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Meddelelser fra Institut for Oldtlds- Og Middelalderforskning: 

Referater fra IB 1984 6-9 
IR 1984 4-6 
SN 1994 8-12 

Brev fra rektor anglende forskning og undervisning 

Brev fra Undervisningsministeriet om B. ~als9aard Larsens forespØrg
ael om ekaamensordningen ved in.tltuttet. 

Undervisning Og andre aktiviteter ved instituttet F 85 

Fællesuqen 1984 

Kan vi studere sjovere og bedre pi instituttet? 

Hvordan vi studere - søren Hind.holm 

Debat 

Vi har modtaget fra Frit Forum 
Brev fra Kirsten Holm Nielsen 

- Margaret Skelmose 
m.f!. 

Om det Svenske Institut 1 Athen m.v. 
Bemærkninq/Opfordr1nq til eftertanke - Dorte "ille 
Utile dulci et abatracto concretum - G. Torreøin. 

Under rubrikken -Meddelelser fra Institut for Oldtids- og Niddel

alderforskning" bringes dokumenter fra instituttets kollegiale 

organer og Øvrige informationer om instituttets aktiviteter og 
undervisning. Disse meddelelser er underskrevet med næavn ledsaget 
af funktion i de pAgældende orqaner. 

Alle øvrige indlæg dækker udelukkende underskriverens/underskrivernes 
personlige mening. 

TAK TIL METTE O" ANDERS 

Med dette nummer af Aqora udtræder Mette Pedersen og Anders 
Skouvig fra redaktionen. 

Vi siger tak for deres indsats og som sædvanligt udtrykker 

vi ønsket om at de vil fortsætte med bidrag til avisen -
bAde fra det nære, som Anders (men vi frabeder os lister af 
skyldnere til Utile Dulcl!) og fra det fjerne, som Mette, der 

går i gang med sit hovedfag efter at være blevet færdig med 
latin. Kan vi ikke fl en -Mathl1dae Petri filiae iter in ter
ras lltteratorum-? 
Endnu en gang TAK. 

Redaktionen 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTrDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

IB'-84-6.1 
1 •• 09.84 

Referat ~f .~e 1 Institutbestyrelsen mandag den 10. sept. kl . 10.00 

i instituttets fagudvalqslokale . 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Susanne Bejer, InQer Echaamari 
(til 11.15). Erik P. HjortShØj (til 11.15). Ander. Skouvi9. 
Ole ThOlflsen. 

I 

- O -

Sager til behandling: 

l) Drøftelse af problemer i 
bekendtfJØrelse. I fø-rate 
blive vanskeligheder med 

forb. m. udkastet til den nye humanist
række konstateredes det, at der kan 
bifagsordningerne. 

Oer vil blive afholdt orienteringsmØde om udkastet onsdag den 
26. sept . kl. 9.15-12 i lok . 340 pl TrØjbor~. Sagen vil kunne 
drØftes forinden i IR. 

2) Eventuelle udtalelser om kulturaftalerne ml . DK oq Polen, DK og. 
USSR og ml. DK og Grækenland. 

IB havde ingen bemærknin~er. 
3) Brev fra Forakerrekrutteringsudvalget om reallokeringaplanen for 

1985 . IB vedtog at lade OSO besvare henvendelsen på grundlag af 
de i forbindelse med undervisningsassistentfordelingsnøglen frem
førte argumenter. 

4) Instituttet har modtaget kr . 1.500- til medhjælpskontoen i anled
ning ' af den extra belastning' i forb. m. JAu . 

5) IB vedtog at bringe Arrighetti og di Benedet to fra Italien og 
Sehenkeveld fra Holland i forslag som gæsteforelæsere. 

6) Drøftelse af den planlagte fællesuge i nov. 

Der var enighed om at den normale undervisning i den pågældende 
uge både for studenter og lærere erstattes af deltagelse i fæl
lesugen. M.h.t. undervisningsassistenternes timer kunne samme 
ordning bruges for PT's og FJ's vedkommende. Bestyreren ville 
tale med UJ, hvis ti~er (i latin for historikere, arkæologer 
m. v . ) ville være at afholde normal t, · medmindre samtlige del t.agere 
ville foretrække de ltagelse i fællesugen i stedet . 

7) Drøftelse af anvendelse af nicherne på 3. og 4. etage. 

Bestyreren foreslog. at man på 3. etage brugte rummet dels til 
aflastning af biblioteket ved at flytte tidsskrifterne derind. 
dels til disponibel arbejdsplads , og at man på 4. etage søgte 
at få opstillet en ekstra view-point terminal i det 1øvrigt som 
arbejdsværelse indrettede rum . 

8) MØdeplan for E 84: 

IB-MØder: 24 sept., 8. og 22 . okt . , 5. OCJ 19. nov., 3. dee. 

Næste IR-mØde: 24. sept . 

18-84-6.2 

II Meddelelser: 
l) Fordeling af extra annua 1984. 

O&M og Indisk har modtaget belØb på 12_500 og 2.600 kr. 

2) Tilladelse fra Rektor til af1yaning af undervisning efter kl. 14 
i forb. ID. Arsfesten den ll. :sept. 

]) Skrivelse om indbindinqsprojektet og Arbejdsmarkedsnævnet8 for
længede at_tte til projektet. 

4' An8~n1"9 OG rejseqodtg_relse for SG. 

S) Redegørelse vedr. fordelingen af 8mlfagsforpligtelaer ved de 
humanistiske fakulteter. 

6) Cirkulzreskrlvelse vedr. anskaffelse af edb-udstyr over ramme
bevilling. Institut\e~ kan ikke for tiden udnytte mulighederne 
i den ramme . t. 

7} Ansættelser af UASSerne Ulla Jelsgård, Finn Jorsal og Peter 
Terkelsen. 

8) Exemplar af "Regler vedr. prisopgaver ved AU". 

9) Extrabevilling ~. ~ time til rusintroduktion. 

10) Henvendelse fra DANDOK (Statens udvalg for videnskabelig og 
teknisk information ~dokumentat1on) om fordelen ved at udar
bejde titler og abstrakter af danske tidsskriftartikler og rap
porter til et fremmedsprog, hvilket er en betingelse for at 
værket kan optages i internationale bibliografiske databaser. 

Henvendelsen vil blive kommuniceret på næste IR-møde . 

11) Referat af mØde i Arbejdsgruppen for JAu . 

12) Ansættelse af SG . 
13) Instituttet har modtaget "Areheologia e Storia Antica" v: Napoli 

1983 . 

14) Arsberetninger fra Dramaturgi , Historie og Nordisk. 

IB drøftede muligheden af, at O&M kunne uaarbejde et lignende 
skrift, evt. i AGORA-regi. 

15) IB har besvaret spØrgeskema fra publikationsudvalq. 

16) Meddelelse om negativt resultat af instituttets an søg ning om a t 
oprykke EL til overassistent. 

11) Indbydelse til symposion hos Religionshistorisk Selskab den 10 .-
12. okt . Indbydelsen kan ses på opslagstavlen. 

18) Opslag om Fulbright-stipendlum . 

MØdet sluttede kl . 11.50. 

Susanne Bejer 
referent 
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18-84-7 
24.09.U 

ReferAt .f .~. i Inatltutbestyrelaen .and.; den 24. ·septe.ber 
tI. 9.45 1 faqudvalgslokalet. 

Til stede: O~to Steen Due (bestyrer). Susanne &ejer, 
lnoer Ech_ari, Erik P. Hjorts.h_L Anders SlcouviQ. 

Fraværende .ed afbud: Ole Thomsen. 

2. 

- O -

Referat af Ia-.Ødet den 10. aept. godkendtes . 

OSO orienterede om SHFle progr •• for styrkelae .f de 
huaaniat1ake uddannelser. 

Prist for opstilling til SN er 12. nov. 

"-det sluttede kl. 10.15 

Otto Steen Due 

referent 

-0. 0 ".'~'-'"' ,.-.... , .... 

xwailW"f' l'OIl 0LM'ID8- OG 
_LALllBU'CWSDIJIG 

Referat af -øde 1 Inatitutbestyrelaen •• nd!? den 8. oktober kl. 9.30 

1 inet! tuttets fagudvalg_lokale ". 

Til stede: au_anne &ejer, lD;er Echammari , Brik P. Hjortshøj, 
Anders Skouvi9, Ole Th~aen. 

Prav_rende _ed .fbud: Otto Steen Due. 

Ole Thoaaen ledede a~.t i beatyrerena fravar . 

- O -

1) Referat Af bestyrelse •• Ødet den 24. aept . qodkendtes. 

2) Instituttet hay aodtaqet: 

a) 8ernu •• er af "Nyt fr~ Odenae Universitet" •• d featforelesninq 
holdt ved Odena. univeraitets trafest 28. aept. 1984. 

bl Redeq.relse ang . langtidsledige. O&M har fAet tildelt l lang
tid.ledie; (skrivelse af 2 . 10 .. , Poul Birk Andersen'" Desuden er 
PalleVinther ansat so. aekreter for CIAs.ica et MediaevaliA. 
BeGoe atarter den 17. dec. 

c) Skrivelae dateret 19.9. fra SN om fell.s\lgen med telftaet "Frem
skridt.ideen i oldtiden" i ugerne 44, 45 ell~r 46. 

d) ~.beretnlno fra BIavl ak Institut. 
OT foreslog, at et udvalQ nedsattes pi neate IR-eØde til under
.-;ela. af Mulighederne for at udgive Iraberetnino (or O&M. 

.) Rt!deg_relae for ".kaaDlen i fransk 8ufunda- 09 kulturdokURIenta
tion" "(til orienterino ). 

f) ~aberetnlng for Aarhus Universitet. 

9) Nyudoivet folder om AU til udleverinq til besøgende 09 andre 
intereaaerede. 

h) Invitation fra Sproqlaboratorlet til kursus i ~-betjenin9. 

3) aT opl •• te beatyrerena svar Af 18. aept. til Porskerrekrutterlngs-
udvaloet vedr. den nye r.allokeringsplan for 1985 . " 

4' Undervieningakapacitet for p 85 opgiv •• til SH som værende 35 tl
_er •. _ed forbehold for korrektioner p.qr • • f J~U. 

~et sluttede kl. 10.25. 

Anderø Skouvi9 
referent 



AARHUS UHIVERSITET 
INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
NIDDBLALDERFORSKNING 

ZB-81-9.1 
13.11.198' 

Referat af møde i Institutbestyrelsen mandaq den 12. november kl. 10.00 
i instituttets mØdelokale. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Susanne Sejer, Inger Ech~~arl. 
Ole Thomaen . 

Fraværende: Erik P. Hjortsh_j, Anders Skouvlq. 

- O -

I Referat af tB-møde den 8. okt. Qodkendtes. 
II Sager til behandling : 

1) Ved budqetopg.relaen pr. 8.11.84 viste der sig ekstra udgifter 
på kr . 12.000. Dette fremko •• er ved mangelfuld dækning af .a
terialer til JiU 00 af udgifter til RECAU 1 forbindelae eed 
fotosats 00 konsulentbistand. 
Bestyreren vil tage s&qen op i fakultetet, da udgifter til 
RECAU ~r afholdes fra fælles pulje 09 ikke belaste de enkelte 
institutters annuu •• 

2) Problem OM godskrivning af arbejde indenfor JAu. 

OSD gjorde rede for HF'. udregning. BOB har virkning for in
stituttets atatua 1 UASS-nøqlen . Kompensation udregnes ikke 
efter ~nta.L konfront~tlonstiner, aen antal elever. ae.inarer" 
telefontid o.a. Man besluttede af henayn til den interne kom
penaation at bede de ber_rte larere OM at aflevere oversigt 
over timeforbruq. Punktet vil i _vriqt blive behandlet på na
ate IR-mØde. 

3) Udkast til humaniatbekendtgØrelsen . 
Sidste frist for udtalelse er 13. dee., hvorfor _.;en vil bli
ve behandlet pI næste IR-.~e. 

III Heddelelser. 
Instituttet har modt.;et : 
1) Under 25. okt. oversigt over beskRftigelaesordnin;er a. kort

f~ttede kOGmentarer. 
2) Under 6. nov . Invitation fra fakultetets intor •• tionaudvalo i 

forbindelse med udgivela. af Det hUManistiake Pakultet. lrboQ 
for 198~. HVAD NU HVIS. om utopier oq 'viaioner . frede; den 23 . 
nov. kl . 14 i Rich. Morteneen St~.n. 

1 ..... 4-'.Z 

3) Opslag om nordiske forskerstipendier. 

~) Under 23. okt. oversigt over forvaltnlngshøjskolens kurser ' ! 
foråret 85 Oll informationsbehandling og EDB 09 emneorient'erede 
lederkurser. 

S) Regiatrerlnqabevis fra Arhus DistriktstoldkamMer. 

IB vedtog at overlade til institutbibliotekaren at tage stil
ling til det evt. fordelagtige for instituttet i at oprette 
konti 09 købe bØqer direkte i udlandet . 

6) Tida.krl~t fra Hi.torisk Forening. 

1) Jacob I_ager : Politik 09 religion i Rom og G.W . Leibniz: Noviø
ai_. Sinie. fra Klassikerforeningen. 

8) Under ll. okt. skrivelse fr~ historisk institut vedr . enqelak 
bit.; ved Jiu. Punktet behandles på næste IR- MØde . 

Nødet .luttede kl. 11 . 15. 

Su.anne Bejer 
referent 



AARffUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDBRFORSKNING 

IR-B4-4.l 
13.06.1984 

Referat af mØde i InstitutrSdet mandag den 2~. maj kl. 10.00 i 

byg". 410, vær. 041. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer), Susanne Bejer, Bodil Due, 
Inger Echammar1, P.O. Jastrup. H. Friis Johansen (~ra 
Bent Dalsgaard Larsen (til 12.05), Elin Løyche, Er1k 
Ostenfeld. Ole Tho~sen. Giuseppe Torresin. 

Fraværende 
med afbud: Birgitte Seigh Jørgensen, Erik P. HjortshØj, Steen 

RØnnow, Anders Skouvig. 
Fraværende 
uden afbud : Hanne Laver Hansen, Jette Larsen, Anne Mette Pedersen. 

_ seH var indbudt til pkt. S og 6, men var forhindret. 

_ OT ledede mødet. 
- O -

1. Valg af referent. 

EO valgtes. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

3 . Bemærkninger til IB-referat af mØdet den 2. april 1984 . 

OSO redegjorde for detaljer vedr. pkt. 2. 

4. Meddelelser fra bestyreren. 

10.35) 

8. Oer er indsendt ansøgninq om bevilling til indkØb af apparatur 
til litteratursøgning 1 anledning af engangabevll1ing vedr. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

decentralt anbragt EDB Udstyr. ' 
Der er modtaqet piecer fra ForvaltningshØjskolen vedr. kurser 
i EDB. 
Modtaget skrivelse af 2.5. fra administrationen vedr. lang
tidsledige. 
Modtaget skrivelse af 3.5. fra dekanen vedr. Tunis' interesse 
i danske akademikere. 
Modtaget skrivelse af 10.4. fra svenske klassiske filologer 
vedr. festskrift til Ake Fridh. 
Modtaget skrivelse af 3.5. fra undervisningsministeriets byg
gedirektorat vedr. byggearbejder på 3/4 etaqe bygn. 323. 

g. Modtaget skrivelse af 2.5. fra dekanatet vedr. freds- og 
konfliktforskning ved AU. 

h. Modtaget Prisme_semesterskrift fra tværfag F 84. 

i. Modtaget skrivelse vedr. teknologiaftale af 8. maj 1984fra 
teknologi udvalget. 

IR-84- 4.2 

5. Meddelelser fra studienævnene samt 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Meddelelser fra fakultetsrådet. 

BO orienterede om møde vedr. fordelingsnøgle (deltidslærere): 
Som sprogfag får instituttet tildelt l,S kateder-time pr. stu
dent. Instituttets studeotertalsberegning (inel. bl.a . propæ_ 
deutisk del _ 65 ) blev ikke akcepteret (if. Direktoratshen_ 
stilling). Lærertallet er fortsat 8. Vedr . JAu: Ingen kompen
sation i E 84 . Externe 1ektora·ter skal konverteres til insti
tutintern afholdelse. Udlån af lærere (mod kompens ation) til 
HF, JAu og Tværfag. 

Fordeling af undervisningen 1 efterArssemestret 1984 . 

BO beklagede, at UASS kun tildeltes 3 vægttimer . 
GT konstaterede, at der var en (mindre) afvige lse fra SN's ud
kast. 
OSD og HFJ fandt, at der var uheldige pædagogiske aspekter ved 
fordeling af et propædeutisk forløb pA flere lærere. 
BOL erklærede sig utilfreds med planen, der efter hans opfat
telse ikke tilgodeså tidligere tilkendegivne Ønsker. BOL Øn
skede ført til referat at han konstaterede, at hans henvendel
se af 26.1.84 nu var fuldstændigt bortelimineret, og at han 
ikke var indforstået med den behandling, henvendelsen havde 
fået ved instituttets instanser, men at han i respekt for in
stitutrådets beføjelser til at fordele arbejdsopgaver i den 
øjeblikkelige situation ville gå ind 1 forhandlingerne om un
dervisningen og accepterede den ham tildelte underv i sning. 
BOL anmeldte, at hans undervisning hos teologerne i E 84 nu vi
ste sig at andrage 3 timer ugl. 
BDL foreslog. at han afgav Æneiden til UASS mod at få latinsk 
prosa fra EO. EO gjorde opmærksom på, at prosaen var tænkt som 
støtte for et sprogbeskrivelses-projekt berammet til E 84 . 

(lO min. pause) 

OSO tilbød .at tage latinsk stil I i nov . -dec. Herefter vedtoges 
planen. 
Vedr. kompensation: pOJ 09 GT ønSkede ikke kompensation, men 
fastholdt, at JAU-undervisning ~å kompenseres. 

Høring om JAu' seksamensbestemmelser. 

GT konstaterede. at der nu var to forskellige eksamensbestem
melser for intern og extern eksamen i OK. 
BD roste forslaget. 
HFJ mente, at S 41,3 skulle rettes fra 'opgaven' til 'besvarel
sen' • 

JAu 1 1984-85. 

Bestyreren konkluderede, at punktet v~r ber.rt tidligere på mØ
det. 

Evt. 

Intet. 

E. Ostenfeld 
referent 



AARHUC UNIVBRSI~ 

%N'S1"Zl'O"l' POR OLD'!"ms- OG 
MIDDBLALDBRFORSKNZNG 

ZR~lt.-S.l 
0':.11.19" 

..•. 

Refer~t af møde i IR mandag "den 24.9.1984 k-l ._ 10 . 15 i 322/226. 

Til. stede: Susanne Bejer. Bodil DU'e-,< Otto Steen Due (bestyrer). Inger 
EChammari, Erik -P. Hjortshlt.j (gik 11 . 15). P.O . Jastru-p • . 
8 . Friis Johans~n. Birgitte S.A . Jørgensen. Bent Qalag~.~d 
Larsen. Jette Larsen, Elin t.øyche. Mette Peder"n , Giu(i"eppe 
Torres!n. 

Fraværende 
med afbud: Hanne Laver Hansen,. Erik Ostenfeld. Steen Rønn9w .. . Anders 

Skouvig, Ole Thomsen. 

- O -

1. Valg af referent. 

HFJ valgtes. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt~ se dog pkt. 3b . 

3_ a} Godkendelse af referat af IR-mØdet 21 ~~ . 84. 

Godkendt . 

3. b) Bemærkninger til referat af IB-IIIØder 16.4. og 10.9 .-8"

Til ref. af mødet 10.9.84: 

4 . 

5. 

a) 
·b) 

6. 

BDL tog forbehold m.h.t. pkt. 1.6, som han ikke mente var base
ret pi nogen IR-beslutning . Det ve4toqes at dr_f te fælle8ug~n 
som pkt. 6 •. 
OSD orienterede yderliger e om pkt . 11.5: Indi .• k bevares... på AU; 
kl~8Sisk arkæologis stilling pi KU synes usikker . 
Pkt. 11.14 udløste en del diskussion. En evt. 'rsber~t~ing n~r-
fra må udarbejdes pl Instituttets ansvar. . , 
GT efterlyste mere kontakt med søsterinstitutterne pi. KU og 00, •.. 
Meddelelser fra best~reren . 

Inoen . 

Med:c.elelser fu studienzvnene. 

IncHsk : Ingen. 
Klassiske fai: Der er kOlllftet B. nye studerende. 

Meddelelser f ·ra Fakul tet.rld~t . 

Ministeren .har ønsket forslag fra forskningst:id etc. til "styr
kelse af humani.stisk.. t:ora...kninq"; de humaniQ;tløke dekaner er p' 
eget initiativ blevet ind'dr-aget i planern4t6 hvls art 0Ci1 indhold 
stadig er noget uklare . Der p'~nkes lbenbaTt forskning8centrer 
tilknyttet universiteterne, m~ 5~~ige progra.aer. Eksempler 
på forskningsprogr.alTHtler Calle tværvidena..k..a.bfdigel bJ.ev givet. Om 
f inanclering og bet'lan,di."9 af cent rerne f.o~r:eligger intet. 

'6. a) Dr_ftels. af fællesUQen i nov. 84. 
BDL beklagede manglen pl regulær skriftli9 infor.atiQn til de 
ansatte lærere vedr. fællesuoens gennemf.~else: han bes tred 
bestyrelaens kompetence til at beslutte , at den normale Under
v1sninq i den plg'21dende uge bAde for studenter og l.rete . .• 1" 
stattes . af deltitOelse i fællesugen ~ GT bem.rkede. at der i kke' 
fo.rell krav til lærerne om deltagelse, og- bestred at der ikke 
ha.vde f .oreligoet tilstnekkelig information . 

pi b"'lgruntl 
IR-mØdet do-

7 ... Dr.f'telse af udkast til ny hUJIAnistbekendtgørelse . 

HFJ ~ GT .ente aer burde protesteres skarpt. navnlig mod den 
samlede studietidaforkortelae fra 6 tilStr, mod fjernelsen at ~o.clge bifagaforl.b. og Mod degradationen af begrebet vl
denskab.4l.1iqhecl" til faktisk kun at have gyldighed indenfor et 
konferensstudium: la tilsluttede sig dette. Der var endvidere 
enighed QØ. at navnlig den praclae mening med udkaatets 510 
_Atte klarg.res hurt19~t Mullqt. 

D&t v.edt es at fores Il SN nedsættelse af et fælleaUdval% Med 
m ••• er ra Vert orqan, t u ar e elae af øv ar pa M·. 

h.rinq •• krivelse af 3.9. (Udvalget blev sammensat af OT 09 HLH 
- for ·hvem SR indtrldte i udvalgets arbejds.Øde - fra, IR og 
sat 09 HFJ fra SNo Det af udvalqet affattede avar ~fseneStes fra 
inat1'tuttet eS. la .10.). 

8. Bventuelt~ 

I "tet. 

~et a1uttede kl. 12.25 . H. Frii. Johanaen 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT POR OLDTIDS- OG 
HIDDBLALDBRPORSkNZNG 

IR-U-6.1 
0'1.01.1'185 

Referat af møde i IR mandag den 10.12.1984 kl . 10 . 00 i 410/047. 

Til stede : Susanne Bejer, Bodil Due. Otto Steen Due (bestyrer), 
Inger Echammari. Erik P. Hjortshøj, P.O. Jastrup. 
H. Friis Johansen. Birgitte S. Jørgensen. Bent Dalsgaard 
Larsen. Elin LØyehe, Steen Rønnow, Anders Skouvig, Ole 
Thomsen, Giuseppe Torres!n. 

Fraværende 
med afbud: Erik Ostenfeld . 

Fraværende 
uden afbud:Hanne Laver Hansen, Jette Larsen, Hette Pedersen . 

- O -

l. Valg af referent. 

OT valgtes; t il pkt. 10 og pkt . 11 050. 

2 . Godkendelse af dagsorden . 

Dagsorden godkendt. 

3. Godkendelse af referat af IR-mØde den 24.9.84. 

BDL ønskede i pkt . 6a "at aflyse under visning" erstattet af 
"at beslutte, at "den normale undervisning i den pågældende 
uge både for studenter oQ lærere erstattes af deltagelse i 
fællesugen"." 

Således ændret godkendtes referatet. 

4. Bemærkninger til referat af IB-møderne den 24.9. og 8.10.84 . 

I ref. af IB-møde 8.10.84 pkt . 4 burde der efter "F 85" have 
stået "OQ for E 85". 

5. Meddelelser fra bestyreren. 

a . Under 29.11.84 modtaget invita t i on t il deltagelse i G~uppen ~or 
v i suelle medier, mØde 12.12. 

GT spurgte, om denne behandling af sagen - meddelelse to dage 
tør mØdets afholdelse - var anstændig. 

b. Institutte t s t idsskrifter er flyttet til det nye lokale 321 pi 
3. etage. 

c . Under 16.11.84 modtaget brev fra EPH vedr. bedre lokaleforhold 
for Indisk Af delings bibliotek. 

d. Klassisk arkæologi ved KU . Bestyreren orienterede o. sagen: 
blandt de kommende initiativer vil være en henvendelse til de
kanen her. 

e. Modtag e t kopi af svar fr~ DVU vedr. fagenes eksamensordninger; 
ovu til s lu tter sig ganske universitetets bemærkninqer om disse. 

Be s ty r er e n bemæ~ k ede, at dette indebar, at BD~ for fremtiden 
vil de l tage i eksamine rne pi lige fod med sine kolleger. BOL 
gjorde opmærks om på , a t han pi intet tidspunkt havde været 
f r itaget fo r a t eks am i ne re. 

l.tl-84_5.2. 
6. Meddelelser fra studienævnene. 

7. 

a. Indisk . 

Intet . 

b. De klassisk filologiske fag. · 

GT orienterede: 
- SN har vedtaget at afholde fallesuqe i E 8S . 

- SN har konstateret stor forskel mellem fakultetets og vore 
egne studenterforte9ne15e~. ikke kun i tal ; men også i navne . 

Det henstilledes til fakultet8~epræ5entan t en at søge denne 
sag opklaret. 

Meddelelser fra fakultetsrAdet. 

OSD orienterede ~ 
, -

- stlpendietildelingen, såvel proceducen som den aktuelle til
deling, 

- planerne om oprustning af humaniora via Forskningsråde t . 

8. Drøftelse af, hvorledes der ~~arb.Jgsfordelingen skal tages 

hensyn til JAu, og af -_kdrnpe';:~ation&prOblematikken generelt ,. 
derunder evt. nedsættelse af et udvalg desangående . 

Et spørgsmål blev fremhævet : Skal alle JAU-forlØb takseres ens 
eller ikke? 

Der nedsattes et udvalg med fØlg . ~edl.: BD, HFJ, OT, suppl. OSD, 
samt to studenter. og fØlg.kommissorium: At undersøge k ompensa
ti~sproblematikken overhovedet (dvs . vedr . alle tjenstlige f or
pligtelser) og spec. vedr. JAu at skitsere behove t for underv i s
ning de næste to ~r samt opstille forslag om kompensation for denn, 

9. Besvarelse af anmodning (7/10) fra fællesudvalget mellem FR og FSN 

Udkast til 5var fra SN foc de klassisk filologisk e fag oplæstes. 
IR vil henholde sig til de to studienævns svar . 

10. Fordeling af una.rvi.ning i F 8S 09 E 8S . 

Undervieningen fordeltes i overensstemmelse med den for e lagte 
plan. GT betonede, at timetallene for semestrene måtte s t å fa s t. 
da de pl forhånd var reduceret til et ~inimum under hensyn til 
diverse kompensationer. 

SD bemærkede for god ordens skyld* at hun for F 85 kom til at 
skylde en vaqttiMe. I.vriqt konstater edes d1 for de to semestre 
isoleret betragtet havde OSD l vægtt!me til gode, HFJ og GT 
liqesl, medens pOJ skylder 2 oq EO 2 , 5. Disse forhold vil de t 
under pkt. 8 nedsatte UdVAlg inddrage i overvejelserne. GT 
fremhævede. at i fravær af OT , der havde forestået fordelingen 
af opgaverne. og af mange af de interesserede var det umulig t 
at konkludere 4iskussionen af dette punkt. 

Il. Evt . 

Intet. 

Ole Thomsen, referent pk t. 1-9 . 
otto Steen Duc , refere nt pkt. 10-11. 



AARØUS UNIV8RSZ~ 
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~,":,,,-. . 
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SN-84-8.1 
16.08.1984 

Rater_s- af "'Øde 1 SN manda.? den 13~ auo.uat kl. 10· prc. i _øcselolta"l:et. 

Til stede,: .Stir.en· ,Chr:..: Hind.holm (foraand ). Holger Fr·iia Johansen. 
Erik Os·t(t.nfeld. Giuseppe Torres!n ,( ankOII. :10. :30 li 8i:.r.g:ltte 
S. J.rgens,en .• ~Jette Schmidt ,' CanJton.· Jt.l • . 11, Ma.rgaret Sk.1-
lIoae. . 

Fraværende: Hanne Roer. 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Godkendelse af referat af ~Ødet den 12. juni. 

Referatet godkendtes. 

3. Meddelelser fra formanden. 

a.. Inetitutavla fra Historie. 

b. Svar pi forespørgsel anglende JAU-studer.endea vanskeligheder med 
at fl bØQer skaffet fra Folkebibliotekerne. 

c. Supplerende retningslinier fra DVU 'om enkeltkursuaatude:rende. 

d. Referater fra JAu arbe-jdsgruppe den 4. S.~ 09 den ,23. S. 198 .... 
Vores beskrJ:velse af '5t"u'dl'eforløbet · er· modtaoet ',Uden bemærkninger. 
Yderligere Q'nbefales det. at vi løbende kan optage nye studeren
de. 

e. Meddelelse fra "Moge.n.s SchJai:dt: 
Vores eksamensbestemmelser for oldtidAkundskab er godkendt i 
FSN's forretningsudvalg .. - forudsat ..at .1/.1 ved eksterne prøver 
klart gør opmarksom pl. at vi bruger 13-akalaen. 

f. Brev fra Be"~ Dalsqaard Larsen. 

g. LRseplan fra det teologiske fakultet. 

h. Meddelelse fra HF aN bevilling til rua-tutorer (4 timer). 
Der gøres opmærksom pl. at bevillingen udelukkende ~l bruges 
til aflønning. 

t. ·BH fra KU har. · 1-ngen ·j,nd.vend.tnge'r til. JAU-ordningen. 

j. Kopi af ansøgningsskema til "Tillægsuddannelae ved Danmarks 
Journalist Højskole. N 

SM-84-8 .. 2 

k. Besked om optagelse af 9 nye studerende ved institutt.et. 

l. Meddelelse fra FSN om valg af censor-formand. 

II. BesØgarunderapport fra DVU om Hum. 00 Nat. Vidsk. 

n.. Referater fra "FRAda forretninqsudvalg d. 7. S •• d. " 14 . 5. 
09 d. 18.6.84. 

4. BeSl!.t.t:elae af UASS-Btillinoer. 

s. 

6. 

7. 

8. 

SN har modtaget en vejle~.nde udtalelse fra den nedsatte be
dømmelsefJ-korrd te. 
På grundlag af denne udtalelse blev det besluttet at ansætte 
'UITa Je15gaard til Forløb l, latin for historikere og arkaolo
ger. Peter Terkelsen til Forl_b 2, Vero11s Æneide samt Finn 
Jorsal til Forløb 3, græske tekster på græsk eller i oversættel
se. 

Modtagelse af nye studenter. 

Hodt~lse og introduktion til de nye studerende er som faatlagt 
-a "3 • . september. kl. lo, hvor stud1enzvnsforllliillinden SeH og studie
vejlederen BSJ vil sti for velkomst og vejledning. 

· En~orgruppe blev nedsat bestlende af Maroaret Skelmoset GT 00 
BSJ. 

M~e 0fII hllesugen den 6. sept. 

Man diskuterede fallesuqens omfang og intensitet pr. dag samt 
de allerede fremsatte emner. SN foreslAr, at man koncentrerer 
sig om fØlgende temaer: 
Fremskridtstanken i antikken, kvindesyn/kvindetyper i den antikke 
litterarar s~t en kombination af tekstanalyse 00 oversættelsea
problematik. 

' MØdeplan ~or efterår 1994. 

10.9 •• 8.10 •• 29. 10 •• 19. 11 •• 10.12. 

Evt. 

HFJ gav øeddelelse om, at han måtte udskyde semester starten en uge 
P.ga.. en kongres i Dublin. 

Birgitte Seigh Jørgensen 
referent 



AARHUS UHIVBRSZT8~ 

STUDIBNÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SN 84-9.1 
04.10.84 

Referat af SN-mØde den 10. septeaber 198'. 

'ril stede : StIren Chr. Hindshola (~oraand ) .• . ~ll9l9.r hi" .Jdhuaen f 
Erik Ostenfeld. Giuseppe Torre.1n. Birgttte-~ ·~rqeneen. 
Jette Sch.idt. Mar9a.r.ert Skel.os_,, ; Hanne Roer .• 
Margaret SkelMoae oo~ Jette Se~idt forlod MØdet kl. 10 
efter diskussionen "at "pkt. 4_ 

- O -

o. Der tilf_jes til degaordenen : 
Punkt O: Godkendel.e af da<raorden. 

- Punkt 2 bis: Meddelelser fra ' FSN. 
Punkt S bis : AnafQninoer om ·penauare4uktion. 
PUnkt 4 diskuteres f~r -pu'hkt 2. 
Dagsordenen siledes zndret, godkende • • 

l. Godkendelae af referat af .~et den 13 . 8. 

4. 

Referatet godkendtee . 

Fællesugen • 
SN diskuterede pi grundlag at det velbesøote f.llesa~e 
den 6 . sept., hvor alle spørgamAI vat blevet d~tteret 
(for .. en, variQhed, anta'l. Loredr.g 09 ~d.iskussicmerl, -'09 
hvor emnet: Ide ora :freIlIskridt i oldtiden yar·:tIhvat·"'fore
trukket . doq med. kun l ate.alfes flertal 1 forhol-d t 'il .-.net-: 
~tikt dr •• a. SN be.lut.:.t~e ':-at ned.ai!tte en arbejd89ruPpe 
bestlende af Hanne Roer .• søren Hindaholt1~ MaT9«ZIet: ":SJtelaoee. 
Jette Schmidt, Si_on Laurae·ft, Pinn flllghttj. G. Torre.in. : E.. 
Ostenfeld , Søren BØreriaen • . Andere 'Skouvi9. ,Hanne Laver. 
Grup~n kan koopter. andre l_rere 'og studenter. 
SN-aedle •• erne i arbejdsgruppen refererer til SNo .ca teger 
alle beslutninQerne. 
Arbejdsgruppen skal forberede en plan for fallesuqen .ed 
et hovedtema OQ et metodolcqisk/fagblatoriak l~sl8Q . 
Hovedtemaet er "Ide om fremskridt i old.tlden", 'og hvis dette 
vist.e siO umuligt at realisere , "Antikt drafla". 
Der s.rges for fotokopie.rede tekate.r til deltagerott8 forbe
redelae ' OQ diskussionerne indledes .ed~tu~tera og lareres 
kor.te (relativt korte) opll!lljJ. 
Mellem det introducerend·e . opl29 OQ fælleadiskuø:l..cmea .. ,<:'debat
terea emnet i flere grupper. og i al1ftJl,'tde11g..bed .3:a9ge. ,·:.ar1 1g 
vaqt pl, at al lftaftge SOlD "uligt deltag'er ak~lvt '"1 11:l:ak-u .. lonerne. 
rallesugen varer fra mandag til fredag 1 en uqe '.idt i nov.a-
ber men antal foredrag og diskussioner skal vare _indre end 
i f~llesugen 1983. 

2. Udover ~e skriftlioe i.v forma~den f.lo.nde meddelelaer: 
a. Som videre svar til Moderate Student~ra brev, havde 

SN henvist til problemerne ·Yedr. HP kurser og gy.nasiet. 

(pkt . 

2 bia. 

3. 

s. 

2 forts.) 

sø 8 .-9.2. 
04.1\).84, 

b. Til et spørgeskema anglende Tekn1sk Gymnasiums elevers 
adgang til Universitetet , foreslog nan , at SN svarede. at 
ikke kun .oderne, .en ogsl ældre hiatorie og musiske fag 
akulle indgl i studiet. SN var enig deri. 

c. For_.nden laste det udkast til svar til 8. Dalsgaard Larsen! 
brev til ha. an91ende undervisningsplanen E 84 (ae Referat 
SN-84-8 . 1 pkt. 3 t.) han havde forberedt. Der var ingen be
..rkninger. 

Meddelelaer fra FSN. 
SN havde flet udkast til bekendtgørelaen om huaanistiske 
uddannelser til udtalelse og brev derom fra PSN. 
SN vil di.kutere det p& næste aØde . 

Sellesterstart. 

For de fleste kursers vedkommende var der intet at bemærke. 
F_r aeMeateratart havde for.andakabet sagt til p. o.Jaatrup# 
at der ikke var indvendinger mod den fores Ilede udszttelse 
af Arlstophanea-forløbet til F 8S. I nogle introducerende kur 
aer er antallet af deltagere mindre end sædvanligt (bl.a. 1 
GSK): dette skyldes isar de nye studenters forskelllQe og 
udsadvAnliqe forudsætninger. 

Semesterstart pi JAu. 
GT refererede om august-seminaret. 

S bis. Dispensation (Lukket .~e'. 
Der blev oivet to penaumreduktloner i tilvalO Relioion på 
grundlag af pensumopgivelser i Reliqion bifag. 

i. Bvt. 
Intet. 

G~ Torresin 
referent 



AARHUS UNIVERSZTET 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGXSKE FAG 

SN-84-~O.~ 
U.ll.~984 

Referat af SN-mede mandag den 8. oktober kl. 9.30 i mødelokalet. 

Til stede: Søren Chr. Hindsholm (formand) . Holqer Friis Johansen. 
Birgitte S. Jørgensen, Erik Ostenfeld. Jette Schmidt. 
Margaret Skelmose. Giuseppe Torresin. 

Fraværende 
uden afbud: Hanne Roer. 

l. 

2. 

5. 

3. 

4. 

6 . 

7. 

8. 

Jette Schmidt og Margaret Skelmose forlod mØdet kl. 10. 

- O -
Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes med den ændring. at pkt. S behandledes 
fØr pkt. 3. 

Godkendelse af referat. 

Referat af mødet den 10. sept. godkendtes. 

Fællesuge. 

Fzllesugen skal bestå af 8 mØder. Møderne skal være kortere end 
1 1983, og især eftermiddagen må afslutte tidligere. Man valgte 
Uge 46. 

Meddelelser fra formande~ 

Der var ingen meddelelser udover de i indkaldelsen angivne. 

Meddelelser fra FSN. 

Intet. 

Censorernes valg. 

SN administrerede valghandlingen. SN havde modtaget tre breve 
ud af fire mulige . Ved åbning af·disse breve konstaterede SN, 
at der var afgivet 3 stemmer til Finn Hobel, l til Skot-Hansen 
og l til Johs. Sparre. Finn Hobel er således valgt til formand 
for censorerne i de klassisk filologiske fag ved Aarhus Univer
sitet. Hvad angår næstformand~posten besluttede SN at informere 
censorerne om valget og lade formanden og de øvrige censQrer 
foretage det videre fornødne og derefter informere SNo 

JAU-seminaret og de studerendes forhold til instttutbiblioteket. 

GT redegjorde for JAU-seminaret i september. Det blev vedtaget. 
at JAU-studerende i alle henseender er ligestillede med lntern
studerende angående benyttelse af instituttets bibliotek. 

Eksamensordning for JAu. 
GT redegjorde for de ændringer i forhold til den ordinære ek
samensordning i oldtidskundskab som var nØdvendige for at til-. 
lade studerende uden studentereksamen at blive modtaget i stu
diet af bifaget under JAu. 

9. 

10. 

11. 

Det drejer sig om SS 43 og 44, der foreskriver læsefærdighed 
i hovedsprogene engelsk, tysk og fransk og kendskab til latin. 
Disse paragraffer afskaffes og erstattes med følgende: 

t 50 
S 51 

Der kræves læsefærdighed 1 engelSk. 
Alle andre sprog- og historiekundskaber erhverves i lØ
bet af studiet bl.a. ved selvstudium under vejledning. 

SN vedtog disse ændringer. idet man anerkendte at de svarede 
til det, som var blevet meddelt JAU-studerende ved immat riku
leringen . Man diskuterede også generelt problemerne angående 
anvendelse af sekundærlitteraturen for JAU-studerende. 

UT, fremlæggelse af arbejdsplan for F og E 8S. 

GT fremlagde planen, som $N tilsluttede sig. Det blev vedtaget 
at omrokere romersk religion fra E 8S til til F 85 og ikke reg
ne med et romersk historie og samfundsforhold-forlØb' i F 85. 
med mindre der var interesse fra lærernes side i at undervise 
i denne disciplin. 

Man besluttede at spørge de implicerede lærere og studenter 
angående den introducerende undervisnings omfano i F 8S . 
Turnusplanen opererer med 3S timer i F 85 og 3Si timer i E 8S, 
plus 1 time i latin for historikere og arkæologer i begge se
mestre . Fra IB havde man fået at vide, at SN foreløbig kunne 
regne med 35 timer pr. semester. Man vedtog ikke at tage ende
lig stilling angående kompensation for deltagelsen i JAU-under
visning i E 84 og de efterfølgende semestre. 

Diskussion af forslaget til ny humanistbekendtgørelse. 

Formanden redegjoråe for mødet arrangeret af HF og om de to 
punkter, som SN var blevet opfordret til at kommentere i sit 
skriftlige svar: 

1) en detail leret analyse af paragrafferne. 
2) en liste over samarbejdsmuliqhederne fagene imellem. 

SN konstaterede at man endnu ikke havde klarhed over de fore
slåede tilvalg og kompetencen i at undervise i gymnasiet. Fag
kombinationer i form af samarbejde med forSkellige andre sprog
og historiefag var gode og nyttige, men at en fagkombination 
skulle være kompetencegivende var urealistisk. 

HFJ fremhævede. at en integration af de faggrene som allerede 
eksisterede ved instituttet ville betyde isolation. 

SN gav formanden opgaven sammen med institutbestyreren at frem
hæve få væsentlige kritikpunkter blandt de mange, som man kunne 
rejse mod forslaget. 

Evt. 

Intet. 

G. Torresin 
referent 



AARHUS UNIVERSITET 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISKE PAG 

SN-84-11.1 
12-12-19" 

Referat af mØde i SN mandag den 19. november kl. 9.30 i ~~eLokalet. 

Til stede: SØren Chr . Hindsholm (formand), Holger Friis Johansen 
Erik Ostenfeld, "anne Roer, Jette Schmidt, Margaret 
Skelmose, Giuseppe Torresin. 

Fraværende 
med afbud: Birgitte S. Jørgensen. 

1. 

2. 

7 . 

3 . 

- O -

Godkendelse af dagsorden . 

Pkt. 1 tages før pkt. 3. Dagsordenen godkendtes. 

Godkendelse af referat. 

Referatet godkendtes. 

UT-plan for F as og E 85. 

UT havde fået 21 svar . Derudover havde BDL meddelt, at der var 
4 studenter fra teologi og filosofi, der havde meldt sig til sto
icisme og kristendom 1 F 85 og 2 til neoplatonisme og kristendom 
i E 85. 
En række tilkendegivelser fra l.rernes side havde gjort UT bekendt 
med mulig fritagelse for undervisning i E 85 udover de rammer, som 
SN havde fået kendskab til fra IB. SN besluttede at tage et vist 
hensyn til denne ressoureereduktion. 
Vedlagte plan for F 85 og E 85 blev vedtaget (skal sendes til IR) . 

SN konstaterede , at mange reduktioner havde været nødvendige i for 
hold til turnusplanen. 
Et studenterfors!ag for E 85 : Epikureismen eg stoicismen på grund
lag af et centralt værk, f.eks. Long , Hellenistic Philosophy (fzl
les filosofi) . der ikke kunne ·realiseres i E 85, blev udskudt til 
F 86. 

Angående kompensation for undervisningsaktivitet i JAU har SN taget 
hensyn dertil hvad angår E 8.5: men den generelle problematik desan-· 
gående er ikke SN's men IR's anliggende. 

Meddelelser fra formanden. 
Nogle skriftlige meddelelser gav anledning til f.lgende kommentarer 
og afgørelser: 
ad al SN skulle opfordre SN ved KU til generelt at diskutere 
ækvivalensen mellem de 3 eksamensordninger ved de 3 universiteter. 

ad f) SN skulle diskut ere de generelle kriterier for dispensation 
i arkæologi t i lvalg med Ins titut f or Klassisk Arkæologi. 

ad gi Formanden r e degjorde for de be tydelige uoverensstemmelser 
mellem AU 's s t udenterlis ter og lis t e r i vort instituts besiddelse. 
OSD skulle som vor repræsentant i Fa kulte ts r ådet gøres opmærksom 
på dette fo r hold. 

4 . 

5. 

6. 

8. 

-"'_"_1.1..2. 

" .;-/ -",~, 
ad nl Formanden redegjorde for tendensen i de forskellige institut
ters svar. Der var stor overensstemmelse i den generelle kritik og 
i kritikken af de enkelte punkter de fleste institutter i~ellem . 
Man havde fået et nyt brev fra HF og HFSN. 

Mundtlige meddelelser: 

l) Censorkorpset har, efter forhandlinger med formanden Fi nn Hobel, 
udnævnt Jørgen Skot-Hansen til n.stformand. 

2) Der er blevet nedsat en baqgrundsgruppe til støtte for Dekanen 
i hans forhandlinger med Direktoratet angående en reform af pæ
dagogikum. $N udnævnte EO til at v.re vor repræsentant. 

3} SN har modtaget den ordin.re meddel se fra Tværfagsudvalget om 
forslag til tilvalg for E 85. 

Meddelelser fra HFSN. 

Ingen . / 
Fællesugens forlØb. 

Diskussionen viste en betydelig grad af enighed i bedømmelsen af 
fællesugens forlØb. SN mente, at der var tilstrækkelig mange til 
stedLVed de fleste foredrag, at planlægningen havde været god og 
at flere studenter og lærere havde deltaget aktivt i diskussioner. 
Inddelingen i grupper efter kort foredrag havde vist sig at være 
positiv, dog skulle materialet have været mindre omfangsrigt 09 
tidligere til disposition. Det ville være ønskeligt egsS i fremti 
den at bevare en vis varlation i foredrags- og diskussionsformerne. 

Man vedt~, at SN skal planlægge den næste fællesuge i E 85 i ~ 
god tid 1 løbet af foråret 1985 og at inddrage fælle-sUt}en i den ge
nerelle undervisningsplanlægning for E 85, som skal meddeles IR. 
Et spØrgeskema skal samle lærernes og studenternes reaktioner. vur
deringer og for_lag. 

Ændring af JAU'a progra. tor OK . 

GT fremlagde forsl-o om • . at Homer-aemesterkurset skulle a'fslut.t,es 
Med en dObbelttime pI januar-seminaret sIledes, at studerende , der 
ville benytte Homer til en tilvalg- eller kernekrav-aflØsning i 
december 84 / januar 85 skulle have den Mulighed; men andre der 
ikke ville gI op til ekSaMen i dette tidsrUM, kunne få en afslut
tende behandling af emnet i slutningen af januar oq mulighed for 
at kocnllle lied sP'lrgslIISl m.c. Han foreslog også, at det nye semester
kursua, der skal finde sted i forlret 86 fAr en introducerende dob
belttime på noveNber-seminaret for at indføre i emnet og give prak
tiske oplysning~r om litteratur m.m. 

SN var enig i. at man principielt skulle bruge denne fremgangsmIde 
også i fremtiden, nlr man havde semesterkurser. For november-semi
naret medførte forslaget doq, . at fordelingen af undervisningen for 
JAU i F 85 skete før IR's behandling af den samlede undervisnings
plan. GT informerede om de to tilbud, som UT havde fået desangien
de. HFJ og formanden blev bemyndiget til at løse problemet sammen 
med IB. 

Even"tuelt. 

Intet. G. Torresin 
referent. 
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AARHUS UNIVB.8~ 
ImIDIB_or POl! DB 
KLASSISK FILOLOGISKE rAG 

M-U-U.l 
23 . Dl.1915 

Referat af M~e i SN ~andaq den 17. ~ec. kl. 10 . 00 1 _.a.lokalet. 

Til stede: ~ren Chr. Hind.hol. (for.an4), Holger rriis Johansen, 
Erik Ostenfeld, Hanne Roer, Jette SChMidt, Margaret Skel
mose. Giuseppe Torrealn. 

Fraværende 
med afbUd : Birgitte S. Jørgensen. 

1. 

2 . 

l. 

- O -

Godkendelse af daQ.orden. 

D~aordenen godkendt •• _ed indakydelae af et pkt . 7 bia : Rettelser 
1 n~ste ae_esters undervisning. 
Godkendela. af referat af MØdet den 19. nov. 

"Referatet godkendtea . AnqA.nde pk~. 6} konstateredes det, at EO 
havde flet til opgave at undervise pi JIU i F 85 09 allerede havde 
deltaget 1 dece_ber-a •• inaret. 

Meddelelaer fra for •• nden. 

den pra.i. ved planlægninQen af undervisning 
09 ved afholdela. af eks •• iner, SOM har været gældende 1 faget oq 
har været anerkendt af SN. Brevene skal vedlægges referatet. 

~: SN akal q_re SN ved KU 0PMærkaa. pl# ~t det ikke drejer S~9 
Cii-'(!ilek .... en • 

ad i): Man konstaterede. at proble.et med lin af ~er for JAU~ 
studerende søges l.at fra forskellig aide, og man vil spørge KI~.
sikerforeningen ca ~orholdet .elle. JAU 09 efteruddannelseskurser. 

Mundtlige .eddelelser: 

a) SN har .odtaget en oversiot over UASS 1 HF. 0." har ikke flet 
tildelt noqen. 

bl SN hor fAet tildelt 90 ti.er atudievejIedninq pIu. 4S ti •• r 
8tudlevejledniDQ for JAu. 

c) SH har .odtaget 2 referater fra BN ved KU. 

4 . Meddelelaer fra HFSN . 

Intet. 

5 . Kompensation fra teol0gerne. 

Koapensatlon for BDLs undervianin; hoa teolo;erne 1 E 84. For_and
en redeqjorde for de forhandlinqar. so. havde fundet ated 1ndtil 
nu og som synes vanskelige: dels pi grund af larerr ••• ourcer, 4ela 
pl grund af mulige emner . Man aente imidlertid, at forhandlinoerne 
skulle føres videre og at SN ikke skulle lade ka.penaationskravet 
falde. For_anden skulle redeqøre for sine Mundtlige kontakter til 
næste mØde. 

6. Orientering fra OK-udv.19.e~. 

GT orienterede a. OK-udvalgets arbejde . 

ED udtrykte frygt for, ~t de foreslåede ændrinoer skulle betyde 
en sankning af niveauet i bif-oet . 

HFJ forsikrede , at udvalgets intentioner ikke var en forringelse 
af de kompleksive 00 substantielle krav. 

Udvaloeta fzrdige ændringsforsl.; skal behandles pi naate SN-mØde. 

til det 

Pormanden laste brevet. aoe han havde sendt til HF oq HPSN. SN 
konstaterede. at brevet var skrevet efter de retningslinjer, soa 
SH havde givet pi .~et den 19 . 11 . (pkt. 3.n)) . 

SN var forbavset over den hast, med hvilken Hf syne. at ville 
køre denne sag, når ministeren 09 Ministeriet ikke synes at ville 
svare pi spørg.mAlene ang'ende de foresliede "tilvalg " oq de ek
sisterende bifagsordn1nger. 

7bia. Rettelser i næste semesters Undervisning. 

SN fandt. at "Talerne i Livius" ., udg' fra undervlaningstilbud
det i F 85 pi grund af HPJ ' a for.andskab i SH og den til denne 
poet traditionelt tildelte kompensation . 

S. epCI\loc;. 

9 . 

For~anden kunne qive appetitvækkende oplysninger oa eenet 09 nogle 
ikke-afskrækkende foruda1gelaer o. den ~inansielle aide af aagen . 

Evt . 

Intet. 

G. Torr esln 
referent 
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Bent Dalsgaard Larsen 
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I et brev af 24. april 1984 til rektor for Aarhus Universitet 
har De anmodet om besvarel"se af to principielle spØrqa:mAl ved
r,rende forholdet mellem forskning og undervisning ved univer
sitetet. 

SoM bilag, til orientering om b~qqrunden for ·de stillede spØrgs
mll, har De medsendt Deres henvendelee af 20. januar 1984 til 
lnatltutr&det ved Institut ~or Oldtlda- ~ Mlddelalderforaknlnq 
samt udtalel •• af 12. BaTt. 1984 fra studienævnet. 

Deres fore8~r98el er videresendt med instituttet. b~ev af 2. 
maj 1984, bilagt referat af institutrldeta ~e den 19 •• arts 
1984-

I et brev af 7. aaj 1984 har De kommenteret ln.ti~ut~et. (insti
tutbe.ty~åren.) skriveløe af Z. maj og i~~i9t uddybet Dere. 
synspunkter. 

Med brev af 23 ... j 1984 har Det: huaanlstiake fakultet videre
sendt forespØrgslen sammen med de bemærkninger, Bom den har gi
vet fakultetet anledning til. 

l. Dere. f,rste spØrg ... l englr tolkningen af forholdet .ellem 
studienævnenes bef_jel.er til at tilrette1egg8 undervisnln
gen (Styreloeoloven. § 14, stk. 41 09 beaarknlnqen 1 note' 
til Styrelsea10vens § 14, stk. 5 1 UDdervisnlngaainlaterletø 
kommenterede udgave af Styrela.aloven(Uddannelae 7a1l3). Det 
anf,res heri, at den enkelte lærer har ret til at ..adele 
re_ult.aterne af ain forBknlng i undervisningen . De "f'oraul." 
rer spfrgsmllet .llede •• ·~.n den 1 ~te note ~.lte ret 
til at meddele "reøul taterne af ' sln forskning 1 unclervian1n,
gen tilsidesættes af instttutrldet og er 48n und.rl~9t stu
dienævnets sagsbehandling og vurdering .f, " hvad der er ~.9-
ligt vigtigt i uddanneis. 09 Gndervlaniøg ved lnøt:itut~et·. . -
SORt nævnt i Deres brev frell9'r det " af Styrel"slov~a § 14, 
stk. 4 09 5, hvilken ko.petence et fagligt .tudienavn har 
i forbindelae med faatsattelsen af undervisningenø indhold. 
Det freIft9lt af disse" bestennelser, at det fa9l1ge atudienftDl'" 

inden for rhmmerne af de gældende bekendtgørelser om ak.a. 
men m.v., udarbejder og ajourfører en atudieordnlng med an
givelae af undervisningens mil, omfang og varighed, form o~ 
indhold samt pensumbeskrivelse. Studienævnet skal endvidere 
pAse, at den undervisning, der gives, er relevant i forhold 
til udd~nnelsen8 mIl og de fastsatte ek8amensfo~drlnger. 

Reglerne om de videnskabelige medarbejdere. undervisning.for
pligtelse og" oø lnatitutrldets kompetence med hensyn "til for
delingen af under.visningsopgaver fremgir SOm bekendt af Sty
relseslovens § 13, og i8ær~noterne S), 1) og 9) i den kommen
terede udgave af Styrelsesloven er relevante 1 forhold til det 
rejste BpØrgsm!l. Det fremgIr heraf, at de videnskabelige med
arbej8eresog lærernes arbejdstid efter-de til enhver tid gæl
dende regler og normer stir til rldiqhed for undervisningen 
inden for vedkommende" fagomride, ~ det er institutrAdet 
der semester for semester ml foretage fordelingen af under
visningsopgaver og forskningsopgaver for instituttet som hel
hed og fo~ de enkelte medarbejdere, og at lnøtitutrldet eller 
institutbestyrelsen kan pl1zgge den enkiIte ansatte at pAtaqe 
sig Qn bestemt undervisning_forpligtelse - for hvis indhold 
den "pAqældende er ansvarlig overfor studienævnet; 

Endelig fremglr det af note 9) til Styrelses10ven~ § "14, at 
det ved vedtagelsen af Styrelsesloven er forudsat, at den en
kelte lærer har ret til at meddele resultaterne af sln under
vi~ninq i "forskningen, og 80. nævnt 1 Der •• brev kan dette 

" princip u.1ddelbart synes at krydae de ovenfor gengivne reg
ler. 

Rektoratet finder, at Der •• spØrgsmli .1 besvares siledes, 
at et lnstitutrAa naturligvis ikke kan tilsidesætte en •• d
arbejders ret til at .eddsle resultaterne af .1n forskning 
i undetvlsningen, 11ge "sA lidt .om .an kan tale om, at den
ne ret er underlagt .tudienævnets øagsbehandling i den for
stand, at studienævnet kan gribe ind i den. 

PI den anden side kan princippet om, at den enkelte lærer 
har ret til at meddele resultaterne af ~in forskning i under
visningen, Ikke bave e,t indhOld, der aedf.rer, at princippet 
tilside •• tter de udtrykkelige lovbe.t .... l.er i Styreleealo
vena If 11 og 14. 

De to ~ rettigheder - for henholdavia de styrende organer 
09 ~ enkelte ..a&rbejder - .kal kunne ekøiatere 8ide om .i
de, 09 iDoIhoUet af pdnolppet l , notll ,I . til Styreloesloveno 
§ 14 al tot.u. 1 _ ..... _1iI. her .. ,l. 

Det er herefter rektorat.tø opfattelse, at den enkelte viden-
1IIuIbell,. _bejder pr1øclpJ..lt er forpli9tet til at otiHe 
al, tll rldJ.gbe4 for aaderYJ..~gen efter lnotltutrldeto/-be
.tyret.... ~r. be.t .... lse 1 et a.1an9 .v.re~. til den 
~1.tJt:. .... ea4t:e UDdenlalliD9aøona ved 1n.titutteta 

Dea eeblte eedarbejcJer .bar endvidere aOD ainiJllW'll krav pI, at 
~tat og .tG4teaævn i l ... plan eller PI tilsvarehde mide 
offeatll99fr en .edarbejdera ~.ke ca undervl&ninq til formid
ling af ~ko .. ende. forskninq, 09 at der stilles lokaler og 
.-vrlCJe re.sourcer til l.rldighec1 til dette fonnAl i det omfang 
det overhovedet er muligt. Herigennem sikres medarbejderen ret
ten til at formidle s1n forskning_ 



· .... 

Rektoratet gAr ud fra, at fastlæggelse og fordeling af under
visningsemner som det normale foregår i samarbejde og for7 
stAelse imellem de enkelte medarbejdere. in.3titut og studl.e
nævn, således at ihvertfald en del af de n undervisning, som 
medarbejderne selv har ønske cm .at gennemføre, afvikles som . 
undervisning, der falder indenfor den fasts~tte undervignin~s
forplig telse. Dette synes også at være tilfeldet ved Institut 
for Oldtids- O<J lUddelalderforskning, :dledes sem rektoratet 
må opfatte institutbestyre~ens brev af 2. maj 1934 og O~~es 
bemærkninger hertil i brev af 7. maj 1934. De næ~nte pr1nci
pie11e betragtninger over rettigheder og forpli9tel~er skulle 
derfor kun kunne blive aktuelle i ganske særlige tilfælde. 

Specielt under henvisning til afsnit S og 6 i D~res' brev af 
7. maj 1984 ~å rektorat€t præcisere, at an medarbejder ixke 
efter rektoratets opfattelse har e t krav 'p'å - uafhængigt af 
den almindelige turnusplanlægning - at kunne lade en bestemt 
ønsket forsknings-tilknyttet undervinni ng uegøre den pligtige 
underv'isnlng i et eller flere semestre. ,på den. anden side 
forhindrer en tu~nu~planlægnin9 i et vist pensum ikke nødven
digvis, at den enkelte me darbejders s~rlige forskningsprofil 
kan tiætte sit præg på undervisningen, og rektoratet er såle- , 
des ikke enig i, at undervisninqf ford! de n , indgår i turnus
planen, herigennem får en sådan anden status og orientering. 
at den ikke kan indgå ved en vurdering af , om medarbejderen 
ha r haft adgang til at meddele resultaterne af si~ forskning 
i undervisningen. D~n sidst anførte vurdering må så meget 
mere antaqes at være gældende, nAr det som i det at Dem beskrev
ne tilfælde drejer sig om i en praktisk tilrettelæggelse af 
en turnus at få præsenteret et så bredt emneområde som -forhold
et mellem .den græske filosofi og kristendommen~. 

2 . Den$ andet spørgsmål formulerer De således I -Indebærer jus 
docendi ' ikke nogen ret for en ansat medarbejder, til· inden ' 
for den ansættelsesmæssige undervisnings forpligtelse og uafhæng
igt af anskuelser og vurderinger i studienævn og institutråd at 
tage emner op i undervisningen, som ,vedkommende medarbejder 
c~lv skønner videnskabeligt kulturelt og uddannelsesmæssigt 
vigtige?'" 

I Styrelseslovens § lIf stk. 3 er fastsat, at fakultetsrådene 
tildeler licentiat- 09 doktorgrader samt jus docendi. I nO,te 
9) til § 11, stk. 3 i den kommenterede udgave af Styrelseslo
ven er jus docendi defineret på følgende måde: -Jua docendi, 
d.v.s. retten til atJholde forelæsninger og få forelæsninger 
optaget i lektionskataloget, på opslagstavlen o.l., tilkommer 
doktorer, der ikke er ansatte ved institutionen, såfreMt fore
læsningerne falder ind under samme fagomride, som disputatgen ~ 
er skrevet i . ... • .. ~. 

Efter rektoratets opfattelse må de~ne note foretAs således, at 
jua docendi er en sær1iq rettighed for doktorer, der ikke er 
ansat ved institutionen. Rettigheden har ikke noget selvstæn
digt indhold for doktorer, der er ansat som, videnskabelige med
arbejdere ved den pågældende institut~on, idet de pågældende 

AA1{HUS UNIVHtSITf.T .... . . 
i forvejen har en tilsvarende rettighed i .kraft af ansætte18e8-
forholdet, jvf. besvarelsen af Deres første spørgsmll. . 

Reglerne om jus docendi findes i øvrigt i § 21 i bekendtgørel
se om ' erhvervelse af doktorgraden (bekendtgørelse nr. 41 af 
31. januar 1977). De stemmeisen har felgende indhold:.-Doktorer . 
har ret til at holde fo r elæsninger - jus docendi .- pa den insti
tution der har tildelt dem doktorgraden-o 

Indholdet af begrebet jus docendi ~r således ikke defineret 
hverken i doktorgradsbe kendtgørelsen e ller i Styrelseslovens 
tekst, men alene i en note til loven. 

Rektoratet ,skal imidlertid bemærke, at notens indhold er i 
overensstemmelse med den traditionelle forståelse af jus do
cendi -begrebet. 

Doktorgradsbekendtgørelsens § 23 sparer indholdsmæssigt til 
§ 20 i den tidligere doktorgradsbekendtgørelse af 10 . novem
ber 1972 og til § 14 i anordning af 13. oktober 192.1 om. erhver
velse af Dææorgraden ved ~øbenhavns Universitet. 

Anordningen af ll. oktober 1921. § 14, har ~ølsende ordlyd: 

"Den, der har erhvervet Doktorgraden, har Ret til at 
holde Forelæsninger og Øvelser ved Universitetet over 
de Fag, som henhører under det Fakultet, i hvilket han 
har erhvervet Graden. Forelæsningerne optages i Lektions,
katalogen og bliver at anmelde elter de sædvanlige Regler 
hvorhos der ved Semesterets Slutning skal gøres Indberet
ning , om den til Fakultetet p~ samme mAde som af Universi
tetets Lærere." 

I årbog· 1927-28 for Københavns Uqiversitet er der p. 126-137 
givet en udførlig redegørelse for indførelsen af den nye anord
ning og det anføres (p. 130) at § 14 om den jus docendi, der 
erhverves med doktorgraden" i det hele stemmer med de hidtil 
gældende regler,. De på dette tidspunkt hidtil gældende regler 
fandtes ,i Forordning af 9. januar 1824. 

Rektoratet må således kon9tater~ at jus docendi gennem meget 
lang tid alene har været en rettighed til at afholde undervis
ning for doktorer, . der ikke var ansat pA universitetet . Deres 
spørg,mål ml følgelig besvares benægtende. 

KODi : ·~et humanistiske Fakultet 

aktlJ~ 
/Per Møller Madsen 

fuldn'la!gtig 

~ I nstitut for Oldtids- og Midde lalderfor skning 



. ~ ." - .: . . " ~ 

. UNDERVISNINGSMINISTERIeT ",,""teN.'. tot de vfd.tegHfMfe uddIPW. I'IIF 

f""EDE"I.'HOUtI MHAl ø 
1220 "8nHKAVH • 

TEllFOM 01_12,*00 

-

Arhus Universitet 
Ndr. Rinqqade l 
8000 ArhU8 C 

iJ.3 NOV. I!IR 

AFOEUNG 18AOSBeHANDt.~R 

lo!.". E.P. 

---. -_. 1984-511l2/2- 2 

Vedrørende forespørgsel fra lektor B. Dalsgaard Laraen om· 
eksamen.ordning for ,da klassiak filologiske faq, Arhua Uni~ 
veralteta brev af 17. februar 1984, j.nr. 1982-501- 12. 

Arhus Universitet, har fremaendt en henvendelse fra lektor 
B. Dalagaard Laraen, der spørger om den gældende eksaaensord
ning for de klassiak filologiske fag ved Arhua Universitet 
efter direktoratets opfattelse er i overen.atemmeløe med be

kendtq.relse om de humanis.tiske eksaminer. 

B. Dalsgaard Lar.en henviser apecielt til 

l. skriftlig prøve i hi.torie og samfundsforhOld, ek .... n.
ordningens II 5.1, 5.5, 19.1 og 33 . 1 (eksamensbesbemmelaer), 
jfr. §§ J.l, J.4, 17.1 og Jl.l (eksamensfordringer) og 

2. mundtlig prøve i sproglig forståelae, filoloqiøk eksege •• , 
fortolkning 09 l1tteraturh1storiek foratAel.e, ek .... n.
ordningens §S ti . l-Z , 1~.1-2, 13 . 6-7, 20 . 1-2, 27.1-2, 34 '.1-2 

og 41.1 (eksamenabestemmelaer) 

I universitetets udtalel.e, der er bilagt u.c1tal"el.er fra .tudie

nævnet for de klaas1ak filologiske faq, det humanisti.ke fakul
tetastudienavn OCJ det humanisti.ke f-dultet.rAd, anferes .det 
.ammenfattende pA grundlag af en qennemgang af reglerne for 4e 
enkelte prøver, at eksamensordnlnqen efter univeraitet. opfat
telae er 1 overensstemmeløe med s~vel bogstav som intention 

2 -

bag bekendtgørelsen om de humanlstiake elesi: •. :" 

Direktoratet 
ae og ·finder 

kan ganske henholde a19 til univer !:> "1., 
ikke a.nledning til at foretage yderli.;'-_ 

P.d.v. 

KopI fra Ae""," \JnlVel'llteI/,JoUr. 
Dato; tit; tIgn: 

," 

Frem-
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PRÆSENTATION AF UNDERVISNING OG 

ANDRE AKTIVITETER i P 85. 

Meå udgangspunkt iLysias' tale mod Eratosthenes er det tanken at un

dersøge og vurdere de 30 tyranner i Athen. Lysias' tale læses på 

græsk, mens en del af de andre kilder (Aristoteles. Thucydid og Xe

nophen) læses i oversættelse. Øvelsen kan følges af både græsk- og 

oldtidskundskabsstuderende. 

Litteraturhistorie 

Kurset vil bestå i en gennemgang af de forskellige genrer 09 epoker 

med tekstprøver. Som udgangspunkt anbefales K.J. Dover and Others. 

Ancient Greek Literature, Oxford 1'980. Kurset kan følges af alle 

studerende, hvad enten man har græsk, latin eller oldtidskundskab. 

Latin for historikere og arkæologer 

Kurset er en fortsættelse af kurset i efterlret 84. 

Bodil Due 

Sophokles : Trachiniae 

Stykket hører til de mindre kendte, for ikke at sige til de miskendte. 

Det afgørende for forstlelsen er efter min mening fortolkningen af 
hovedpersonen Herakles' status og funktion; udvalget af de dele af 

stykket som kan nås på et semester vil blive foretaget under hensyn
tagen til dette forhold. 

Tekst: ed. Easterling , Cambridge 1982. 

Beregnet for: Græsk 1/11. 

Græsk stil I 

Fortsættelse af efterårets kurs us. 

,\ 
l... 

Græsk Metrik 

Kurset forudsætter elementært praktisk kendskab til daktyliske hexa

metre (og "pentametre") og iambiske trimetre . Hovedvægt på Lyriske 

metra, specielt i attisk drama. 

Grundbog: Snel1, Griechische Metrik, Gottingen 1982 (seneste oplag) . 

Beregnet for: Græsk l/II. 

H. Friis Johansen 

Filosofisk Tekst 

Vi læser Platons Symposion i Krarups oversættelse (Gyldendal 1966) 

og med reference til den græske original (OCT Platon vol. II). Men

neskeopfattelsen og erkendelsens natur er temaer, der vil blive di

skuteret med inddragelse af relevante tekster fra Staten og Faidros, 

samt moderne litteratur i det omfang, der er interesse for det. For

løbet skal give en almindelig indføring i Platons filosofi, beregnet 

for alle studerende . Det ville være praktisk at deltagerne var be

kendt med den danske oversættelse inden semesterstarten . 

Generel introduktion til oldtidens filosofi og idehistorie 

Jeg vil forsøge at give en almindelig forst~elig indførinq 1 antik 

filosofi ved at gennemgå hovedpunkter i den filosofiske (delvis kul 
turhistoriske) debat ned gennem den klassiske oldtid~ AltsA en kort 

filosofihistorie med fremdragelse af stridsspØrgsmålene: hvad var 

det man sloges om? (og dermed: hvad var man enige om eller overså?) . 

Vi vil således komme til at beSkæftige os egsA med de antikke litte

!.!!!. forfa,tteres begrebsramme og forståelseshorisont , og med konkre

te problemer, der rejses i f . eks. dramaet eller hos historikerne 

(skyld-straf, determinisme-fri vilje o.lign.). Oversatte tekster vil 
blive udleveret i fotokopi. 

Beregnet for alle studerende. 

Propædeutis~ latinsk prosa 

vi læser C1cero's Kat1!inariske taler (OCT Orationes vol . I), led

saget af en systematisk, kritisk gennemgang af Blatt, Latinsk Syntaks. 

E. Ostcnfe! d 



Romersk satit"e 

Horats, Persius, Juvenal 

I stedet for at studere Horats for sig og Juvenal for sig _ og Persi

us slet ikke, vil vi søge, gennem læsning af sammenlignelige satirer 

af dem alle tre, at danne os et begreb om satiren som genre - dens 

konstans, men også dens transformationer hos tre forskellige forfat

terindividualiteter. 

Vi slutter af med at studere Holbergs Satirer og de to fortaler til 

disse; her er der indsigt i satirens topik og i dens poetik at hen

te. 
l AB er bestilt: Horats i Teubnerudg., Persius & Juvenal i W. V. Clau

sen's Oxfordudg. (et bind) og Michael Coffey's monografi Roman Satire, 

som dækker meget mere end de tre - specielt jo da den menippæiske sa

tire -, og hvortil jeg ofte vil henvise. 

Ole Thomsen 

Græsk historie og samfundsforhold 

ved A. Damsgaard-Madsen. Kurset (Grækenland i Arkaisk tid m.m.) be

gynder onSdag den 6. februar. 

Se opslag pi tavlen. 

Properts 

Jeg vil gennemg1 en rakke elegier, især, men ikke udelukkende fra 

Honobiblos Cynthiae. og i lyset af den nyere forsknings intense be

skæftigelse med dem behandle dem kritisk og interpretatorisk. Som 

Properts er overleveret kommer tekstkrltlkken nØdvendigvis til at 

spille en fremtrædende rolle. Gennemgangen er beregnet på såvel l. 

80m 2. dels-studerende. 

Otto Steen Due 

Aristophanes Vespae (l/II) 

Denne gennemgang af Hvepsene (græsk tekst) blev annonceret sidste 

semester, men udskudt af forskellige grunde. Det i AGORA 1984 1-5 

meddelte har - mutatis mut andis - stadig gyldighed og skal ikke gen

tages her. 

Tekst: Aris t ophanes Wasps, ed. with intro and comm. by Douglas M. 

McDowel, Oxford 1971 . - Da vi hurtigst muligt skal igang med teksten, 

må I gerne forberede et passende stykke til første time, mandag d. 

4. februar. 

O. Jastrup 

Græsk historie og samfundsforhold 

Kurset (Grækenland i Arkaisk tid m.m.) begynder onsdag den 6. februar. 

Se opslag på tavlen. 

A. Damsgaard-Had~en 



KAN VI STUDERE SJOVERE OG BEDRE PA INSTITUTTET? 

Det var overskriften på debatdagen onsdag eftermiddag i fælles

ugen, og forberedelsesgruppen vil her komme med en reaktion på den

ne . 
Die Altertumswissenschaft. Er det den store stygge ulv, der ligger 

pA lur efter enhver blottet svaghed: en smuk stjerne, som aldrig kan 
nås, men SOm man dog kan stræbe efter: eller en af natur uoverskue

lig jungle? 
Det var spørgsmålet , der blev diskuteret på debatdagen, og menin

gerne var, som det fremgår, delte. Den afgørende forskel går mellem " 

dem, der tilslutter sig de to sidste synspunkter , og sA dem, der til
slutter slg det første. De sidste to lader tingene være i orden, som 

de er, for sådan er virkeligheden (den klassiske oldtid), og den mA 
man ydmygt indrette sig pA og ikke lade sig afskrække af, mens de, 

der tilslutter sig det første synspunkt, oplever idealet som trykken

de og junglen som formåls- og meningslØS. 

Hvad er så Die Alterturnswissenschaft? Ja, vi har hentet begrebet 
fra ~en skitse over filologiens historie af Giuseppe Torresin og Si

mon Laursen, som blev udleveret til f~llesugen sidste år (83), hvor 

det bliver bruqt i forbindelse med beskrivelsen af den ·wilamowitzi
anske æra". Her defineres det sAledes:"al1e aspekter af oldtiden stu

deres således, at forskningen pA 6t område kaster lys på et andet· 

( •• 3) • 

Vi har hevet begrebet frem, da vi synes, det er den samme opfattel
se af, at "alle aspekter skal studeres", der behersker faget i dag. 

Det kan man næsten heller ikke være uenig i - i teorien, men i prak

sis. resulterer det i et atomiseret studieforløb, hvor den studeren

de hæsblæsende render fra det ene til det andet, ofte kun nødtØrf
tigt forberedt. Det lejrer Sig som løsrevne brOkker 1 hovedet, der, 

både fordi de er løsrevne, og fordi vldenstilegnelsen i overvejen-

de grad er passiv ( i hvert fald for l.d~ls- og OX-folk), let for
svinder igen, (hvis man da ikke ligefrem er så heldig at besidde en 

klæbehjerne). Og så kommer det til at knibe med den organiske for

bindelse, som også Wilamowitz-folkene - i teorien - plæderede for. 

Det hedder således videre i "Filologiens historie" efter den før-ci
terede definition på Die Altertumswissenschaft!~Oenne opfattelse er 

ikke ny, den er en del af det filologiske arvegods, men ny er den 
organiske forbindelse, som man vil etablere mellem disse aspekter 

i modsætning til den mere mekaniske adskillelse af diclplinerne" 
(s.3) • 

At "disse smukke ord for Wilamowitz-folkene ogsA kun blev ved orde
ne, fremhæves netop af G.Torresin og Simon Laursen som An af deres 

svagheder:"den syntese, som de selv mente at se 1 horisonten, !!! 
som horisonten (s.41 ••• til trods for alle gode intentioner blev det 

omfattende syn på antikken lidt ekstern og mekanisk ( ••• ) Alt for 
ofte manglede mange af dem en hovedinteresse, et centrum i deres per

sonlighed, som kunne organisere deres viden"(s.S). 
Problemet er selvfølgelig, at man med kravet om det altomfattende 

vil alt for meget på ~n gang. Samtidigt med, at man skal nå vidt 
omkring, må man i hvert enkelt tilfælde, før man kan tage kvalifi

ceret stilling, igennem gamle kommentarværker og diskussioner samt 

mere moderne bØger med eventuelt nye synsvinkler. Hvortil kommer, 
at de antikke tekster (for hvem det er muligt) gerne skal læses på 

originalsprogene. Nu erkender alle, at dette er et uopnåeligt ide
al, og idealer er selvfØlgelig smukke og svære at være uenige i, pro

blemet er praksis! for kan man ikke nå det hele, mA man vælge, og 

her synes det brede, det overfladiske, det passivt reproduktive i 
for høj grad at blive prioriteret over det organiske og over fordy

belsen. Resultatet bliver trods alle de gode intentioner det samme 
·som for Wilamowltz-folkene. Det er ikke fordi, at vi her vil plæde

re for, at fordybelse er det eneste saliggØrende - der er ikke tale 

om et enten/eller, men om et både/og. Desuden vil fordybelsen 1 et 
bestemt stof have tendens til at brede sig som ringe i vandet ind 

på andre områder, som så vil blive studeret med megen større gnist, 
og den vil kunne give nogle mål for den mere ekstensive læsning til 

gensidig befrugtning. NAr det på debatdagen blev nævnt, at den stu

derende må opleve s1g selv som en lille videnskabsmand og forsker 
lige fra starten, så skulle vi hilse og sige, at så er det netop 

sådan. man arbejder. 
Fordybelsen, det selvstændige og interessebetonede skal ikke være 

noget, man først har mulighed for som 2.dels studerende. Lad os tro 
på og appellere til menneskets naturlige nysgerrighed, lærelyst og 
ansvarl1qhed ! Lad ikke d i sse egenskaber blive kvalt i alt for mange 

ydre krav om mek anisk videnstilegnelse . 



Alt dette hænger sammen med det spørgsmål, der var Søren Hlnds

horns udgangspunkt i oplægget på debatdagen (der er trykt andet 

steds i bladet):"Hvorfor diskuterer vi så lidt?" Sædvanligvis bli
ver spørgsmålet besvaret med, at "niveauet er for hØjt", men måske 
skal problemet formuleres anderledes: At diskutere for at diskutere 

er meningslØst, og at stille "dumme" spørgsmål bliver man også hur
tigttræt af, . nej, man skal fØle, at man faktisk har noget væsentligt 
at bidrage med. Og det kræver, som det efterhånden må stA klart, at 

der er tid og lejlighed til at sætte sig ind i et stof. 
Kun således ses dyret i øjnene, kun således finder man en sti i 

junglen, og kun således, ved at stræbe efter trætoppene i stedet for 

stjernerne, kommer man nogen vegne. 

Hvad de kritikpunkter, der her e~ blevet fremfØrG til fulde måtte 

have af konsekvenser for eksamensordninger og turnusplaner, har det 

ikke nu i fØrste omgang været opgaven at tænke igennem. For at det 

hele dog ikke også her kun skal blive ved ordene, vil vi komme med 

nogle konkrete forslag som de fØrste skridt, der kan tages: 

l. Omformning af den propædeutiske undervisning, så de nye studeren

de hurtigere integreres 1 den øvrige undervisning. Dette har været 
foreslået fØr, det være hermed gjort 1gen. 
2. Vi vil også foresli, at der kommer noget faghistorie ind 1 studi

et. Ikke fordi det specielt forholder sig til, hvad der her er ble

vet diskuteret, men fordi det ville være en god ide og desuden kun
ne give et forum for mere principielle diskussioner om faget. 

3. Som det tredje vil vi opfordre til noget mere ~orlenteret un
dervisning, Illedes at det organiske aspekt kan blive vægtet noget 

mere. 

4. Sidst men ikke mindst foreslIr vi oprettelsen af et fredagssemlnar 

(kl.14-16) med oplæg og diskussion - efterfulgt af fredagsbar~ Her 
vil man kunne fA en chance for at fremlægge de ting, man arbejder 
med, og det vil k~ne give et mål for den efterlyste fordybelse og 

trening i problembehandling - til gavn ogal for andre. Det kan fx 

være at fremlægge en opgave, man har skrevet, eller at fremlægge no

get i processen, før den er skrevet. FormAlet med et sådant semi~r 
er både fagligt, det "personl1ghedsudviklende" (for nu at bruge et 
flot ord) - og det sociale. dec.84 

Hanne L. Hanne R. SØren H. Finn H. Margaret s. 

Hvorda.n vL stuckrer-
- Søren Hindsholm 

Der diskuteres meget lidt på vores fag, de indbyder ikke rigtig til 

det, forekommer det. 
Teologerne er altid uenige, mAske fordi deres fag har et oplagt 

eksistentielt aspekt, nogle store humanistiske fag og de samfunds
videnskabelige fag har i hvert fald diskuteret, og nogle diskuterer 

vist også endnu, ideologiske, faglige og politiske problemer, - til 
tider med en intensitet som var disse problemer eksistentielle. Men 

hos os er der p! dette område en naturvidenskabelig tavshed. 

Heller ikke rent tekniske diskussioner høres der meget til så 
her er vi tavsere end naturvidenskaberne, måske fordi vi ikke på 

samme måde som dem hele tiden gør radikalt nye opdagelser . Dette er 
mit udgangspunkt: vi diskuterer ikke. Hvis nogen mener vi' 4iskute

rer nok, eller måske endda for meget, må jeg advare hin om at de 
næste minutters tale nok til forekomme ret sA meningsløs. 

Hvad kan sA være grunden eller rettere grundene til at det er sidan? 

Ja, det er jo den slags spørgsmAl man ikke lige stikker et enkelt og 

fikst svar ud på, men man kan da prøve sig l1dt frem. 
For at arbejde med antikken sådan som vi bør. gøre det, kræves der 

temmelig mange formelle kundskaber om sprog og historie, og det har 

nogle bestemte konsekvenser. Et godt kendskab ti~ disse ting kan 
bruges som en flugtvej hvis man ikke vil eller ikke kan diskutere. 

Jeg tror de fleste her har læst anmeldelser af interessante bøger 
hvor anmelderen brugte betragtelig tid, plads og energi pA at slagte 

formelle fejl uden - og det er det der er det vigtige her - at disse 

fejl betØd stort for den pågældende bogs hovedsynspunkter og kon

klusioner. Eller jeg kan henvise til sidste fællesuge,hvor en fore

dragsholder talte længe om nogle uklarheder hos en kendt forsker 
der brugte " Aristoteles 1 en diskussion af spørgsmålet om der i old

tiden fandtes en økonomisk teori. Jeg skal ikke her starte en pole
mik mod denne foredragsholder, han er her jo heller ikke, men vil 
blot påpege at selvom vi gav ham helt ret 1 hans forbehold, ville 

det ikke ændre noget i det rimelige i denne forskers konklusion, 
nemlig at andre havde tolket Arlstoteles vel optimistisk og moder

nistisk når de hævdede at han havde lagt grunden til en art økono

misk teori. Men dette afgørende punkt ville foredragsholderen ikke 
. diskutere. Brugt på denne m~de er de formelle kundskaber et magt

instrument vi ofte l ader os G:upe re af og bØjer os f or for hurtigt. (~i .. 



Hed vores f ags k;;;inpebibliografi kan det forholde sig lidt på 

sarr~e måde som med de f orm2 l1e f~rdigheder, også den kan virke som 

en trykkende dyne: I ngen må udtale sig fØr de kender x og y's - og 

helst også z's - bog. Det fortælles at noge n engang forsøgte at kyse 

prof. Lindhardt på denne mSde, men han svarede hurtigt tilbage: De n 

bog kender jeg ikke, fortæl mig lidt om den, så skal j eg str~ks 

sige Dem om den har betydning for mit emne! Men sådan et svar er 

usædvanligt og modigt, selv i munden p! en autoritet som Lindhardt. 

:>lår man så - i hvert fald på meget veludforskede områder - har læst 

alle disse bØger, kan det være svært at bevare inspiratione n til at 

sige noget nyt og frisk. Sir Denis Page sagde engang at vores fags 

tradition var så lang at en moderne filolog ikke engang kan lave en 

original bommert. Her har nogle så tilsyneladende draget de n slut

ning at s! er det bedre at spille sikkert, holde sin kæft og aldrig 
lave en fejl. 

Med de bibliografiske og formelle krav stAr vi over for et reelt 

problem som det ikke tjener noget formål at skjule: p~ den ene side 

er et vist niveau uomgængeligt, ellers ender det jo i dilettanteri, 

men på den anden side må man forholde s1g dialektisk til disse krav 

og c ·.rerveje dem kritisk. Det er klart uacceptabelt hvis vi finder os 

til rette med at en beherskelse af dem er nok for en filolog. Der må 

mere til. (l en parentes kunne jeg have lyst til at tilføje at selv 

formelle krav ikke er en entydig størrelse uden modsigelser og kon

flikter med de deraf følgende diskussionsmuligheder. Jeg gætter på 

vi er det "eneste universitet 1 verden hvor ikke blot halvdelen, men 

alle professorerne ikke nøjes med at forsvare accent-teorien i 

metrik, men sandelig ogs! bruger den i praksis. Andre lærere gør 

det ikke; alligevel har jeg aldrig hørt studenter diskutere dette 

spørgsmAl der dog ellers er så oplagt et emne specielt hos os.) 

En anden mulighed for at åbne diskussioner er at bevæge sig lidt 

bort i sine studier fra de allerbedst udforskede og mest tradition

elle områder inden for vores fag. NAr vi præsenterer vores fag her 

pS instituttet, er det let at høre en genklang af Wi.lamowitzs ord 

om filologens der sk.al studere den græsk.-romerske kultur i dens væs

en og i alle dens livs manifestationer elle r ytringer. Det er et 

glimrende ideal, men netop et ideal. Og dette ideal har det som de 

fleste idealer, de t [jlå a ppliceres i praksis for at vi kan blive 

rigt ig kloge på hvad v i kan mene om sagen. Her starter problemerne: 

Tror vi virkelig a t oen~e klassiske filolog , eller Altertumswissen-

s chaftle r skulle vi måske sige, kan formodes at tale lige kvalifice

ret om det Homeriske problem, Plautus-interpolationer, Valerius 

Maximus, Digestens komposition, Mykensk paladsØkonornl. Plotins for

hold til 2laton og Heibergs udgaver af naturvidenskabelige forfat

t ere? Ne j, det kan selvfØlgelig ikke lade sig gøre; når ideale t skal 

appliceres, må der vælges , og det har vi da også gjort. Eller måske 

er de r mere præcist sket det at en række tilfælde, bek.vemmeligheds

årsager og skoletradition m.m. har valgt for os. Lad mig stille nog

le spØrgsmål der kan tjene som eksempler: Hvornår har en kandidat 

sidst opgivet Euripides' Kyklopen? Eller de to eneste prosakilder 

fra Augustus' regeringstid, Res Gestae og Velleius Paterculus? 

Moretum fra Appendix Vergiliana? Ja,ja, enkelte tekster! kunne I 

så sIA disse eksempler hen med. Hvad så med indskrifter? natur
videnskabelige tekster? juridiske? Når man skal forsvare latinen i 
skolerne, er det ellers almindeligt at Romerretten nævnes med lidt 

patos i stemmen. Men det er mAske mest fordi ordet i slg selv lyder 

så frygtindgydende at man hurtigt mærker fugt forskellige steder p! 

kroppen? Hvornår oplevede vi sidst at arkæologi blev inddraget pA en 

seriøs måde under en eksamination her på instituttet? Og med seriøs 

mener jeg med forståelse for at arkæologiske vidnesbyrd giver en 

helt anden type oplysninger end teksterne, oplysninger man ikke kun 

skal bruge som illustrationer til teksterne. Man kunne blive ved, 

men lad mig slutte med det eksempel der pA een gang er det mest slå

ende og det der samtidig sidst vil blive taget alvorligt: Det ville 

være en nyskabelse hvis en klassisk filolog til eksamen opgav et 

græsk skrift der blev skrevet omtrent midt 1 den tldsperiode vi 

beskæftiger os med, og som er det skrift der op149t har haft den 

største virkningshistorie 1 Europa, ja mAske i hele verden. Her 

tænker jeg naturlIgvis på det Nye Testamente. 

Hvordan er så resultatet af alle disse valg blevet? Nogle vil 

hævde at vi som antydet har skåret nogle store · områder væk, men at 

der samtidig er en kanon tilbage af nogle bestemte forfattere der 

medfører at vores s amlede l æsning let ender som en sight seeing 

rundt i et landskab af forfattere uden tid til fordybelse i de om

rAder en student måtte finde særligt spændende. Naturligvis er der 

også her et problem: Der må kræves en vis generel orientering som 

må sikres i en eksamensordning, men samtidig kan ingen være inter

essere de 1 at studentens oplevelsestrang og -glæde kvæles af for 

traditionelle krav. 

Og her er det forøvrigt symptomatisk for situationen her at det 

nok i kke s r muligt at s ige med sikkerhed at "det er eksamensord-



n1ngens skyld". Det ville jo ellers være et herligt angrebspunkt for 

reformivrige personer takket være den ubehagelige klang ordet eksa
men har l men jeg tror ikke vi udnytter vores eksamensordning til det 
yderste i dens mere fleksible zoner, som der - i hvert fald for nog 

le af fagenes vedkommende - er en del af hvis man ser nøjere efter. 
Alt i a lt kunne det alts3 være interessant med en diSKussion af 

hvordan vi "forvalter arven fra dem der formede begrebet Altertums
Hlssenschaft som vi kender det. Denne diskussion kunne gøre vores 

selektion i forhold til det totale stof mere bevidst, og den kunne 
være med til at give det englænderne kalder et Iframework', for 

vores læsning så forfatterne ikke ender som fritstående træer i 

landskabet, men 1 stedet ville forme nogle pæne diger og hække mel

lem markerne. Valg af andre tekster end de traditionelle kunne give 
et frisk pust, gerne sammen med tematiske læsninger inden for områ

der hvor diskussionen er særlig intens. Man kunne som eksempel nævne 
et problem som sammenhængen mellem geografiske, klimatiske forhold, 

landbrug, hunger, jorderosion, politiske opstande og handel om trans
port omkring Middelhavet, og der er givetvis andre muligheder, her 

nøjes jeg med et eksempel der interesserer mig selv. 
Jeg skal ikke nægte at nogle af de ting jeg her har talt om, 

finder sted på instituttet, det sker bare sjældent. Prøv f.eks. at 

tage vores timeplan og spørg jer selv hvilke gennemgange der ikke 
kunne have været udbudt pA et klassisk institut før 2. (eller måske 

l.) verdenskrig; og en anden synsvinkel: hvilke der under meget 

lignende ydre omstændigheder faktisk blev udbudt for f.eks. 4 år 

siden "og nu bliver gentaget. 

på dette område har vi virkelig en faglig ideologi, og her taler 

jeg ikke om ideologi i en eller anden politisk betydning, men i den 

betydning at der findes nogle kriterier der dikterer arbejdsmetode, 

der koncentrerer og udtynder stoffet for os, og disse kriterier diS

kuteres ikke fordi de et langt stykke er ubevidste i den enkeltes 

praksis. Det sidste er vigtigt for der er jo ikke noget galt ved at 

bruge en traditionel fremgangsmåde, men det gør en forskel om man 
bruger den efter at have overvejet problemerne oq gjqrt sig klart 
hvad man har valgt. d.v.s. arbejder bevidst, eller om "man følger en 

fremgangsmAde fordi den nu engang var der 1 forvejen. 
Her kunne man godt Ønske sig at både lærere og studenter oftere 

ved nogle genneregar.ge - og sandelig ogs! uden for undervisningen 

- stillede sig nogle spørgsmål med jævne mell~~rurn fra det øjeblik 
de stil lede forsl~g om et emne , til ee afsluttede ferl øbet. D~t 

er klart at disse overve jelser er mere pass0nc" ~ nogle s-teder e::.d 

andre. At starte hvert propædeutisk forløb med en begrundelse for 

at man skal lære græsk eller at diskutere metode hver anden stil time 

er næppe hensigtsmæssigt, selvom omfanget af den propædeutiske 
undervisning kunnelcuelvejes, og strl~fr1skes op ved at fjerne sig 
noget fra den nuværende praksis hvor det forekommer at et særligt 

"stildansk" oversættes t:bl " et særligt ·stillstin". 

Alle disse diskussioner vil natu~llgvis kræve mere arbejde, og de 
vil stille krav tilos om at foretage nogle valg mellem tekster og 

holdninger. Men hvad, en klassisk uddannelse skulle jo være særlig 

velegnet til netop at træffe store valg. Det troede man i hvert 
fald engang; - og vi klarede det vel nok. 

Fordelene ville være indlysende: Rent bo~tset fra det kan være 
sjovt at diskutere, har diskussioner den (orde l at de virker ord

nende på et stof der ellers kan tage sig ud som en spredt samling 
facts det er uoverkommeligt at huske . Metodiske diskussioner impli

cerer en hensigt med ens arbejde, en metode vælges jo bl.a. efter 

hvad man vil med sit arbejde. Denne bevidsthed om formll og hensigt 
med vores arbejde ville være til stor hjælp når vi bliver stillet 

over for det traditionelle og uundgåelige spØrgsmål om vore stu
diers relevans. 

En fremtrædende oldtldshistoriker har sagt: "Hvis fortiden skal 

oplyse os og forblive relevant, kræver den tolkninger igen 09 igen. 

og de skal være oplyste, kritiske og alsidige . Det, og kun det, er 

hvad eksperter er til for. ft Vi må antages at være eller forventes 

at blive eksperter i oldtiden. Hvis vi skal leve op til dette krav 
over for den relevante kontrOlinstans, nemlig den kulturelle offent
lig-hed i Danmark i bred forstand, er det nØdvendigt at vi forstår 

at diskutere og problematisere vores fag meget mere end vi som 
kollektiv betragtet gør det nu. 

OVenstående blev holdt som oplæg ved O&M's fælles-uge d . 7/XI/84. 

Litteratur: 

M.I . Finley : The Crisis in the Classies, i: J .H. Plumb (ed.), Crisia in ~e 
Bumani~ies~ Penquln (1964). 11-23. 
Itprogress· in 8istoriography, b Daedalus 106 (l97?) no . 3. 125-42. 

The Aneient Bistorien and His Sourees, 1: Tria Corda, Seritti in onore 
di Arnoldo Homigliano. Edizioni New Press, Oomo 1983, 201-13. 

E. J. Kenn~y: New frameworks for cld. The plaee ef literature i n the Cambridge 
classieal course . An lnaugural leeture. Cambridge 1975. " 



Aqora har modtaget f lq. med ønske om opt~gelse: 

FRIT rOaU}! FRIT FO~U:~ 

Er du træt af for3tencd~ munkemørxi3t~r 3&mt nålesribed2 

UCr-jr.3n&~ fr ... konJ~rvativ~ stuj~nter, o;r du læ~-a jette her. 

Fri t Foru:!1 forcning~n af soeialjerooitr:atiskc "tuderende 
Vi':' de l" .. ;.j.::-::: l~!'e:;.n~t.;:.lt. ,",r i J.rnU3 opl.:!ver 1 ;!j~blikk(!t 
cu ~~:k~~t =:jl;~3fremeane. Detta skyldes et højt aktivitets
niveau på alle mulige områåer. Dette aktivitetsniveau fort
sæt ter i foråret. hvor- der bl. a . foregår følgende: 
_ en 7-daQes tur til Bruxelles og Strassburq for nærmere 

at studere ~f_bureaukratiet. 
_ en studiekreds om medierne al"S.1.U't'tenQB 1Dt:'" t:u .... g-'; ... o~: ~::!" 
til København, Qvor vi skal se Aktuelt/Ekstra Bladet og mulig
vis et døgblad til, et af de nye lokal-TV (kanal 2 eller 
kanal plus evt. lokalradioen The voiee) samt Folketinget 
(herunder sa~tale med socialdemokratisk politiker, og evt. 
vil vi og.å rorsøge at få fat i en repræsentant for regeringen). 
_ off.otlige Qøder med bl. a. MOgens Lykketoft, Birte weiss 

og Ro~ert pe~~r3en. 
_ internt medlemsmøde med svend Auken omkring so:ialde~okratlets 

ny~ aroejd3program. 
_ åb~a be~tyrelseaaøder mad sl for3kallige emner so~ Z~, 

blu~~ouslk sa~t HjemmeVærnet. 
_ en efter:1i.ddag hvor vi diskuterer uddannelses pol 1 tik .. 

Derudover er der det sædvanlige studenterpoll tiske arbdJ:ie 

5&~t ?D ~kke 3ndr~ tln~. 

ti1U't:~ d1.i, CL~ j:::tt~ !le!" 1:·..-101" ::;fJ~Tlli:Jnja, kan :1u skrlv~ til 
Frit Forum pi a1res3en Jen3 Saggesensvej l~ kld., 8200 
lrhul N.t eller du kan kontakte unj~rtegneje. Der~~Jt vil 
Ju lLIed j:t Sl'11J'1M: 1"\ ti 1 ~p.nrlt nærm.~re opJ.ysnl:lgc,·, WG"~~""'-

udsendelser osv •• 

M~j ven~lg hll3en 
Lars Noru~ Jaeob~en/k~~3thisto~ie 

T'H.-nr.: (06) 1625~2 

I ' 

FRA. DEN STORE VERDEN 

v. redaktionen. 

Kirsten Holm N1elsen, en af instituttets gamle entusiaster, der 

endnu ikke helt har glemt os, har sendt os et brev, hvor hun for

tæller om dagligdagen pA gymnasiet (hun har et Arsvikariat i NØrre 

Sundby). Man er - dvs. ikke mindst K1rsten er - i gang med at 

etablere et skoleblad, og. det trækker op til en ekskursion til 

Paris, hvor Kirsten har påtaget sig det antikke aspekt. Der hol

des i Ar i Paris· en stor udstilling om Paris' historie på Mus~e 

Carnavalet; og Kirsten anbefaler meget udstillingens katalog: 

Lt~ECE Paris de C~sar a Clovls. Mus~e Carnavalet et Mus~e Na-
tional des Thermes et de l'Hotel de Cl 3 1 196 uny, ma 4 - printemps 

1965. 
Mere specielt for Agora arbejder Kirsten pA at skaffe mulighederne 

til veje for, at vi kan bruge et kendt tidsskrifts mindre kendte 

tegneserie af en de fleste af 08 meget bekendt tegner. 

Kirsten er også kendt som en stor ven af det svenske institut 1 

Athen's Wqasthem- i Kavalla 1 det nordlige Grækenland, øst for 

Thessaloniki (halvvejs til Istanbul eller sAdan noget); og gennem 

det bekendtskab ~ eller var det omvendt ? - har hun ogs! fAet 

forbindelse med det samme svenske instituts støtteforening, "For

eningen svenska Atheninstitutets vånner", som udgiver et tidsskrift, 

Bellenika, som har sat sig sine spor, ogsl på instituttet her. 

Som et udtryk for den begejstring har Kirsten bedt os offentlig

gøre de følgende tre reklamer for det svenske institut i Athen og 

dets støtteforening. 

Sidst men ikke mindst beder hun os 

HILSE ALLE 



NY SKRIFTSERIE 

utgiven av vånrorenlngaroa ror de svenska institulen 
i Rom och Athen 

nen nystartade skriftserien år avsedd f6r publicerandet av.nik
lar inom institutens intresseområde som inte kan beredas plats i 
foreningaroas tldskrifter, Romhorisont och Hellenika, och inte 
utgor forskningsresultat agn.de for institut ens egn. publikatio
ner. Som fOrsta nummer i serien har utkommit: 

Anliken - diid eller levaCode 

Ett symposium over detta arnne anordnades av Vanforeningama 
i samarbete med Nationalmuseum i Stockholm januari 1983 och i 
samarbete med Klassiska Institutionen vid Lunds Universitet j 
Lund februari 1983. ne flesta av foredragen återfinnes i baken: 

CIlrl-Gusta! Andr~n: 
Birger Bergh: 
Hans Furuhagen: 
Tullia Linden: 
Carl Nylonder: 
Eva Rystedt: 

Stig StrOmholm: 

~min Tengstrom: 
Orjan Wikander: 

Gunilla Akentrom
Hougen: 

Kristendomen - "antik" trotsallt? 
Kan vi skrota de klassiska språken? 
At! levandegora antik teater. 
Nya trender i antikhistorieforskningen 
net stora arkivet 
Antikens fortlevnad i Sverige - en fråga 
om produktion. I 
net europeiska råttstånkandets begyn
nelse: Et! levande arvfrån antiken 
Antiken och framtidsdehatten 
Antikens fortlevnad i Sverige - en fråga 
om produktion. II 
Byzanz' roll for antikens kvarlevnad 

Det stora dehagandet oc:h inttesse1. fOr IYJDposiet visade att kunsbpm om antilten 
bar eø leoretisk ocb praktisk betyde Ise jvcn i dagens wnhiDe: (Or vir forsknins;. 
undcrviming, kulturoc:hYiJt samhiJlsliv. Boken utJ6ren tankevickandeJhning. 
Den kan crM,lIas genom insittande IV kr 65:- p1 MIO' av nedamtKnde postgiroo: 

FOreningen Svenska Rominsdtutets Vinner pos1Jiro 214514-2, buqiro485-9013. 
F6reningen Svenska Atbeninstitutets Vinner postP.'o 602360-0, baøkgiro 550-2372. 
Mirk talonlen .. Antike.o". 

FORENINGEN 
SVENSKA A TIlENlNSTITUTETS V MINER 

Adn'$S: Box 14124. 104 41 Stockholm 
Telefon: (liU sekrereraren) 68-63 21 Ol, 

foretrådesvis kj 08.00 - 09.00 

HeUenika utges av FOreningen Svenska Atbcninstitu
tets Vinner och tryc:ks av Nacka Offset. Bolt 21. • 
131 06 Nack a. RedaklOr od! ansvarig ulgivare irVån
foreningens sekreterare. Anders Sundbtrg, med adiess 
enligt ovan. l redaktionen: Dcpartementssckretcrare 
Obsta Fors."lrOm, Skolgatan 23. 752 21 Upps.ala. 
Layout: Ingegerd EkSI41m 

MEDLEMSKAP 

Ånbetal41ndcmedlem: kr 100:-. 
Studerande medlem under 35 år: 40:-. 
Familjearrangemang: en betalar 100:- och 6vriga 40:
pet person underfårulsAltningau aUa harsammaadresS. 
Ståndig medlem: kr 1.000:-. 
Make/maka til! slandig medleJTl : kr 400:-. 
Standig medlem som ar juridisk person: kr2.000:-. 
Stbdjandt m~dlem: mins! kr 2.000:-. 
Ny medlem som vinntr intr.!i.de Okt-dec:: ."giften giiller 
iven under det f61jande året . 

HelJenika (4 nr/år) ingår i lrsavgiften. 
F6reningens postlirokonto: (,(123 60-0. 
Foreningens bil.nL:gi~konto : SSO-2372. 

ALDRE HArnS AV HELLENIKA 
. finnes fortfl.rande i lager hos Vanforcningen. De kostar: 
Nrl-l" kr lS:-Ist . 1~29 kr 10:-Ist (hift.l. 2 • .3och 10 
siljesendast i kompl~tt<t s-erier 1-14 fOr kr 2IP:-). • 
Bilagan Bysantinsk KORSI och Kultur nr 1.2 oc.h.3 kr 
15:-Ist. Såu in bcloppet på postgiro 602360-0och 
meddelu vilka håflen som imskas. 

,. 



Atheninstitutets 
gasthem i Kavalla 
-en oas for Greklandsviinner 

ATHEN-INSTITUTETS GÅSTHEM I KAVALLA 

ar avscn fOrvetcnskap!'man. konstnårli~il oeh linerara yrkesutåvare for forskning. 
konstnarlig ,·erbamhet. kurser. konferenser etc. 

I 

Inlendenl: Thomas Thornen 

Adrt:!ls: Souidik6spfti. Emilian6u 13. GR-65403 
KAVALLA. Grekland 

Telefon: från Sverige: 00930/51·224 90S (gaslvåning
arna) 00930151·223 352 (imendemcn) 

Antal rum: JOsovrummed 1-3 båddar(sammanlagt 15 
biiddar),2 badrum medtoaleu. 1 separat 
toalen. 2 kOk. 2 stora saIlskapsrum, alta· 
ner. slOrtradgård 

Hyra: 45 kr/dygn oc:h person, 35 kr for medroijan. 
de familjemedlem. 15 kr for barn under 10 
år.lnklsanelinne och banddukar: 15% ra· 
ban vid visl~lse som varaT fyra veckor eller 
langrt . H~Ta betaJas i fOrskott. rr.i:tst fyra 
veckor (fOr ~rupperove-r!i personer: mlnst 8 
vecktJr) fore ankomsten. til! Athen-institu
tetspostgirokollto2 J624--:! (Stockholm), 
,"arvid \ 'istelselid och antalet personer an-
ges på. talongen. 

I

I ""_o_g: 

~. grupper 

16 mar.;.-15 november: casthemmet kan 
odi:sa p3 begaran upplaias under riden 16 
d«ember-15 januari . f6relrades\is fOr 

I MinimlUd 
fOr viste!sr. i regel en vcckl:l (måndag til! mandag) 

I AnsOk~ fOr hogsasong (15 juni -15 augusti) fo~ 15 
nlngstid: febTUari: i 6vrigt kan ansåhn sandas in nar 

som helst under året. . 

AnsOkan 

Forlråg. 
nlngar 

Kommuni
katWMT: 

Vlfh'kts-- . 
mal: 

sands i vanligt brev. med uppgift om vi~- ' 
telsens syfte. eUer på hlankett som kan 
rek"i~ras från fru Avenstrup. 
tel. 08-265092. till 

Svenska Institutet j Athen 
Mitseon9 
GR·Jl742 AnlEN 
Greldand 

kan gorasdirekt till Athen-institutel 
(lwntorstid 9-13. svensk tid 8-12. 
måndag-fredag), lel 0093(JJ1-9232102 
eIlertilJfoljande: 
Fru IngeborgAvenslrup leJ 08-26 5092 
Direkt6r Anders Sundberg tel 00-63 2J 02 
(helst kl 08.00-09.00). 

Chartcrfly~ finnstillThessaloniki. \'ac
ifrnn det ar ungdiir tre limmars tlussresa 
(l63km) lilI KavalJa (aven laxi 1i1l fOrdel· 
aktigt pris). Fr'.m Athen till Ka\'alla inri· 
kesflyg minst en gång dagli.gen: a\'en buss 
(611 km. Il timl eller låg (till Drama. 
darifritn buss 36 km). 

Arkeologiska platsersasom Thas~. Phi· 
lippi. Amphipolis. Olymhos. Samothra· 
ke; Pangaionberget med guldgruvor. 
munkrepubliken Athos; Thessalnniki: . 
hyat med eldd3?sfesl i maj: badstriinder. 

----I Il 

BEMÆRKNING I OPFORDRING TIL EFTERTANKE 

"Der var engang ••• " kunne passende starte en artikel i Agora - men 

jeg vil foretrække: 
"l kender det godt ••• ": Man sidder bøjet (tyngdet af flere timers 

hovedbrud og ergoterapeutiske yndlingsaversloner af bibliotekts

stole) over kommentarer, oversættelse og græsk tekst. Humøret er 

fo~ nedadgående_ Atter en henvisning i kommentaren til en datidig 

lærd personlighed, som man ikke har de ringeste data på - endsige 

kan ihukomme fra gymnasieskolens overskr1ftsagtige filosofigennem

gang af førsokratikerne. Nå, der er hverken tid, lyst eller plads 

på pulten til at trække yderligere et altertumswissenschaftsleksi

kan ned fra bibliotekets bØjede stålrØr. Man slår sig atter til 
tAls - det m! vise slg. 

l kender det godt ••• at undervisningens glidende rytme brydes for 

at få laqt en Skitseagtig forståelse af en parentetisk nævnt fiIo

sofiskole - som man da vist forresten udmærket havde hØrt om i for
rige semester - nu man ser ham d~r på tavlen, hvidt på grønt, med 
letforstAelige kodeord til hans sikkert interessante videnskærllge 

overvejelser. 

I kender det 90dt •• ~at have et filosofisk emne pI skemaet for fæl

lesugen. Vi bliver præsenteret for emnet vha andre filosofiske 

skoler, som man (i fuldskab og med lyset slukket samt en kniv for 

struben godt vil indrØmme) ikke kender helt nok til. 

OK-studiets eksamensordnlng fordrer "kendskab til den græske filo

sofis historie, fra og med Førsokratikerne til 09 med de hellenis

tiske f11osofiskoler t med særlig vægt på Platon og Aristoteles" -

altså et krav om bredt kendskab til filosofi under kernekrav - men 

der stilles ikke tilsvarende undervisningstilbud pI benene (j~t 

rygtet siger dog at det tilfældigvis sker næste semester). 

Vi lærer 1 kursorisk form at forstå overleveringsproblematik, kilde

kritik, græske samfundsforhold og historie samt græske epos,men 

filosofiens særlige og logiske sprog og udvikling er helt op til 

studentens evner. 



Det jeg vil hen til er at der ml gives plads 1 instituttets 

turnusordning mellem lærerne for et "grundkursus · i filosofi 
fx hvert trejde semester. Og det uden at skærpe kravene i 

eksamensbestemmelserne. Jeg finder det vigtigt at fl ændret 
praksis 1 sernesterplanlegningen, s& den imødegAr undervisning

ens hverdagsbehov og giver en mere flydende og ensartet udvekS
ling af viden undervisningslokalernes bemandede stole imellem. 

Med hib om menlnqstllkendeqlvelser 
Dorte Wl1le december 1984 

(;G ; 
~. 



Ut:i1.e du1.ci et: abstracto concretW8. 

Til eftertanke ag morskab i fællesugen. 

i 
/ 117: AIJt>tllmrg.:r Ihmf!f' mil GroJf!m Rod. 

Muselle. Mustr.i. Musitr. 

Frz. muselle "Uudclsack, Frellsack dcr l'l'crde" lilLII sieh Uber venez. muso 
.,Eseln 

I alban. mulk nMaultierH ebenralls bis nach Kleinasien zuriickVl~rfolgen6 . 
Naeh Anakr.on (fr.35 B.rgk) erfandcn die klcinasiatischen Myser, eln phrygi
schcr Vnlks .... latllUl, die MilUllicrl.lIcht. Die 'lftryger wurdclI von ihren ostlichcn 
Nachbarn Mu.'Ski gCIll.lnnl, sic hallen also cl',cnfalls cioeo l!scl- bzw. Maulticrna
men. Die Mu!ki werden bereils in einer Inschrift des Tiglat-Pileser I. (ca. 111b-
1078) crwiihnl'. Wic aus den Annalen tics Sargon (721-705) hervorgeht, standen 
die Muski zu SargolIs Zcil unter der IJcrrsclmft cines Konigs Mita. ~Iugo Winck· 
ler orkannIc 1898, dall Mita von Muski der phrygisehe Koniu Miua' wara. 

K6nig Midas hatte Esclsohren, d. h. er trug die Eselsk'llpe uer EselmAnner. 
Fur die I'hryger, die ihrcn Reiehlum nieht zulelll der Maullierzueht verdankten. 

war der Eselluehlhengst ein so wiehtiges Tier, 4a6 ihr K6nig die Kennz_Iehen 
des Esels trug. D_n Grieehen, die von den Phrygern die Maullierzueht libernuh. 
men, mochtc es so scheincll, als Welll1 die I)hryger die Maulticrz~cht erranden. 
Sie wird aber sehon fruher und weiter ostlich begonnen haben, zuniiehst wohl 
.ueh nichi mil der Kreulung von Esel und Pferd, sonutrn von Esel und Halbesel 
(139). 

Von den Phrygcrn oder Mu~ki ubcrnahmcn die Gricchen"'aber nkht nur die 
Maullicrzueht, somlern aueh die wesentlichen Teile ihrer Musik. Naeh Plutarch 
war Olympos, dcr Sohn und Schiilei des csclsgestaltigen Marsyas, der Begriinder 
eler gril!c'hi,w:hl!1J Musik l • Die iistlichc Ifcrkunft JJer griechischen Musik drnckt 
sich uns heule noeh in den phrygischcn, Iytlisehen, mixolyuisehen und ionischen 
Sk'llen liliS, di\: l1<1ch den klcin<lsiulischcn SUimmcn beoclnnt sind. Die Skalen, die 
dus Molas bcslimmtcn, wurdcll von den Griechen nueh chcn den Stammen be
nannt, nir die sil~ charaklcristisch W;IH~n. Mit hoher W:llirschcinlichkcil bczcich
m:lcn diL: Gricchcn dann ijber auch die Musik, die fOr die Muski charakteristisch 
wur. n1leh diesem Volksst':l1111l1. Gr. J..!fWfJtK.q hångt also hochstwahrschcinHch mit 
dem phrygischcn Shlllullcsnumcn Muski und mit murk "Maultjer" zusammen 
und ist tIamit ebcnr"lIs cin Sehlauch-Escl-Wort (V)I. Die bisherigen Erklitrungs
versuehe der Etymologie von Musik ergllnzen gr. "OUO"(1) zu "OUOIK1/ n!xVIl "m u
sischc Kunstfertigkeit" um.l konzentricrcn sich dann Buf die EtymoJogie von 
Muse. wus ab~r zu kcincn Qberzeugenden Resultaten fiihrte./n der verworrenell 
Frage der Etymologie d~s Nømens Moiioa~ ist man iiber bloJle YermutulIgen 
noch nichi hinuusgckommenJ . 

c. Vagel, Onos Lyrai. I, S. 338-40. 



Også filologien har sin humoristiske litteratur. Intet 

er mere morsomt end at læse absurde teorier og hypote

ser, fremlagt i fuld alvor af filologer og lærde mænd. 

Af den slags er de her reproducerede sider. Jeg genop

trykker dem her i Agora fØrst og fremmest, for at vi 

skal more 08. Horsk·ab bliver ikke mindre, når man fAr 

at vide, i hvilke højtidelige akademiske kredse forfat

terne bevæger sig, og at der står akademier og forsk

ningsråd med penge og udstyr bag denne forskning og 

disse offentliggØrelser. 

Men jeg har også et andet mAl. Mon ikke jeg kan overbe

vise Anders og Finn om, at der ikke eksisterer metodisk 

diskussion uden en konkret basis og at løsningen af det 

mest elementære filologiske problem altid indebærer en 

metodisk tilgang? 

Den første tekst er hentet fra et 2-bindsværk af C. Vo

gel, Onas Lyrai. Bonner Verlag fur systematische Musik

wlssenschaft 1978. 

Bogen starter fra det græske ordsprog som er angivet i 

titelen, 09 fra det motiv, som o fte findes i babylonisk 

og anden orientalsk kunst; et æsel med en kithar mellem 

benene, og vil bevise, at æsel, anvendelse af æsel og 

muldyr, nomadisme og musik, alt det og meget andet, kom

mer fra orienten og er fænomener, som er beslægtede med 

hinanden. Her har vi så side 338-40 i I. bind. 

Ingen kan være i tvivl om, at disse sider er latterlige 

og absurde. Men problemer og vanskeligheder melder sig 

straks, så snart vi ønsker at definere, hvori absurdite

ten består. 

Består absurditeten i de konkrete fejl, vi kan finde på 

disse sider? Hvor mange er så de forkerte data i dem? Er 

der fejlagtige slutninger fra rigtige kendsgernin~er1 

Består absurditeten i mangelen på sund fornuft? Således 

forstået, at 'absurditeten ville være mindre eller helt 

forsvinde, hvis kapitlet rummede færre vovelige etymo

logier og var mere forsigtigt i sine konklusioner? Be

står absurditeten i amatØrismen? Men for det fØrste er 

forfatteren "professor og bogen er "udgivet i "Schriften

reihe zu Grundfragen der Musik" og med støtte fra det 

tyske Forskningsråd. For det andet: Hvordan kan man tale 

om amatørisme i et område som dette, der per definition 

g1r på tværs af flere kompetenceområder? Skal vi opgive 

at beskæftige os med nogle problemer, kun fordi de er 

tværfaglige! Og er vi ikke også "amatører" på dette om

råde. vi som dog" finder disse sider absurde? 

Består absurditeten i mangelen på metode? Metoden for

stået som en række forbud: man skal ikke sammenligne 

ord fra forskellige sprog, kun fordi de lig ner hinanden; 

man skal ikke aflede et folks navn fra e n myte: Roma fra 

Romulus osv. Metoden som noget der kun siger nej til og 

aldrig inspirerer positivt. 

Eller består absurditeten i en forkert metode, som får 

en til at tro, at en forsker er en slags politimand der 

skal afslØre forbrydelser og forbryderen. Altså en for

kert problematik, der inspirerer til falske forsknings

mAl og skjuler de virkelige og nærliggende problemer? 



Aristoteles cg ~oDemaåos 
- fup eme~1r fakta? 
Af M. Postnikov 
Professor i matematik og fysik, Leninpristager 

Professor Postnikover leder af en gruppe mate
matikere i Leningrad, som har sat sig for at kon
trollere en hypotese, der blev fremsat i 1920'rne af 
den russiske filosof N. Morosov . Hypotesen går 
ud på, at antikkens historie er en stor mystifika
tion , frem bragt under renæssancen. 

Hagen ved samtlige klassiske 
skrifter. vi kender. er. at deres 
oprindelse i realireten fortoner 
sig i det uvisse. Ingen har kun· 
net spore originalen eller dens 
afskrifter i lige linje fra antik· 
ken og frem til optrykket i bog
form. Ydermere er vi som regel 
kun i besiddelse af de altersenc· 
stt afskrifter. som i bedste fald 
dateres til 9.-10. århundrede. 
og hvis forhistorie er aldeles 
ukendt. 

en ubrudt »afskrifttraditioncc 
for hvert eneste antikt skrift. 

Men hvem foretog denne af
skrift? De gængse svar lyder, at 
det skete i klostrene. Svaret er 
vitterligt det eneste mulige9 da . 
arbejdet med at kopiere så· 
danne skrifter var så omfatten
de og tidskrævende, at kun en 
stabil. stærk organisation vi1le 
kunne påtage sig det. 
. Men samtidig er svaret yderst 

tvivlsomt. 
For det første fordi munkene 

i den tidlige middelalder (6.-9. 
århundrede) så godt som aUe 
var analfabeter. 

For det andet fordi datidens 
magthavere krævede og mun
kene selv følte, at de skuUe 
koncentrere opmærksomheden 
om gudfrygtige værker. At 
munkene skulle have samlet på 
hedenske og gudløse tekster. 
virker temmelig usandsynligt. 
Da melder spørgsmAlet sig, 
hvem der så afskrev (ikke en, 
men flere gange) Lueretius Ca
rus ateistiske digterværk )Om 
tingenes naturcc (omkring år O)? 

For det tredje fordi afskriv
ning af videnskabelige, f.eks. 
matematiske værker forudsæf
ter, at man i det mindste forstår 
deres værdi og mener, at der er 
læsere til dem. Men hvem for
stod, og hvem værdsatte en Eu
klid. en Archimedes, en Apol
lonius, i 8.-10. århundrede? 

For det fjerde fordi middel· 
alderens munke ikke havde 
kendskab til klassisk latin. Kan 
man forestitle Sig en munk, 
som uden at kende dette sprog 
udfører en pinlig nøjagtig af
skrift af Cicero? 

Alle disse overvejelser fører 
os til en række slutninger: 1) 
uden afskrift i antikken kunne 

For eksempel blevet hånd· 
skrift af Todtus (ca. år 1(0) 
overbragt den italienske huma
nist Poggio omkring år 1425 af 
en ukendt munk fra 'et ukendt 
kloster et llkendt sted i Nord
tyskland; Poggia afslørede al
dring munkens navn eller klo· 
sterets beliggenhed. Ciceros ta
ler var kun kendt i uddrag indtil 
1420. da Milanoprofessoren 
Barcicca fandt dem fuldt intak
te i den IiUe by Lodi . Han lod 
foretage en afskrift. men heref
ter forsvandt Lodi-originalen 
sporløst. 

"t.'. 

~\$:~~(, 
~~ 

-elI g~ "'f 

~l 
På samme måde forholder 

det sig med de græske klassike
re . Platon var så at sige ukendt 
frem til 1482, da den italienske 
humanist Ficino lod offentlig
gøre en latinsk oversættelse af 
hans dialoger. Ficino viste 
imidlertid aldrig den græske 
original til nogen. og den er ik
ke blevet fundet efter hans død. 

Omstændighederne ved fun
det af de forskellige klassiske 
skrifter er fremdeles uvisse. En
kelthederne omkring afslørin
gen af Aristoteles' ))Politikc~ i 
1891 er således stadig en dyb 
hemmelighed . 

Der bør imidlertid forefindes 

I~ 



de nævnte værker ikke overleve derliueraturen var dens anony-
til vor tid; 2) der var ingen Iii at miret; forfatterne mente det ik-
foretage en sådan afskrift, som lee nødvendigt at sætte navn på. 
derfor ikke har eksisteret; 3) Så da de tidlige humanister (14. 
følgelig har det antikke skrift århundrede) med Francesco Pe-
ikke kunnet overleve til vor tid. [rarca i spidsen drog ud for at 

Har det antikke skrift over- finde )af rotter itugnavne per-
hovedet kunnet eksistere? Til gamenter«, modstod de ikke 
fremstillingen af et enkelt styk- fristelsen til på eget initiativ at 
ke pergament brugtes skindet tilskrive dem navne fra antik-
af en ung kalv (i sig selv en kens tid. Det førte videre til 
kostbar sag). og dette skind middelalderens ,kik med at til. 
skulle igennem en langvarig, skrive egne værker berømte 
omstændelig og kostbar forar- klassiske navne. Således er en 
bejdning. Pergament blev reg· god del af middelalderens gude. 
net for en værdigenstand og lige skrifter, f.eks. den orto-
opretholdt denne status indtil dokse kirkes liturgi, af forfat-
papirets opfindelse umiddel- terne blevet tilskrevet patriar-
bart før renæssancen. ken af Konstantinobel Johan-

For at nedprente et litterært nes Chrysostomos (ca. år 400), 
værk måtte den pågældende og Petrarcus selv havde en for-
besidde ret høj skrivekultur, kærlighed for at skrive breve, 
uddannelse og erfarine, hvilket biografier o.lign. ))fra antik-
under alle omstændigheder kens store navne«. 
krævede rigetige mængder af Efterhånden som human i-
det tilgængelige skrivemateria- sternes bevægelse greb om sig, 
le. Og vedkommende måtte og efterspørgslen på klassiske 
selvsagt kunne læse og skrive. håndskrifter steg, begyndte der 
Men dertil forlangtes vedvaren- at komme mere ondartede for-
de og mangeårig træning, hvil- falskninger. Fra lærde i 15.-J6. 
ket var uladsiggørligt på det dy- århundrede har vi adskillige 
re pergament eller på papyrus, breve. hvori de harcelerer over 
som kun var en smule billigere. samvittighedsløse forfalskere. 

Den lidet s.krivekyndige for- der forsøste at )~prakke dem 
fatter, der møjsommeligt 0$ -;,::.nogle elendiee plllgiater på<c 
langsomt tegnede hvert et b03-' Men de lærde humanister holdt 
stav og som måtte gætte sig tH sig nu hener ikke tilbage. Den 
stavningen af næsten hvert et tyske Proloutius forfattede så-
ord, kunne kun klare at skrive ledes egenhændigt en syvende 
en meget kort tekst ad gangen. bog til Fasti, Ovids my tolo-
Manglen på skrivematerialer giske kalender (i seks bøger. fra 
betød. at han ikke havde til- januar til juni) for at gå af med 
fredsstillende muligheder for at sejren i en lærd strid. En 
bringe overensstemmelse mel- spansk munk ved navn Jiguer 
lem teksterne efter afskrift. opfandt den ikke-eksisterende 
Det. han kunne gøre efter at romerske historiker Dexter. i 
have samlet (eller selv kom po- hvis navn har forfattede et di-
neret) et par fortæ11inger , var gert værk, d'!r kunne udfylde et 
kun at skrive dem af efter hin- irriterende hul i kristendom-
anden næsten uden ændringer mens historie i Spanien. Den 
og med brug af de simpleste berømte humanist Sigonius for-
overgange af typen npludse- fattede og offentliggjorde en 
lig«, nog derefter« o.lign. De række »nye, hidtil ukendte« 
virkelig gamle skrifter (biblen. brudstykker fra Ciceros hånd. 
det indiske epos og middelalde- Disse forfalskninger er fastslå.e-
rens ridderroman) har netop en de kendsgerninger. 
sådan struktur, og egentlig var Hvis forfalskerne ik.ke seJv er 
det først i 19. århundrede. at gået til bekendelse, kan det væ-
forfatterne lærte sig at forbin- re uhyre vanskeligt at afsløre et 
de de enkelte episoder mere raf- dygtigt udført falskneri, og 
fineret og varieret. som regel er det også kun sket 

Et særkende ved middel al- ved en ren tilfældighed. Derfor 

må det tages for givet, at en 
række af de mere ondartede 
forfalskninger stadig er uopda
gede. Men af og til lykkes det at 
afsløre dem ad videnskabelig 
vej. For eksempel kunne 
franskmanden Ochart og eng
lænderen Ross i sidste århun
drede fastslå - og de gjorde 
det grundigt og detaljeret - at 
Tacitus' skrifter var en blæn
dende forfalskning udført af 
Poggio, som netop på tids
punktet for )opdagelsen« af 
Tacitus havde desperat brug for 
penge. 

Herodots tekst er et virvar af 
fejl. hvoraf mange afslører 
dens middelalderlige oprindel· 
se. På samme måde kan det 
konstateres. at Platons dialoger 
og Ciceros taler formentlig og
så eT' falsknerier. 

En ikke uvæsentlig årsag til 
sådanne forfalsknineer var for
fatternes ønske om at beskytte 
sig bas antikkens navne, især 
hvor der var tale om fritænker
elIer antikirkelige skrifter (jvr. 
Lucretius Carus). 

For Ptolemaios' vedkom
mende kan der påpeges snesevis 
af astronomiske indicier, som 
relaterer hans værker til det 16. 
århundrede, hvor d: fe:rste 
gang bl" offentliggjort. 

Lad os tage et eksempel. 
Stjernernes timeværdi forøges 
med 50,2 sekunder om året som 
felge af præcessior.en; ved at 
tage forskellen på vor tids time
værdi og den timcv2'!rdi, Ptole
maios anfører i sit stjernekata
log »Almagesl«, og dividere 
denne forskel med 50,2, kan vi 
fastslå tidspun!<:tet for, hvornår 
de i kataloget anførte observa
tioner er foretaget: resultatet er 
16. århundrede. Dertil kom· 
merl at den stjerne, som be
fandt sig tættest ved Nordpolen 
på Ptolemaio,' tid (2. århun· 
crede) ikke som nu var Polar
stjernen (Alfa Lille Bjørn). men 
en langt klarere stjerne i samme 
stjernebillede, nemlig Beta, 
mens stj~rnen Ahani'\r dengang 
overhovedet ikke var tilgænge
lig for observationer. Ikke des
to mindre indleder Ptolemaios 
sit katalog med Polarstjernen 
og slutter med Ahanar! O 



Den anden tekst. der er hentet fra "Fakta om Sovietunio

nen", er lige så latterlig og absurd: Man behøver ikke at 

sige, at absurditeten ikke har noget at gøre med marxisme 

-leninisme eller med dogmatismen i Sovietunionen. Den h ar 

måske noget at gøre med den forbavsende tunghørighed, som 

endog store matematikere viser over for historiske proble

mer. Hen dette er kun en del af morskaben. Her kan vi mo

re os på forskellige planer: på oversætteren, som har mis

forstået navne og begreber i den oprindelige russiske 

tekst, på M. Postnikov, der har misforstået sine filologi

ske kilder og på den af ham ledede gruppe matematikere, 

der tror sig i besiddelse af en sikker metode som filolo

gerne ikke skulle have. Men hvis vi går til det latterli

ge i artikelens kerne, så kan vi igen stille os spørgsml

le t : hvorfor ler vi? Man kunne svare ve d at gennemgå fi

lologiens historie f ra det 17. til midten af det 19. arh., 

fordi de hypoteser, 30m fremsættes af Morosov-Postnikov, 

faktisk er gamle kendinge. f.lan kaldte denne skeptiske ~~ 

holdning mod historien og den a ntikke histori e i s;;:!rdel~~
hed for "historisk Pyrrhonisme". Den behernkede den euro

pæiske l ærde verden i det 11. cg 18. årh ., ~idt i afslø

ringer af a ntikke og moderne forfal ~kninger og mid t i kri

tikken af overtroisk traditionalisme i religionen og p o li

tik:: e n (se f . eks. A. Momig liano, "Ancient History and 

the Antiquarians". Primo Contributo s. 79ff.). Der var 

altså substans og solid tanke bag den hls toris~e pyrrho

nisme. Men, som sædvan lig, skortede det ikJ<e på overfla

diske opportunister og endog på falske kritike r e: Jesui

ten Jean Hardoui~ påstod i 1686 -93, at hele den latinzke 

litteratur var forfalsket i det 13. årh. med undtagelse 

af Vergils Georgica, af Horats Satire og Epistler, af 

Plinius' Naturalis Historia og (måske) nogle mindre be

rømte taler af Cicero. Men diskussionen om historiens 

værdi og troværdighed og om kritikkens ret behersker hele 

litteraturen fra den tid oq på en meget indviklet mAde. 

Swift gik før t1697-l104) til angreb mod kritikeren R. 

Bentley, der havde bevist forfalskningen af Phalaris' bre

ve, ,senere (1726) lod Gulliver afslØre de antikke histo

rikeres løgn. Problemet om, hvordan og hvorfor den antikke 

litteratur var forsvunden er endnu ældre: allerede Poggio 

Bracciolini hørte, da han rejste forbi et kloster, de klas

si~ke forf~t~ere skrige og bede om at blive befriet fra de 

fængsler, i hvilke de obskurantistiske munke holdt dem indespærret. 

- Fra anmeldelser ser jeg, at U. Eco ironisk har beny tte t dette mo

tiv i romanen "Rosens n~vn": 2. bog i Aristoteles ' Poetik (om kome

die, de t er pointen!) er blevet fjernet af ~unkene. Men indtil en 

metodisk tekstkritiks opståen i midten af forrige årh., har der været 

mange der forestillede sig, at korruptelerne i håndskrifterne ikke 

skyldtes afskrivning, men mere eller mindre bevidste fejl. Myten om 

Herodots o n sdkabsfulde l Øgn stammer sandsynligvis fra hans samtidi

ge ikke-at tiske lokalhistorikere! 

Det vil derfor være muligt som modbevis mod de her fremførte argu

menter at henvise til vort fags historie og se ad hvilken vej det 

lykkedes klassiske filologer at overvinde de virkelige problemer, 

som lå bag den historiske Pyrrhonisme, og at sk~lne mellem virkeli

ge og falske problemer. (Udover den ovenfor nævnte artikel, se af 

sam~e forfatter: Perizonius. Niebuhr and The Character of Early Ro

man Tradition, Secondo Contributo s. 69ff.). Absurd er prof. Post 

nikov bl.a. fordi han er naiv og ikke kender forhistorien til sit 

emne . 

Men vi skulle også gerne v~re i stand til at give et direkte svar, 

der ikke går d e n l ange vej forbi forskningshistorien eller forbi en 

detailleret gendrivelse af alle de enkelte mistænkte tilfælde; et 

sVQr, vel at mærke, der skal kunne tilfredsstille matematikeren M. 

Postnlkov og hans arbejc~gruppe. 

Svaret kunne f.eks. v~re det generel le princip, at kritiske slut

ninger per definition ikke kan generaliseres. (Mate matikke n genera

liserer også kun et udsagn til de størrelser i hvi5 definition det

te udsagn er indeholdt). Det vil sige, at beviset at tusinde værker 

og værksdele er ~te, ikke udelukker, at der er værker, som er uægte 

cg forfalskede, og at der er oplysninger, som er utroværdige. Og om

vendt: beviset at flere værker er forfalskede eller at legender. 

ideologier, censur og smiger ,overal t farver histor isk overlevering 

ikke udelukker, at et andet værk er ægte og at en oplysning er sand. 

Men der er måske andre og bedre overbevisende svar, som man kunne 

give. 

Jeg vil nu ikke påstå, at vi skal svare hver gang. Ellers v ille vor 

morskab forsvinde. Men et svar skal vi altid have parat, til vort 

interne brug og til de udenforstående. Ellers vil der ske os det 

samme, som sker for den rige og nærige mand hos Horats. at han kun 

kan more sig og le i sit mørke soveværelse, når han ser på sine 

skat~e, som de andre ikke får lov til at se : populus me sibilat, at 

mihi plaudo ipse domi, simulac nummos contem plor in arca. Men også 

i vor t ti lfælde vil folket fortsætte med a t pif te , 

G . Tor resin 


