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Undervisning i efterIrssemestret 1985 

Debat: 

Hurtigt, effektivt og formelt - af GiUBep~ TOrresin 

En løs betragtning med kærlig hilsen - af Giuseppe Torresin 

Agoryllion 

Under rubrikken "Meddelelser fra Institut for Oldtids- og Middelalder-; 

forskning" bringes dokwnenter fra .instituttets kollegiale organer og Øvrige 

informationer om instituttets aktiviteter og undervisning . Disse 

meddelelser er underskrevet med navn ledsaget af funktion 1 de 
pågældende organer. 

Alle Øvrige indlæg dækker udelukkende underskriverens/undersKrivernes 
personlige meninq _ 

Den nye forside 

forestiller ~sen Xlel0 (XAtW 09 xAUw er som bekendt beslægtede), 

der lytter og fra cikaderne får at vide, hvem der, Bom lam og slaver, 
holder en lang, stille sl~mer, og hvem der taler og samtaler (Platons 
Phaidros 258E). 

FÆLLESUGE 1985 

på et fællesmøde den 6/6 1965 debatterede de fremmødte studenter 

og lærere interesserne for og erfaringerne med øvrige afholdte 
fællesuger og de intentioner instituttet måtte have med en 

fællesuge. Diskussionen var uformel og af uforpligtigende 
karakter for studienævnet , men vi vendte og drejede de emner 
der var foreslAet 1 besvarelserne af de skema, der er blevet ud

delt efter sidste fællesuge, for at lodde stemningen. 

Emner var: 
l. drama 
2. senantikken og dens reception af de klassiske perioder 

3. moralbegrevet i det klassiske Athen 
4. kvinder i antikken 
S. kønsroller og seksualitet 
6. gennemgang af ~n komedie/tragedie (først op til i dag etc . ) 

· 7. faghistorie og videnskabsteor1 
8. tragedie 
9. styreformer i antikken - deres virkningshistorie og re~eption 

og studenterforslag pA· fællesmødet 

10. genrebegrebet 

Nøgleordene fra diSkussionen, som ellers ikke Skal/kan uddybes 

er: 
studenteroplæg en positiv ændring - spaltning af emnet med en 

gren faghistorie - nogle emner for generelle med fare for at 
blive diffuse - nogle for snævre - passe på at latinfolk ikke 

bliver diskrimineret - mAske udgangspunkt i ~t værk - knap 53 
mange oplæg, mindre matrialer og tidligere udleveret - indkreds

ning af kønspolitiske emner. 

Efter mødet indstiller studienævnet til godkendelse , at næste 

uges fællesuge-tema bliver 

KØNSROLLER OG SEKSUALITET I ANTIKKEN 

og afholdes fra 4 _ n~v. til 8 . ·; nov. (begge inel ~) 

Vi er ved at kontakte forskellige oplægsholdere og vil gerne have 
forslag etc . fra lærere og · studenter. 

m.v.h. 
Dorte Wille 



AAr.ms fJNli.·r:;~Sl'! !··~· 

lNSTf'1U,!' FOR OI.r.·TIDb,- 0 0;; 
tfIDCEL"1..,DERrvRSK:~t:-!G 

IR - B 5 .. 4 
18. 0 3.95 

Til s t, t;:d.!: Bodil Due, Ot!:o Steen Due , Srik Hjortshøj, P O "..l l ::il",· 
Jastrup , HOlger Friis Joh.::.nsen , Ole Thomsen, C':'\.lSPPF~ 
Torre!'>i.n, 
f.l ~lriannc Ra. r.t.!7::" up Christf"~nr,:~n, C~.· the = j.ne GiriHd , 
Villy Schmith, Kir~te3 Wellll~r 
Eli!"' Løyc he. 

P r av .l:nwdc med ofbud : Ir,o?!" :;::chammar .\, Br;nt Dalsqa::trc : .. '1::se r-.. 
Jett.e Larsen~ Eri.k Oste,d,-' ld , S t c:. "m R'): r, r,o'~·. 

F"r ;:; 'fi?:;:ende u~~fbud : Hnnne L3. ·ver Hemsen. 

1. V.3. 1q af ref~ren t. 

O'!' havde på fOl'egåendc ;::~ -møde ~ nd"i ll .i·jet: i at refero:: rt:<; 
resten af se~estre t . 

,2~. __ --,G~o~d,,-,kendel se af dagso~r:.:.... 

Godkendt. 

3_. __ Go(.' ~e'1delse af referat_~!~~c-t <..1" _~~ 

4. 

EO fraværende med afbud. 
S~ledes ændrel qodker;d':Es r.-ef . 

Høri ng vedr. SN' s pla.,er m. h. t. udfyldr, i""":o ~:f .~~!: 
h '.unaz:i s tb"i._kendl gø=€~~~. ------ _ • • ~ .. _ -

Hf J fOt"::"!lagde SN's forsl,::;g . 
ln dr'øftelse pE.. g:n:-'1dlag heraf 'i.ld.sr,:-a·,dt s:i<;j; end \,i. der~ di~)~l1-
te rc.--des e~l evt. tilslutni~1q til den .l.9i!\ngværerlde pr0t ~~t mod 
udf yl,in i ng. 

_S_. __ Hør~ '/ed::=--~!!~~irl-1 ~f ,,~ k.s<ifll~n~~E<.! _t!.~!lSL~_~~~~.'~~.-:2~.' .. ~J 
HFJ fore l.aqde den ændreoe ol-dn in,;; den n~ lntendE'l"f';-l: .i k k e at y .,.., re 
OK l et t.C:H e. 

6. 

BO yt rede betænkelighed bL a. vcd ah. k2 ffels e af;" tilv-3.lcJt~i~e. 
G":' : de r. nuv. skr. + r.ldtl. t=lrø ve ll h ... ·.L"p t;'tng ..lt: !l.dmill .~ $!:. _;> :C €: 
dog 'var de r. bred enighc',~ 0..11, at de' l i .:mdi.· e h eo-:::~~t'.l el" er ~n 
fO["['1 å.l~tJenli !l pr~vefo!":T! . . 

__ ~~~~l~~~~~·!~-ryf~b~5bF:!'> l U t:~~r:f. __ '!i~}~_~~!:indeJ.~ 

B-::-2'.:vr .~ ("en 'I ':"ipnte_' t,je og n«vr tog del! ri!:i ko, <It f r err,tidc.:--:s 
r'~s.':: ou. t:'·.: e-r til ir. ~1.·.:i tutil]!;crIlt b~'uC;; v.il bl j"c form "'.. :-d.sket , st0Ct 
:"e:."It;!d de L ':';-.dc. ~,,-,t~j s a IJ 'Jendt.e. rt,er: år> .i n.-;l'Litu tte t .l : .l~re(~", I~U 
ikke tJ or G·/C.&. 3l, yck_'lde .:<; >sou::~ (,r , er e r. ~åd;;tn ~n:!h . ~ : . .:3 ud '~ C'ept -..! be1. i 

Møde'.: slu ~ tedf-, k ~ 

Ole Thom3 ~" 
ref. 

I 
I 

l 

nl:7;7~;7. :-J~{ u LD'!'IDS
CG IUDDf:LA:':::--. :·;::::::;:::;G IB_S5_~ 

7.9. ~. 1985 

Ref cr øt af mø! e i i n~~ i~utlest)'relsen rnan~~q d~n 29.4.85 

k l. 10. 30 l mødel o k d lct. ._-_ .. _- _._--, ._-_.--------_ ... _-----_._-_._--

Ti L::}!:dl?: 0 ': tc St-;-:: e.~ Due (be!'.ty::erl, C: c;: l'e r i.r; ,~ G~rard . EriK t-!jort~ .. 
rlØ 1, E 1.1:, Vtyc-h.: , Ole: T'hom,~",n. 

Fr,l"" .d: er ':::'.' ude,., .5Ibtid": t-'3. ;r ian r, e H:,:;. d i'- up t.:i;rL';t~ j,~:e r,. 

a. 

b. 

c. 

d. 

- li ' 

nt;o,,;t'll'e.--en c.r i~r; t~ !'ed~ c:~ d~ \ .. Je:.t: iO!·i1il p. tt l .i.n g~t" og l.nit"ia 
ti\·-cr rl(J ;1\øder i ?lle.-,i'"1i. nc; -<'- f . at 0~M (oq ~n ræ k ke rl [1or::! ~llm' . 
ir. !;t.lt.'..ltLo:~l} s;; o3.1 "lt'-tL-:~F;" fot ~r!". v;·:(:~ . 

r 'l g e'l v~d o~s h~ ~d~ ~edl ~Gt a:b~)CCi i ~e~ lod~n 2~ . 3 . _ l a. -l.~~. 
fn.:l~::: :t:- u.;! t a:: i.. ,.s v a!"~l!:. ',: r.n € på d ~ 1J ~ !<f':->d t c Ske:-.l<l.!:'r . 

U r,,--l c:: IL 4 mcc- -"q ",l ~(Jre,sr.'~rq.!:l!l [ ra Inf ot";nai..Jolt:, udvdlq ~·t ;);':1 

in 5t-.i. t- ;· ~'_Et~ v:'i.l:ltJ€ ... ,Jte. t 5, 1 ·, J... "e- ak .:-;d·."'l i.'5;~!.. :.loJ.t =;('JLr~ ~,env(.·ndtt:! 
akt !.'! ite t:c r. FC.l.e-::;pøn,;;;~:"e ·, v ... l b ;ive l·t1t.r~ t til h~:~ r e r.iH.!t 
06t' -1,,' o:-er. 

Hj Ol i_~ :'~j ir.. [(",rm"reoe om ;).~r.!i e nd ~ f o rh d:1C::linq E;- r 0'" Ir.C1i ::k :i d .:'ttt~ 
eC; f'- ... .>;kab af sJ""",åf.3q. 

:'!øc'e t" sl uttede Ic: . 11. ":0. 

Ole Th om s en 

~' efet t'n': 



AARHUS UNIVEkSITET 

IN',;TITUT fOR OLD'i'IDS- o:; 
MIDDELALDERFORSKN I NG 

18-85-5. l 
24.0S.8S 

Rcfer.:tt .1t møde i lnstilutrådet mar.""-,,:, ~ .. ., 20.5.85 kL IS..:....!..?:.. 

Til s tede : Bodil Due, Otto Stee n Due, Erik Hj ortshøj, Poul Ole 
Jastrup, Holqe r Frii s J o hansen, Bent Dalsgaard Larsen, 
Brik Ostenfeld, Ole Thomsen. 
Marianne Ran0 1wF ~:'- istensen, Hanne Laver Hansen. Jette 
Ldrs~n , Steen Rønnow, ~~::~ SGhmith, K ir~ tcn Wellner. 

:inge r Ech.unmari, G.i.u!iieppe To.::-resin. 

f'ra \ ' rende 
Uden , fbud: Catherine Girard. 

Observ t ører; Andcr s Mikkelsen, Ha nne Roer, Dorte Wille. 

- O -

,l~.,-_-,G",o kendelse af daqsorden. 

BO , foresloq. at pkt. 4 udgår . 
Be~ tyreren mente det formålstjenligt at nedsætte et mindre ud
valq til at fØlge, hvad feslivalideerne udvikler siq til i ret
ninq af dialog ~ed det omgivende samfund. 
Der holdtes afstemning om BOL's forslag; pkt . 4 bevaredes på 
daqsordenen. 

Steen RØnnow protesterede på studenternes vegne mod placeringen 
af mødet på en eksamensdag. 

Efte r disse bemærkninger godkendtes dagsordenen. 

2. Godkendelse af referal af IR-mødet d. lB_ 3. 1985. 

3. 

Referate t godkendt. 

Foranstaltninaer i medfør af fakul ' 
hvorl. b.l.. d.. det.t.e i. nsl.J..~ f"~--~~ 
""Sa-lq" ar rcss()ur~p. r til aflastning 

• "-l)eslutnina af 11. 3. 
stille torslaq OUi 

af HF's budq~~ . 

Bestyreren informcrede om forhandlinge r og initiat iver vedr. 
sagen siden IR- mødet IB. marts (pkt. 6). 
Følgcrne fo r undervisn ingen på 0&"1 af en reduktion med to 
unde rvisningsårsvæc k diskuteredes. 
Der stilledes fra st udente rside det krav I at de 20 tim er hos 
teo logerne vægtedes til, ikke to, men eet undervisninqsårs
væ=k. - Det indve~dtes . at man på d~n måde k u n ville ~ave 
imødekommet { af fak",ltetets l:J ålæg. - Men studen'~erne!: me
n ing vc.,r. <it nov. w!jer cle tyve teologtimer tvIv , l;d~ n C. (~!j re , 
st&c~ndn undervis n in~ reduceics med , ikk e 12 , men 6 . 
Fc a l ærer'si.de n<!";nt -:=:s m'..:!iqheden af mindre ressourcekrævende 
under v ~Hningsrorme ~ til afLødn!nq af d~n reduce rede læLer 
k"lpt:.:: itet. I-i ::' .. ';' !Ta:r:'.c, a t man m~~c t'~ i:nødekoruiro:' stucenlerbe t ,~ ", -, 

kC! !i,~hede!:il e ved il'.. tage vægtningen oq d en stof;næssige fo::rj ~-

11 nq af ~ l und ~ -vi s ~ ing op mpd hen~] lik på opnAelse af den fo r 

4. 

IR- 8S-S.2 

student. ""t:ne opllmalc dnvendc I se a f lær erka paci I.etfe'n. 
BDL advarede imod en vid tdreven kvantitat iv betraqtning 
og d en deraf f ølgende forsimpling af undtc'cvisnJ.nqc!1 . 

Alle spørgsm~l om sludierne:s indretninq, inkl. væql:nl.nq. tnq\".'S 
hurtigst muligt: op m. h. p. al sikre on f ursvar I jg kandidatpro
duktion. Dette er en forudsælninq for for slaqe ts vcdtaqclso c~ 
ordningen!:! ikraftt:r<l!den. 

Det ttfklaredes af bestyreren, at a(l<tlen med teo]oqt.·rne _ som 
er en aftale ml. TF og HF - kun er bindende, indtil evl. nyf:' 
i denne f.orbindelse r~levante omstændiqheder indtræffcr. 

Der holdtes rlu ~[s l . emninq; rcsullatet af denne blev: f or fur
slaqet 7, mod ,6, hvt:!rkcn r()~ eller imod 2. 

Nedsætlels~ af udvalq t~l [orberedel~e af univetsit u lS(~ 8 t , iv ~ 1 
~. 

Pkt. 4 udsattes, oq vil lil næste IR-m øde foreliqql:.' yderliger e 
oplyst.. 

Mødel sluttede k-l. 17.30. 
Næste IR-møde 3.6 •. om eftermiddagen. 

Ole Thomsen 
referent 



21. maj 1985 

ved en beklagelig forglemmelse fik jeg ikke brev af 6.5. til 

Institutbestyrer og Institutråd fra G. Torresin l~st op på IR

-mødet i går under behandlingen af pkt. 3. 

Jeg råder med vedlagte kopi bod på det forsømte. 

Hed venlig hilsen 

Otto Steen Due 

Til Institutbestyrer og 

Til InstitutrAdet 

6. 5 .1985 

Jeq beklager ikke at kunne være til stede i IR ved mØderne i 

maj, nlr så mange og vigtige problemer skal diskuteres. 

Jeg mener også, at IR skulle have været indkaldt før , for at ta

ge fat pi alle disse problemer. Man kan jo ikke undlade at tage 

alle aspekterne med, dvs. ogsl forskningssemestre • kompensation, 

vægttimesystemet, JAU, forpligtelser til FU osv. 

Jeg har St. Bededag igen læst det brev som Fakultetet har sendt 

til OB 09 de andre dokumenter desangående. Hin vurdering er sta

dig, at det ikke drejer sig om pålæg, at formålet og omfanget 

af de foreslåede overvejelser er uklar.Tiderne kræver, at insti

tuttet er aktivt. men også at det ikke tager forhastede beslut- ·· 

ninger, at ingen bliver forelsket i sine egne ideer, men med 

smidighed forsøger at se, hvad de andre laver og hvad vi kunne 
tænke at lave. Det kan ikke være vores opgave pi Instituttet, i 

Fakultetet, pi Univeraltetsniveau osv. at Qive op over for pres

set, før vi har fremført alle vore modargumenter og eksperimenteret 

alle vegne. Dette fordi vi ved at vore argumenter ikke er sof_isti

ske men sande og Instituttets arbejdsindsats til daglig er bevis 

herfor. 

Jeg mener 0981 at ~ veje må forsøges samtidigt, ikke kun en. 
Vi har gennemført en ordning for nygræsk, som OQså er blevet er-- ,. 

klæret for at være en hastesag og en mirakelmedicin. Det ville 

vare forkert nu ikke at komme videre med disse tanker og måske 

skulle vi sætte nygræsk ind som element i en større historisk

Qeo;rafisk sammenhæng i samarbejde ~ed .ndre Inst1tuttter. 

Et flertal af åbne veje og en forsigtig adfærd er efter min bedste 

overbevisning hvad vi kan gøre nu . 

G. 'I"orresin 



f'OR DE 
FILOLOGISKE FAG 

SN-8S-1 
05.03. 1985 

Referat af møde i SN mandag den 4. februar kl. 9.30 i mødelokalet. 

Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Holger Friis Johansen,Anders 
Mikkelsen} Dorthe Wille. 

Fraværende med afbud: Hanne Roer. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

- O -

Valg af referent. 

AM valgtea. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendt'es. 

Referat af konstituerende mØde den 17. december 1984. 

Godkendelse a~ referatet, som DW pAtoq s1g at udarbejde. blev 
udsat til næste møde. 

Valg af repræsentanter i Fakultetsstudienævnet. 

BO og OH valqtes. 

Nedsættelse af faste udvalg. 

a. pOJ og AM valgtes til UT. 
b. Valg af repræsentanter til studievejledningsudvalget 

blev udsat pga af den nye hUManist-bekendtgørelse. 
c. 80 og PØJ blev valat son SN' s "kontaktpez;soner" i forbin-

delse med JAu. ' 

Forhandlingerne a. ny' humanistbekendtqørelse. 

HFJ og HR vil kontakte Pællesudvalget'(på det humanistiske 
fakultet) for at f S yderligere oplysninger om den nye bekendt
g.relse og forkl~r. dem vore problemer! specielt m.h.t. OK. 

Evt. 

a. Abent-Hus-arrangementet afhold,es den 2B.2. Ved næste møde 
1 SN vil programmet blive fastlaqt. 

b. Forslaqet til revision af eksamensor.dni'ngen for OK vil blive 
sendt til høring i IR, hvorefter SN vil slutbehandle det. 

c. Kompensation for BDL's timer under TF vil snarest blive ta
get op til behandling. 

, d. MØdetidspunkter Lor SN kunne p.g.a. forskellige komplikatio
ner ikke fastl~qes med det s~~e. 

M«Idet sluttede kl. 10. IS. 

Ander. Mikke"lsen 
refer.nt 

I. 

AARHUS UNIVERSITET 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK FILOLOGISkE FAG 

SN-8S-2.l 
07.03.1985 

Referat af SN-møde onsdag den 20. februar kl. 15.00 i mødelokalet. 

Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Ho1ger Friis Johansen (formand). 
Hanne Roer, Dorte Wille. 

Fraværende med afbud: Anders Mikkelsen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

- O -

Valg af referent. 

Næstformanden valgtes til fast referent. 

Godkendelse af dagsorden. 

Goc1kendt . 
Der tilføjedes et punkt 7.a.: Middelalderlatin og byzantinistik . 

Godkendelse af referater. 

Referatet fra det konstituerende mØde d. 17. dec. 1984 godkendtes. 
Referat fra mØdet 4. feb. 1985 forel! endnu ikke. 

Meddelelser fra formanden. 

Ingen udover de i dagsordenen angivne. 

Meddelelser fra FSN. 

Der var konstituerende Møde i FBN fredag d. 15. feb. 1985, hvor for
mandskabet blev valgt. 

Prodekan en forelagde ændringerne af 7_ feb. 1985 i udkastet til hu
man1stbekendtgørelsen fra sept. 1984. 

Dispensationssag. 

Lukket punkt. 

Abent hus-arrangement torsdag d. 28. februar. 

Der var 54 tilmeldinger. 

H.R. valgtes til sammen med studievejlederen at træffe de praktiske 
foranstaltninger. 

7.&. Middelalderlatin og byzantinistik. 

8. 

Birgitte 5eigh Jørgensen indbudt til dette punkt. Hun havde som 
studievejleder fået 2 forespørgsler om disse fag, som instituttet 
tilbyder i studieordningerne, men som reelt ikke kan gennemføres, 
p.g.a. in8tituttets manglende ressourcer. 

SN besluttede at problemet ikke akulle tagea op. f_r omlægningen 
af studieordnlngerne formedelst de~ nye hum. bekendtgørelse blev 
plb"llyndt • 

Semesterstart 

Undervisningen er 8tartet~ dog er propædeutisk latinsk poesi udglet 
p.q.a. manglende studentertiLslutning. BN besluttede, at der ikke 
skal indsattes et andet ~orløb i dette semester. 

9. Suppleanter til FSN 

G.T. og A.M. blev valgt 1.n absen-tia. 



12. 

13. 

SN- 85 _ 2 . z 

P.J. redegjorde [ur forløbet af det møde, han og næstfucmand~n 
høvdc haft med Mogens Schmidt , prodck~nen Ole Høiris og næstfor
mandf.:'n l FSN, Shirley Larsen. 

GrundUddann~l~erne skal være klare inden 15, marts og SN beslut
t.ede, at arbeJdet skal foregå in pleno. På næste SN-møde d. 27. 
[~b. skal SN beslutte. hvilke grunduddannelser inslituttet skal 
ll.lbyde. 

Kompensation for BDL's undervisning ved TF E84. 

Udsat. 

Indledende drøftelse af planer fo~ næste fællesuge. 

Udsat. 

Evt. 

Intet. 

Mødet sluttedo kl • . 11.DO. 

Hann... Roer 
referent 

t\A :r;; }:~ .:o:: IJNIVF.RSITET 

INSTITUT fOR OLOTIDS- OG 
HIDDEL~LDERFORSKNING 

18-85-5 
ll. 5. 1985 

Ref.crat af møde i 1nstitutbc~tyrelscn mandaQ den 13. S. 1985 

kl. 10.30 i mødelokalet. 

Til stede: Otto Steen Due (bestyrer). Erik Hjortshøj, Elin LØyche. 
Ole Thomsen. 

Marianne R.ndrup Christensen, C.therine Girard. 

- O -

Referat af 18-85-4 godkendtes. 

a. Bestyreren informerede OM pl~nerne forud for mødet 14. maj 
med Det teologiske Fakultet om "salg" "f lr.sva['k fra O&M. 
8esty~eren havde fra HF's dekan indhentet accept af enqage
eentet. start (først) 1. sept~ber 1986. bortset fra et hold 
der formentliq starter ved ~rsskift.t 85-86. Bestyreren op
laste et brev ~f 6.5. fr. G. Torres!n ang. hele probl~.tik
ken; brevet drøftedes. 

b. Under 10.5. lIodt .. get brev fril Bent Dalsgaard: Larsen; brevet 
drøftedes. 

c. Under- 6.5 ... odt.agct brev (dateret 18 .. 4.» vedr .. Universit@ts-
fe.tival. 

d. Under 8. 5. »ødt.get kopi af Hu.anistbekendtqørelsen. 

•• Modtaget kataloqer fra forlaget Systille. Overdrages bibliot.eket. 

f.. Tnoer--~~ vende~ til~ .~ sekretariatet 10 .. 10 .. 

M~et sluttede kl. !:b..lO. 

Ole ThOlllsen 
rø;ferent 

i 
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FOR DE 
FILOLOGISKE FAG 

SN-85-4. ~ 
22.02.85. 

Referat af SN-møde den 13. marts kl. 15 i mødelokalet. 

Til 'stede: Holger Friis Johansen (formand), Bodil Due. P.O. Jastrup 
Anders Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille. 

- O -

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt~ 

2. Godkendels~ af" referater af lII.derne 4.2.« 20.2. og 27.2.1985. 

Referatet:ne g.odkendteø. 

3. Meddelelser fra forfftanden. 

Under pkt. a. meddelte formanden, at SN har modtaget endnu et 
referat fra SN-meder i Kø.benhavn., fra 28.2.85. 

4. Meddelelser fra fakultetsstudienævnet. 
BD og AM .eddelte~ at man på mødet 8.3.85 havde udarbejdet en 
sker pet protest mod det nye udkast til hum~bekendtgørelsen. 
7 faglige studienævn havde meddelt, at de ikke agtede at indlevere 
forslag til uddannelser efter den nye studie~truktur. 

5. Human1stbekendtgørelsen. 

HR fremlagde de studerendes synspunkter. De studerende ønskede 
at følge Bumanistisk Studen.terråds opfordring til at!undlade at 
indlevere forslag efter det nye udkast til den fastsatte frist 
(20. marts).HPJ ~~tereredesin samtale med Mogens Schmidt, hvoraf 
d@t fremgik, at hvi. en bred front nægtede at indlevere, vil fa
kultetsr.ldet pAlægge studienævnene .eller lærerne at udarbejde for
slag. BO og paJ tog afstand fra studenterforslaget, og den endelige 
beslutning om indlevering blev udskudt til et ekstraordinært SN
møde den 20. marts kl. 9. 15. 

a) Principiel drøftelse af modeller for overbygningsuddannelser. 
2-lrige overbygningsuddannelser - SN besluttede at tilbyde dis
se uddannelser i græsk, latin, middelalderlatin og byzantinistik, 
forudsat der ikke skal kunne indarbejdes l-lrige elementer i 
d .... 

3-~rige overbyqnlngsuddannelser - en 3-lrig integreret uddannelse 
i klassisk filologi. SN forudsatte, at der ville kunne fåes dis-
pensation fra S 2.4'8 krav om, 4er i det 3-åriQe integrered~ for . 

"lØb skal være studier uden for qrunduddannelsens faglige område. 

li-Arlge forløb - græsk, latin og oldtidskundskab. SN .itte tage 
forbehold for det faql1qe indhold 1 li-'rige uddannelser i 
græsk 09 byzantinistik, med forudsætninq i en gr.unduddannelse 
i et klassiak sprOQ. . 

SN-85-4.2 
(pkt. 5 fortsat) 

4-årig overbygning - klassisk filologi og, måske som en variant 
heraf, middelalderfilologi. 

Korte moduler af op til l års varighed - nygræsk. Spørgsmålet om 
renæssancelatin blev henlagt indtil videre. 

SN vedtog, at hvis denne ' beslutning' skulle indleveres d. 20.3., 
skulle den afsluttes med skarpe protester. 

b. Fortsat drøftelse af grunduddannelser - udsat til mødet 27.3.85. 

6. Kompensation for SOL's undervisning ved TF E 84. 

BDL var indbudt til dette møde, men kunne ikke komme. HFJ nævnte 
forskellige muligheder og ville tage kontakt ~ed TF. 

7. Indledende drøftelse af planer for næste fællesuge. 

Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af HR og AM~ 

8. Evt. 

Intet. 

Mødet sluttede kl. 17.00~ 
Hanne Roer 
referent 



'Dllm"VNIE" FOR DR 
FILOLOGISifE Fr.G 

SN-95-u.l 
10.04.35. 

Referat a f S :J-mØde c'1"'dary d en 27. r.:2't' t s kl . 1'5.0:) .1 m1-delokalet. 

Til st ~df! : Holger E'riis Joh;;m.Gcn (form a:::d.), P.O. Jastrup. Anders 
J.likke'lsen. Ha nne Roe r . Dorte Wille. 

Fr aværende med afbud: Bodil Due 

- O -

~l~. __ ~G~o~d~k~cndelse af d~030rj en. 

2 . 

3. 

4. 

Dagsordenen blev godkendt. fiFJ fo reslog. at pkt. 5 udsattes 
r.g.a . DD's fra væ r cg at de r inds at tes et nyt pkt • .-1a ang. 
JAu. De tte tilslut tede det øvrige SN sig. 

Gcd:-cende lse r af r efera ter. 

Ref eratet af rn C,le t d. 13.3. 65 : Under p!;: t. 2 (Godkendelse af 
refera, ~ t fra æ~d et ~. 4.2. 85 ) tilføj es , at DW g jorde ind s i
'Je lscr r,~oj: formu le ringen i pkt . 3 i referatet af mødet 4.2.85. 
I;u n m3l1te, at den insi nuerede , at hu~ i kke havde indleveret 
sit r ;; r~ r at til t i den, hvilket ikke var tiliælde t. 

U;:de r ~}: t. 5a havde d e r i ndsneget sig nogle ' fejl. Der skulle 
have stået, a t instituttet ville til~yde· It-årige forl øb i 
9r~sk , lati n cg oldtidskundskab. For de 2 fØrstnævnte måtte 
man tage f orb~hold for det faglige indhold. · Des uden ville man 
t ilbyde I t-årige forlØb i byzantinistik og middelalderlatin, 
med forud sætning i en grunduddan~else i et klassisk ~prog. 

pOJ ønskede formuleringen under pkt. 5: "POJ og SD tog afstand 
fra studenterforslaget " rettet til "var betænkelige ved· ... 

Meddelelser. 

Udover de i dagsordenen nævnte var der: 

a) Institutavis fra Historie 
b) Fakultetsrådets og FSN's svar og protestskrivelse til PVU 

fra 12.3.85. 

FSN. 

Ingenting. 

4a. JAU-studenternes repræsentation i SH 

Formanden havde modtaget et brev fra Erik Oatenfeld, der gjor
de opmærksom på, at de studerende i oldtidakundskab ved JAU 
havde interesse i at vare med 1 SNo når deres undervisnin9 
blev planlagt. EO foreslog, at JAU-studenterne valgte en eller 
flere observatører eller valgte en kontaktperson til SNo Den 
første mulighed var-rorEUndet med praktiske vanskeligheder. 
SN var åbent . over for initiativer fra de studerende ved JAU, 
men p.g.a. vanskelighederne ved at overskue de praktiske pro
blemer ville det ikke foreslå nogen ordnlnq. 

5. 

6 . 

7. 

SN-B5-6.2 

Re v ision af OK-ordning. 

Ud;::; at 

rortsat diskussi on af grunduddannelser. 

HFJ oplyste. at SN for de klassisk-filologiske fag i Kbh. 
omtrent var færdige med at planlægge uddannelser efter den 
n ye bekendtgørelse. og at en ev t . samk~ring mellem unigersi
te terne måske ikke kunne lade sig gøre. Ha n påtog sig at ta
ge kon takt med Odense snarest. 

Diskussionen af grunduddannelsen 1 klassisk fil o logi fortsæt
tes: 

al Der var enigh e d om, at ~an på grunduddanne lsen skulle b e 
skæftige s ig mes t med e nten græsk e ller latin (fx. opgive 
enten 1/3 gr~sk og 2/3 latin eller 1/3 latin og 2 /3 græsk 
til mundt lig eksamen) og så udbygge "det lill e s prog " på 
overbygningen. 

b) Ek samen sformer ! POJ foreslog en skriftlig p røv e i "det 
lille sprog" . HR og HFJ me nte, at de r burde a f sluttes me d 
en mundtlig pr øve i læst tekst, hvis pensumk rav ene skul l e 
have me n ing. SN ene des om, at begge sprog skulle afsluttes 
med mdtl. eksaminer, men på 2 fors k. nive auer. 

c) Spr oglige prøver: POJ mente, at disse skulle henlægges ti l 
overbygn'ingen, i sær versionskrivningen. HFJ mente; at der 
burd e være en sproglig prøve på grunduddannel sen. Det s am
me g jorde HR og AM, de r foretrak en stil fremfor en versi
on. De r var enighed om, at d e r under alle omstændigheder 
skal være stileundervisning på grundudd •• men ikke om den 
skal afslutte s med en eksamen. 

d) Propædeutisk u ndervisning: AM, HR og DW betonede , at den 
propædeutiske undervisning ikke skulle fortsættes i sin 
nuværende form - det sproglige skulle veje mindre og andre 
aspekter (tekstkritik, fortolkning osv., osv.) skulle ind
drages. Dette var HFJ meget betænkelig ved. 

Evt. 

Intet. 

MØdet sluttede kl. 16 . 45. 

Hanne Roer 
referent 



~:~~i~::V'~:~ FOR DE ~ FILOLOGISKE FAG Stl- 85-8.1 
6.5..1985 

Referat af SN-mØde den 17. ,4 .. 1985 · kl. 15 i mødelokalet .. 

Til stede: Holqer Friis Johansen (formand). Bodil Due. P.O. Jastrup 
Anders Mikkelaen, Hanne .Roer, Dorte Wille. 

l . 

3. 

2. 

- O -

Godkendelse at dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt, på formandens forslag besluttede 
SN at behandle pkt. )) Evt. før pkt . 2) Grunduddannelser. 

Evt. 

a} Kompensation fra TF for BDL's underv~sninQ. Sløk har vist 
interesse for at undervise 1 forår5seaestret 1986. 

b) Studievejlederen _ns ker at .tgl. 1. 7. 1985. SN skal oenopslA 
stillingen. 

Fortsat dr_ftel •• af qrunduddannelser. 
a) HFJ havde tiet oplyst fra Shirley Larsen, at der måske vl~le 

blive kravet f.lle. grunduddannelse 1 mindre fao og .lhavde 
svaret hertil. at det _nskede SN ikke, øen at det var admini
strativt .ullqt. 80 .ente. at vi burde protestere skarpt, 
"ir DYU blander e19 1 det faQlioe indhold. 

b) Brev fra dekanen. dateret 28.3.85, referat af et møde 1 DVU, 
hvor _an ~or9.ve. havde 5ØQt at f~ ændret S 2 . 3. S2,4 og 
S 28. 

c) Brev til rektor fra dekanen. - et oprids af planlaonings
situationen pi HF. hvoraf det freMoik, at 12 SN slet ikke 
indleverede 9runduddannel.ser d. 20~ 3.85" S SN afgav del t 
indstilling. l SN akrev. at der sandsynligvis ikke kunne 
blive enlqhed, cg 6 SN indleverede grunduddannelserne. 

Efter diese _eddeleiser fortsatte diskussionen om gcunduddan
nelaerne i kla.siak filologi: 

a' Propadeutiak undervisning. SN var enige om, at den prop. 
undervisning dela skal rUIIIlle en int·ensiv læsning, dels ikke 
mS skabe en spaltninQ mellem "fonn" og "indhold". Det be
sluttedes, at den propædeutiske undervisning skulle bestA 
af 4 timer ihvert forløb (latinsk prosa og poesi, græsk 
ditto) samt 2 timer (uqtl.' videnskabsteori, kombineret 
.ed "introduktion til stUdiet") i 2 semestre, og at SN skal 
explicltere kravene til den propædeutiske undervisning. 

b) Historie 09 samfundsforhold 
POJ og HF3 foreslog, at man modtog undervisning i enten 
græsk eller rom. his t orie pA G.U. oq supplerede pA O.B. 
HR, OH og AH var enige om , at det var vigtigt at få under
visning i begge fags historie tidligt i studiet. 
SN beslut~ede, at historie - og samfundsforholdsundervisningen 
skal forløbe over 2 semestre med 3 timer ugtl. Der skal un-

.. .' ' . 

'. 

dervises i d e vig tigste perioder . De r er møde pligt til 
forløbet, der afsluttes med en skr. opgave, der bedømmes 
bestået - ikke bestAet. 

cl Sproglig undervisning. 
Version skubbes til O.B. 
Der var enighed om. at der skal gives sproglig undervis
ning 2 timer ugtl. i 3 semestre (1 stil, systematisk syn
taks, evt. versionsøvelserl. Niveauet skal ikke ~ndres -
til gengæld vil udvidelsen af undervisningen fra 2 til 3 
semestre lette presset. 

.Den studerende vælger et af sprogene og tager det andet 
pi O. B. 

d) Pensumkrav til den mundtlige prøve. 
HFJ Illen.te , at de nuværende tal kunne overfØres. Det øvre 
SN var enigt om, at pensumkravene er for høje nu og kræver 
mere end den 40-timers arbejdsuge, som _an ideelt må gI 
ud fra. Denne opgørelse udsattes. 
Der var enighed om, at pensumtallene i græsk, lat i n og 
klassisk filologi skulle svare til hinanden. 

e) Prøveforme.r. 
"Det store sprog" afsluttes med en .. undtlig prøve i læst 
tekst og med 24 timers forberedelsestid, nogenlunde pA 
det nuværende niveau. Der var stemning for at det Mlille 
sproqM afsluttes med en let aundtlig prøve i læst tekst, 
men denne afgørelse blev udsat. 
AM, HR og OH lovede at udarbejde et nyt udkast. 

MØdet sluttede kl. 17.35. 

Hanne Roer 
referent 



Stf-85-7. l 
6.5.1985 

Referat af SN-mØde onsdag- den ·l.O _ ._19B5.. .. kl .: . 15:" 00 ~ møde:lokal .et. 

Til stede: fto~g'er Friis Johan'sen (f.ormand) . Bodil Due • . P. O. Jastrup. 

l. 

2. 

Aode~s Mikke1sen ~ Ranne Roer , Dorte Wille. 

- O -
Godkendelse af dii9sorden. 

Dagsordenen' brev- godken4t~ 

Drøftelse ~ OK-ordningen. 

BO gentog.- de indvendinger lIIod udkastet til en ny ~OK-eksøens
ordning .• aoIt- hun havde --f.rem.ftirt på ·c,ie.t :.sidste i 'nsti tutrld.Ø"'e~ 
Der var,.4- hovedpunk-ter: 

a l SN aka-L. gflre at:.k.i!o.loqerne bekendt- ftled- &mdringerne. Dette til
slutte.cfe:' det- øvriqe._ SN 8:19 uden diskuasion. 

b) BD 1Ien-t:e. at~.clen PLQbi.--embeh.and.11ngsoproave, «er sk.l afløse 
de to tilvalg. vil antage et alt for stort a.f"·anq, fo~cU.:' 
de~ ik~ · er formuleret pena~krav til den. HFJ aaqde, at ti4»
fr i sten:- pi 1$ chlqe· slull. hind.re-~ at opgav.~ voks.c!e til et· 
miniapeciale. Hertil aagde BO , at 15 dage i ,kke. "var met;et til/·· 
at. sttrt:ve en:.:. opqav.e pl .2.0 _.aider. ·POJ· slutte,de:.~·si9 til de.tte '.og 
krit~ udJcaate-t::- for 'at a:atse --pl. -.det specialiserede freta 
for det ' brede, ved at krzve en si stor opqave. HFJ _ente tvært
i.od •• t det forholdt sig OMvendt, eftersa. de 2 tilvalg er 
blevet reduceret til en opgave, 09 den stor.e aundtliqe pr_ve 
er. beholdt. ~ SN enedes slutteligt o. at fas~ho14e udkastets 
" pr..o~behanc!lin.q..opgave". een at ,ændre fomuleringen "større 
oørrIde" til "OfftrAde- i S 45.3 .. 

cl Ekaamensfo~en ve4 probleMbehandlingsop;aven; : efter udkastet 
sa-l e:ka_'iniin4en kunne ".1ge mellem 2 fortier - en uriftllq 
Op;~y~~.r en .kriftliq oP9av~ efterfulot af, en .undtlt~ 
ek:Naeft.;.--mrf~ndt. at den skriftlig-tlundtltqe prøve er u1:11-
fredsatillende' for" ltlvel-·eka.·inaftd (den er tidar_veneJe , 09; 
det kan sommetider vare svært at :forberede ,.t9 til den NQn«~_ 
liqe-clell .onr-·ek=w1aat:or C .... rt at give ka,rakter. hvi" 'den 
skriftlige . og den .undtllge przst.tion afviqet .eget tr~ ~in~ 
anden). pOJ var enig i dette og _ente, at 4~te al~erQat1~_ 
burmL f 'i e-rnea <fra udkastet. ' DM og - HR foravare4e. den ."rlftliQ
munclUige- prøve med. at den giver ekaarninanden _Ulighed for 
m~liqt at forsvare en opgave og samtidig fl kritik fra 
lzrerieksaminator, hvad der er langt mere tl1Lredastillende 
end blo~ at fl udleveret en karakter. HFJ 9ik ogsl ind for 
deA skr. : ..... dtl. pr_ve og aente. at den burde vare den eneste 
muli~e ' eka .. en.fo~. Afsteaningen viete, at POJ og BD fast
hol-dt. at den- skr ... pr"ve burde være eneste _ds_en.for •• 
HPJ . a-t den' skr. -114tl •. pr .... akulle: Vltre deri en~ •• og at 
Att, Hlf og: Dlf-.. n-te', a·t:· der- »urde .ar .• · valqfrlhed·· •• ll_ de 
2 former. Udkastet blev" .Iiedes ikke .ndret ·bort.et f r a 
147.3, hvor orden. "Mundt119 prøve-' ændredes til "Supple
rende ~undtli9 prøve". 

, - .. 

3 •.. 

4. 

SN-85-7.2 

d) M. h. t • . pensumkr.av fandt BO det mzrkeligt, at der nogle 
steder i udkaste·t var' specificeret forfat ternavne • andre 
steder overhovedet Lkke. HFJ svarede, at det skyldtes old
tidskundskabs karakter af gymnasiefag, hvor nogle for f atte
re er ret :faste. SN enedes om at rette ordlyden i S 46. l 
til: "6 dramaer. BAde trag-edie 09 komedie skal være repræ
senteret ... og ordene i S 46. 9: "eller en stor li t tera
turhiatorie" slettes. 

Fortsat drØftels'e aof" grunduddannelser. 

Udsat. 

Evt. 

Intet. 

MØdet sluttede kl. 17. 

Hanne Roer 
referent 

l 



UNDERVISNING EFTERARSSEMESTRET 1985 

Tidspunkterne er endnu redaktionen ubekendte. 

Introduktionskurauø, græsk prosa (4 timer). v. HFJ 
Der Ines "ungdomsdial0ger" af PUlten. Tekst: OCT ed. Burnet, 

vol. 3. 

Thukydid (2 tt.er) V. HPJ 
Græak tekstlesn1ng, beregnet for l. og 2.del grzsk/klass1sk 

filologi. Først læses l. bog kap. l - 22, dernæst andre udvalgte 
stykker, som belyser Thukydids egenart som historieforsker og 

historieskriver. Tekst: OCT ed. Jones-powell, vol. l - 2. 

Neoplaton1sme og kristendom (2 timer) v. BDL 

Se opslaq pA tavlen for undervisning. 

Version (\ time) v. BOL 

Introduktion Morner (4 timer) v. BDL 

Introduktion latinsk prosa (4 timer) v~ BOL 

Latin Stil I (2 timer) v. POJ 

Latin Stil II (2 timer) v. POJ 

Øvelser over temaet "mythos og fortællingskunst" 1 arkaisk poesi 

(Bestod, stesicboros, Sappho, Pindar, Bacchylldes, Korinna ) 

(4 timer) v. GT 

Jeg vil kalde disse timer Øvelser, fordi det er meningen at 

en student fremlægger et emne/en tekst og indleder og styrer den 

efterfølgende diskussion. Nogle af timerne bruges til det. Hen 

alle Øvelserne sker pA grundlag af de samme tekster, som vi alle 

skal forberede, og derfor er der afsat tid til tekstfortolkning 

i detaljer, separat for den græske tekst og for oversættelsen med 

hensyntagen til den græske tekst (st atarisk læsning). Tekst
læsningen er altså også et formål i sig selv i kurset. 

Anvendelsen af mytologisk fortælling som advarsel eller 
opmuntring for de levende kan ses i ' Illiaden 09 Odysseen; hos 
Heslod kan vi se myterne anvendt som forklaring. Disse HeS10d

myter (og Homer-) kan vi bruge som introduktion til kurset. 

problemerne bliver meget store nAr vi kommer til lyrikken. Drach-

mann har (endnu 1891) gendrevet de ~or._g pI at finde en 

overordnet øeninq Cen 1d6' i ethvert pindardigt. Men efter h~, 
har andre dog ment at bag hvert digt stod et 8ymbol (Nowood). 
J~ Xevin Newman og F. Stlckvey ø.vman (pindar's Art - It'. 

Tradition and Aims) har erkleret at ville gendrive Drachmann og 

komme tilbage til f_r-Drachmann-krit1k. 

Meningen med øvelserne er at se hvilken status fortzlllingen 
har i den arkaiske poesi ved at .ammenligne mange -lyriske- digte 
med narrative indhold. Måske er det muligt at ae en rzkke funk

tioner og forskelle forfattere imellem. men ogs! noget som er 

fælles for alle. Men mAske vil vi k.omme til den konklusion a t man 

ikke kan tale om Mytens funktion (Kohnken) : Kunne vi sige at det 
narrative hos Homer har en funktion? Taler vi om mythos' funktion 

1fht andre elementer 1 et Pindar-diqt eller om mythos' funktion 
11g med digtets funktion' Myterne bekræfter værdierne, og man 
plejer at understrege konservatismen i Pindars og Bacchyl1des 
opfattelser, siledes som de kommer til udtryk 1 myterne. Ogs& 
her vil vi forSØge at se nærmere og skelne mellem det traditionel

le og den personlige fortolkning 1 de fortalte myter. 
Bøgerne (Pindar) er i AB, for andre teksters vedkommende bruger 

vi fotokopier. 

F1losiens historie og reception af oldtidens litteratur i Danmark 
(2 timer) v. GT 

Jeg mener at emnet har relevans i sig selv, men endnu mere i 

den nuværende situation; hvor humaniora's betydning i den danske 

historie skal være grundlag for en fors~åelse af ~umaniora's funk
tion i nutiden. 

Det er ikke muligt at gennemgA emnet systematisk, men vi må få 

nogle generelle ideer om situationen 1 de forskellige perioder 
ved at støtte os til den allerede eksisterende s ekundærlitteratur, 

1 nogle tilfælde ved at prøve at kaste et første blik på primær

teksterne. Oversættelsesproblernat1kken skal også inddrages. Men 
øvelserne er tænkt som en lØbende arbejdsproces, hvor alle er 
klar over at enhver deltager har et meget forskelligt kvantum 

tid, han kan hellige denne Øvelsesrække, men at der er plads til 
alle på al~e studieniveau'er. Jeg næv.ner nogle navne og emner for 
at anskueliggØre intentionerne: 



- Forholdet mellem de professionelle filologer og oversættere gen

nem tiderne, dvs. anmeldelser, indledninger osv. 
- Forholdet mellem filologiske oversættere og litteraturen (Gertz, 

anmeldelser etc.) 
- Otto Gelsted og hans kreds 

- Wilster (jvf. K. MØller Ni~lsen:'Homerover.ættelser etc. l
) 

- Parodien over filologer i dansk litteratur (S.Meisling osv.) 
- Holberg, Gram, Falsters tid 

- Dansk teaterrepertoire og græsk drama. 
- Før og efter det nye fag 'oldtidskundskabs' indførelse i skolerne 

i 1903 

- Pensa 1 gymnasierne gennem tiderne. Hvilke tekster ~ger man? 
- Filologerne og modstandsbevægelsen (C. HØeg, H. Frisch, F. Blatt) 

- Thor Lange, Thøger larsen, Axel Juel. 

Men jeg ville aldrig bliver færdig med listen og kurset ville .aldrig 
slutte hvis vi ikke valgte og frasorterede. Vi står så .fint stil

let, at ethvert emneforslag er godt. 
Hvad skal vi kalde dette kursus? Måske laboratorium, værks,ted, ko

operativ. Jeg kan 1 alle tilfælde ikke plberlbe mdg anden forhånds

kompetence end arbejdsvilje og kendskab til filologiens historie 
generelt. 

Terents: Hecyra (2 timer) v. Otto Steen Due 

Det er min tanke, at gennemgangen bl.a. skal foregå som en kritisk 
diskussion af oversættelser, som jeg leverer koncept til. Jeg vil 

forSØge at fA auditoriet med til at vi i semestrets første halvdel 
får læst stykket hurtigt og omhyggeligt igennem og i semestrets sid

ste halvdel arbejder med oversættelseeproblematikken - som vil in
v.lvere alle de andre filologiske problemstillinger. Det vil være 

en fordel om deltagerne på forhånd har læst andre Terents-komedier, 
f.eks. Eunukken, Phormio og Selvplageren i mine oversættelser. 

Filosofi, Cicero: De Finibus I-II 2 timer, v. ~Tik Ostenfeld 

De Fin.1l::PJ.s I-II (epikuræi.sk og stoisk etik) samt relevant 
psykologisk/etisk stof fra Tusculaner-samtalerne. Vi vil 

læse på grurrlsprog og 1 oversættelse efter behov. Ideen vil 

være at få en solid indføri.n; 1 hellenistisk etik og psykologi. 
Biblioteket råder over ~igs rragnum opJS, kcmrentaren til 

De Fin1hus,og den lettere, men gedigne Reld~s kcmre.ntar til 
de to b;i>ger,vi laser. Vi benytter l1:>eb udgaven til både De 

Fin. og TUsc. af henholdsvis l!ackham og King (er bOstilt) • 

Det vil være en god ide at forberede sig ved at læse an 

hellenistisk filosofi i A.A. la1g, Hellen1stic Philosophy eller 

san m1nlmmt indledningen til åen danske Cicero O<TerSættelse 

(f1loscf1ske skrifter i fen bind) • 

Introduktion til Latinsk poesi. (4 timer) v. Erik Ostenfeld 
~r læses Terents, Phormio {R:BtMartin ed.} Methuen 1964 



Hurtigt, effektivt og formelt 

- Giuseppe Torresin 

Vort Institut kan være effektivt nogle gange! Det opdager man nAr 
man har været væk i 3~ uge. Man har været til stede undti1 begyn
delsen af maj under sit forsknlngssemester, og til trods for pro

blemernes alvor bliver IR ikke indkaldt, men sl fIr institutbe
styreren pludselig travlt og i den korte periode, hvor man er væk 
kommer to tæt på hinanden følgende institutrådsmØder, med referat 

og det hele. Og ikke kun det, ikke kun det: Institutbestyreren 
lover at alle spørgsmål om studiernes indretning inkl. vægtning 
tages hurtigst mUligt op, det vil sige at problemer der bar lig

get og sovet i årevis nu k~~er til behandling hurtigst muligt. 

Jeg håber ikke det er nødvendigt at jeg er bortrejst for at lØf
tet kommer til opfyldelse. (Blandt 'alle problemerne', er kompen

sation også med?) 
Dog, effektiviteten er ikke så stor at instLtutbestyreren ikke 

glemmer et brev jeg havde efterladt til ham og til institutrAds
medlemmerne. Brevet bliver i~ke omtalt (se referatet) men først 

omdelt dagen efter mødet, nlr en så vigt~g og skæbnesvanger be
slutning er blevet taget med l stemmes flertal. Brevet viser, at 

substantielt eksisterer dette flertal ikke. - Hen ganske vist: et 
brev fra en fraværende kan formelt ikke" regnes for en stemme. 

Men formelt, kan en institut·bestyrer tiflade sig at glemme et 
brev og undlade at give det til alle IR-medlemmerne før mødet? 

En løs betragtning med kærlig hilsen 

- Giuseppe Torres!n 

Det plejer enten at være meget godt eller meget dårligt nAr man 

midt i en diskussion kan sige: 'Hvad er det egentlig vi diskute
rer?' I vort tilfælde stir vi 1 en mellemstation. Fejlen er måske 
hovedsagelig min , da jeg ikke skelnede skarpt mellem det, der var 
skrevet direkte i relation til ideer fra fællesugen og Agora 1984 

nr. 6/8 og det som var mere generelt ment. på den anden side er 
jeg ikke helt overbevist om at det er forkert at vise de konse
kvenser af bestemte ideer og retninger, og at pege på de Objekti
ve overensst·emmelser m.ellem det 'man' siger og det 'andre I har 

sagt. Ikke for at drage nogen til ansvar for det han faktisk ikke 
har sagt men for at gøre opmærksom pA nogle logiske kædereakt10-
ner. 

Jeg vil ikke miste proportionssansen og forveksle mariehøner og 
elefanter, men er det ikke det man gør, når man afslører racismen 

ba~· nogle 1 sig selv næsten uskyldige og i hvert tilfælde ufarli
ge Glistrup-udtalelser? Jeg venter til Agora nr. S med at komme 

med faghistoriske betragtninger om polemikken mod 'Altertumswis

senschaft ' • - Hvis jeg nu skal stille nogle spØrgsmAl der skal fA 
os t11 at tænke, så kunne jeg allerede nu sige: hvorfor bruger vo
re studenter det tyske ord, når ordet I oldtids forskning , står pI 

vort instituts skilte og bøger og vort kære bifag og mest alminde
lige_fag 1 det danske gymnasium hedder 'oldtidskundskab'? Hvorfor 

udelade det 'klassisch' som Simon og jeg dog brugte i den filolo
giens historie, som bliver citeret? Hvorfor taler A. Rathje i Mus. 

Tuse: 48-51 om 'Altertumsw1ssenschafts petitesseophobning' i en 
sammenhæng som er, bogstavelig talt, uforståelig, men forstls hvis 
man tager en bestemt ideologi med? 

Ogsl Margaret kommer ind på diss~ store problemer, desværre, 
mener jeg dog, alt for lidt. Men hun tager det alvorligste op: 
arbejdslØsheden. Hvordan .. bekænper ·).ri den? Hvordan bekæmper vi 

deri kultur- og. skolepolitik som føres i Danmark, .. Bom vil I spare' 
alt det vzk~ som ser ud til ikke at være eksportforøqende o.s . v . ? 

Mlske ved at pAstA at 'sandheden ikke er vort mål' som det stod 
at læse i Information og Debat? (Christopher Toll, Inf. og debat 

29 -3-85). Ved at fremhæve at vi kan studere pA en sjovere mAde? 

Nej. Men ved at yide at vi har en funktion i samfundet som ikke 



er på overfladen og derfor kan glemmes, men som dog faktisk 

eksisterer. Ved at understrege, ikke at vi har det sjovt med vor 
individuelle sandhed, men at vi er i stand til at få de andre, 

ungdommen o~ alle borgerne, til at leve "sjovere", hvis de vil. 
Her er pligten, funktionen, i samfundet. Funktionæren har intet 

med "funJrtion" at gøre i sig selv. De adlyder ordrer, de disku
terer ikkke, i hvert fald kun diskret. For en klassisk faglærer, 

der føler sig som funktionær, er pensum og progrrua~er lig med 
fagets omfang. Bliver pensum reduceret af ministeren? Det er hans 

ansvar. Funktionæren adlyder og accepterer reduktionen. Den lærer, 
der ikke forstAr s1g selv som funktionær, men som borger og filo
log, ser den s'okratiske protest som sin pligt . Der eksisterer 

ikke love, bekendtgØrelser og' lign._ som kan fA ham til at give 
op i fht det ansvar han har over for filologien - "videnskaben" 

som sådan -. Hans funktion,. der naturligvis aldrig er blevet 
belønnet med helt gratis bespisning på prytanela eller univer

sitetskantinen, er det at yde modstand? Der er al mulig grund 

til at være alvorlig i den nuværende situation. 
Margaret, synes jeg, fremkommer med helt retfærdige krav om 

personlig tilfredsstillelse og en balance mellem lyst og moralsk 

pligt,. hvor den sidste fAr sin plads, ' men den første (den sjovere 
måde) har oqså sin de1 • . Er det forkert? Nej~ Jeg ville gerne at 

den balance var mu1iq. Men jeg er bange at 1 disse Bertelhårde 

tider kan moder filologi ikke give sine,små grædende børn en 
smule ægte chokolade. Uenigheden bestlr a~tså kun i en forskel

lig vurdering af den politiske situation. 
Men hvis vi kommer til mere konkre'lSo aspekter, så er vi endnu 

mere enige. Det kommer forhAhentlig frem fra Agora 3 og også i 

mit forslags intentioner. Jeg undgA:r derfor 9-iskussionen om Ifhvad 

du skrev", n~r vi trods alt er ·eniqe. Kun ~n ting' er nyttig. a·t 
præcisere. Jeg har ikke tænkt og sagt at bag studenternes · krav 

står et ønske om at ·g~re sig det "let"". Jeg har heller ikke 

truffet denne mentalitet hos "skolebØrn" da jeg underviste ph 
gymnasiet. Jeg ved derfmod at de unge (også de unge lærere, husk 

det) har tilbøjelighed til at kræve for meget og til at være 

meget strenge. Det, jeg vil kalde purgatorieopfattelsen i vort 
fag, er derimod for det fØrste et fælles fænomen for · lærere og 
studenter, for det andet et pædagogisk niveau, som er nødvendigt 

i nogle dele af ~ndervisningen, men kræver korrektiver 1 andre, 

og netop "korrektiv" i den fordybelse som Margaret tale om. 

Jeg har kun vanskeligt ved at forstå hvad fordybelsen kan 

være, hv,is-, der ikke er en. ·eller anden form for "specialisering" I 

eller sagt med andre ord: et studium som kun ~n person fore

tager, mens ellers er semestrets undervisningstilbud, studie
plan o.s.v. naturligvis afstemt efter det, som alle studenterne 

.og lærerne har besluttet skal tages op i d6t semester . Det er 
jo klart at den subjektive vilje af den enkelte skal søges 
imødekommet så meget som muligt. men "un1versitetet M forudsætter 

at alle finoer nogle kraftcentre omkring hvilke de kan organisere 
deres forskellige ønsker, der i sig selv virker centrifugalt~ 
Derfor i det praktiske er fordybelsen to ting: enten noget som 
en del af os har fundet skal være emnet for en fælles fordybelse 
i dette semester (en øvelsesrække f.eks.) eller noget som "jeg" 

fo=dyber .med personligt studium ud over det som andre gør. Noget 
i den retning v11 være mit "løse" forslag om kollokvium. 

AGORYLLION 

Agoryllion erkender også de trængte tider og har 1 pagt med tidens 
ånd ·solgt" si~ selv fra næste nummer - i Agoryllions tilfælde til 

Humanistisk Bøs·seværksted~ Så derfor modtages misogyne vittigheder 

og lignende allerede nu med tak. 
på falderebet bringer vi en 11lle fabel om et imaginært institut for 

klassiske studier et sted i'verden: 

~A~g,~rr~:WI<T;Oa 
f-- ~NDERV IS N l ~ c;:] 

Fo~AN!TAL1UIN~ 




