 

3) fortsætte med den efterklassiske periode, d.v.s. fortsætte 

med Alexander d. Stores personlighed og virke 

4) drejes over i Metode II ved at behandle efterkrigstid~ns, 

især 19. og 20. lrh~ndredets syn på det athenske demokrat~ og de 

moderne historieskriveres baggrund 1 deres egen s~tidS kultur 

og politik. I den form vil Øvelsen være særlig egnet for deltagere, 

der kender lidt t 'il bAde klassisk græsk historie og og 

engel~k/ tysk/ fransk historie i det 19. og/eller 20. Ar-

hundrede. Hvilken af mulighederne, der skal realiseres, aftales 1 

slutningen af efter~rssemesteret 1984. 

Som allerede nævnt er gennemgangen 1 efteråret 1984 tænkt 

som den mere qenerelle indfØring. For at give yderligere baggrund 

og trække de lange linjer op vil je9, hvis der viser sig 
interesse for det, kunne holde 5-6 forelæs ninger over hovedpunkter 

af Nærorientens historie (agerbrugets gennembrud, bydannelse 

Ægypten, MesopotamIen, assyrerne, perserne, fØnikierne allerede 

1 slutningen af indeværende forArssemester; disse forelæsninger 

vil kunne fØlges uden særlig forberedelse; men hvis de skal 

holdes må eventuelle interesserede melde sig ret snart. 

CRÆSK HISTORIE OG SAMFUNDSFORHOLD I KLASSISK TID 

Gennemgangen af græsk historie og s~fund8forhold i klassisk tid 

begynder -tirsdag den 4. september kl. 9.15 i bygn. 325, lokale 336. 

Nærmere indhold 09 tilrettelæggelse, se opslag. 
Intereaserede, der endnu ikke har tilmeldt 8i9, bedes melde sig 

snarest på sekretariatet for Klassisk Filologi eller hos miq, da 

oplaget af materiale er begrænset. 

Forfatningen i det klassiske Athen 

Som grundlag for gennemgangen af athensk forfatninghistorie har 

jeg gennem de sidste år brugt 

M.H. Hansen: Det athenske demokrati i 4 . årh. f.Kr. 

der ·først udkom i hæfter. men nu kun fås BaGllet. Skulle der være 

enkelte studerende. som mangler nogle af hæfterne og gerne ~il 

supplere op. bedes de henvende sig til mig ~n~rest og ~ 

tirsda~ ccn ll. september . Der er nemlig rnuligh~d for, at der i 

for bindelse med genoptryk bliver enkel te overs!.::ycendc el-;:somplarer 

af h~fte 4 (folkecom3tolen), m~5ke cgså h~fte 5 (fol ke=&j og em

bed~r) ~~ 6 ( politikerne). 

Pris pr. h~[l..t- !:li'!r; r formen tlig ca.. 40 kr. Ct~ele bogen koste r 
uindbundet ca, 13 ~ k~.). 



XE-ROX-ARTIKLER 

Jeg har ved oprydninq på mine hylder fundet følqende xerox-dubletter 

af artikler: 

F. Kiechle, Sklavenarbeit und technischer Portschritt im ra~ischen 
Reich. 1969 PP' . 1-11 og pp. 170-7C. 

Die antike Sklaverei als Forschunqsproblem - von Humboldt bis heute. 
1961. pp. 98-111. 

M.I. Finley. Was Greek Civillzation Based on Slave Labour? 
pp. 53-72. 

P.J.Honte. Athene in de Sovjethistorioqrafie. 1975, PP, 2e5-2~9. 

E. S. HiggB and M. R. Jarman,. The Origins of Agriculture: a Re..; 
consideration , 1969, PP, 31-41 .. 

Henrik Tauber, Det store HVORNAR? ~ d en svære ku~st at datere for
tiden, PP, 23-29. 

Knud A. Larsen, Kan vi bestemwe arkæologiens tidDaldre. Ell~~ er det 
hele en skrøne, 1972, PP, 1-2. 

J.E.A. Crake, The Annals of the Pontifex Maximus, 1940, PP, 375-306. 

S.L. Utehenko, I.H. Diakonoff, Social Stratification of Anticn t 
Society, 1970, 1-18. 

Jerzy Kolendo, Les possibilites et les limitcs des etudes 8ur la 
productivite du .travail des esclaves dans l'agriculture 
de llltalie antic;ue, 1970, PP, 1-4. 

Europas racer. pp .. 73-e6. 

P.J. Riis, Begreberne arkæoloqi 'og klassisk, PP, 11-27. 

Vilh. GrØnbech, Kan man grave historien op· af jorden? 1943, pp. 
91-111. 

Hartvig Prisch, Vilhelm GrØnbechs Metode og Tendens, 1942,pp. 28-37. 

F.T .. Wainwright, Archaeoloqy and Place-Na~es and History, 1962, 
pp. l-ll. 

Jørgen Jensen, Arkæologi og kulturforskning, 1966, PP, 1-29. 

M.J. Aitken, D.W. Zimmerman. S.J. Fleming, Thermoluminescent Dating 
of Ancient Pottery, 1968, PP, 442-444. 

C. Bradford Helles: Michael I. Rostovtzeff. pp. 55-73 .. 

Disse artikler kan afhentes gratil af eventue~l~e interesserede, 

sA længe lager haves - det er nok ikke ret længe • 

• , ... ~j E P T E R L Y S N I N G I 

Engang for mange år siden forestod jeg udskrivningen af en lang 

række tidsskriftartikler på kartotekskort. ~ogle år senere henlagdes 

disse mange kort i kartotekskasser, som jeg eg ~nh~digt hcvde for

færdiget. Fornl'lig indlemmedes en de l a f kortene i v:1-bil?lioteræts 

kartotek over artikler og særtryk - men nu er en a f mine kurtotelts

kasser blevet vækl 

Har mon nogen set den nogetsteds? _ den lig ner gar~ntere t i kke 

nogen officiel kartotekskassel 

FÆLLESUGEN E84 

Tored~q d. 6 .. 8~ptecbcr kl .. ~S holder vi f~lleernøde ang&eneo 

fællesugen E84. Vi skal diskutere 

l)" Tidspun'.te t: K'~~en af nov~bør? Slutnin~sn af nova~er? 

2} Forme n: Hvor m~n0~ d~ge? H7cr m~n~~ eiskuc~icr.er/foredrag 0m 

da.'1~n? 

3) Temaer; K~n et t~ eller flara ? 

~.!~l '\-1·"1 alla felL:~'.!gcr have et f ae t ter::..::t, vi kunne 
kal~ 2c~oeik - Gtudlerr.oo h istorie? 

DZr ~r f~=C&ll:.et følge;-~3 t'Z."'7.C,":!3: : 

- a.:-.t.1k d!:'c..'il.!l 

- f1:'~!-..=iG~: tc:.rJ;.en 

tf!kst~ly.::e 

Ov~~=tc1gecprobl~c:.t1k 

- k~1Z!;t~~r 1 den antikk~ lit~er~t~r 
~~1k!ien 
~ -:. 

SN hører S'~rt:.ilI z:zn1=;i)t;11kcndcS-i ..... aloe::r z.ng~c:l~a ~.LCCC te..':!. ... ;~ r; j 

forslag · c:n nys ~. E: ::. Temaerne sk.:..l være Af intoresse for .!..lli 
9' -

studenter ~ ~~~~~~~røne og på ~ niveauer . T~orr.e Ek~l v~e 
en iq.t.&:iir;:-~~.2 ·:t;· ~~~n nom31e unee= .... 'i ~~ing. _ . . . . .;; ~ ... -': :" 

,.~ .. ,~u. 
. :"-": .. ' . 
. '"",-

5:1 • 


