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t>ElI IlY! lOlISIDE 

og Middelalderforskning: 

f.r .. tHl ......... Ueio ·\tittO OCJ K).å<o lU' 0011 bekendt beal..,te4e) • 

Aer lytte~ oq fra c·l1tadem. fir at vid. t hv_ der I scm lUl 09' .laver t 

holder en lut4. stille .l~, OCJ hvem der taler og s .. taler (Pla

tona Pha14ro. 2S1 B) • 

VELKm~ST TIL DE NYE STUDENTER 

I år belJynder en halv snes nye studen.ter ved vores institut, 

og avisen Aqora vil gerne være med 1 koret af dem der byder jer 
velkommen. I skal nu vænne ier til alt det nye vi andre gik 

lqennem f~r fA eller manqe ~r siden: ny bopæl. nye bekendte, ny 

levevis, nye arbejdsformer, en ny uddannelsesinstitution o.s.v. 
Institut for pJldtid oq .tiddelalder er naturli9vis ikke ranunen 

om det alt yåMmen, men har dog en ~entral position fordi studi

erne her er den afgørende qrund til at I vil opleve alt det 

andet nye .. 

Et uriiversitetsinstitut kan bestemmes og opfattes på flere 

mAder, og hvis vi vil siqe noget om instituttet som vi tror 
de fleste vil kunne enes om, kan· vl fremhæve at Institut for 

Oldtid og ~iddelalder varetager en "faglighed", nemlig en 

komvetent oq 9rundiq beskæftigelse med græsk og romersk kultur 
i videste betydninq. Denne bestemmelse forekommer sh b~de gene

rel og indlysende at den er intetsigende. vil nogle måske ind

vende; men i denne tid er der qod qrund til at fremhæve netop 

fagliqheden. 

En g~mmasierektor ol) formand for undervlsninqsministerens 

udvalg for humaniora i gYMnasiet udtaler at dansklærere takket 

v~re deres litterære metode kan qive tilfredsstillende under

visnin~ i Romer. andre lærere skal klare antik filosofi o.s.v. 

Det hedder at skabe sammen-hænq ~enn~m fagintegration. Liqe 

indtil dette semester har studienævn på hele det humanistiske 

fakultet arbejdet med at lave nye studieordnlnqer for bl.a. 

;er . . ~Unisterlets hensiqt med disse ordninger f som universitet

erne ikke har bedt om, er at gøre det muligt at opbryde, reduc

ere oq kombinere dele af de eksisterende fag på en måde sl radi

kal at noget li~nende ikke tidligere har været kendt. Det hed

der at nedbryde faqqrænser; ?A den m~de lyder det hele jo meget 

qodt~ S!'OIrgsrnålet er blot om ikke også fagllgheden nedbrydes. 

Enqang stod der under universitetsavlsens hoved: "Universitas 

ut omnes un~ sint". Dengang forestillede man sig at hver person 

på universitetet var forankret i et fag og med dette udgangs

punkt deltoq i diskussionen, udforskninqen oq tolkningen ~f li

vets oq verdens sammenhænge. Det skal ikke nægtes at universitets 

eksplosive vækst har ført til mere faqlig isolation end godt er. 

~fen denne J'lisere grunder ikke i at vi har stræbt efter at beherske 



en fagli ghed; fejlen skal søges andre steder som i en ubetænk

som forvaltning af fagligheden og dens tradition, en ubeskeden 

opfattelse af hvad ens eget fag kan og hvad de andre fag (ikke) 
kan o.s.v. 

S~danne ~robla~er løses ikke ad den formelle vej med nye 

bureaukratiske initiativer som ministeriets krav om nye studie

ordnin~er for humaniora. Derfor er vi skeptiske over for nytten 
af denne ny-ordning af vores fakultet. 

Hvad angår vores eget institut, har vi fået en grunduddannelse 

i klassisk .filologi. I bliver de f~rste til at pr~ve den, og midt 

i vores skepsis, fØler vi dog e~ vis o.ntimisme her. De klassiske 
~iloloCJiske. fag "har en lanq traditicn for solidt arbejde. der 

ikke gerne lader sig fraqmentere til de splittede lemmer af en 

forsker. Den linje arbe;der fagets folk for i ~ymnasiet. hvor 

de er er ~remtrædende fortalere for respekten for fagligheden, 

og vi h~ber a·t vores nye ordning, ved en fornuftig og samvi ttig

hedsfuld forvaltning og engagerede studier, vil blive en fort
sættelse af denne tradition. 

PA denne bagqrund føler vi ikke at vores tale er hul, når vi 

byder velkommen oq tror på at vores institut bliver en forsvar

ltq basis b~de for jeres liv 9å universitetet oq i andre faglige 
sarnmenhænqe. 

Red . 

FP.:LLESUGEN 1985 

Instituttet for de klassiske filologiske fag har 1 flere År 

afholdt en f.ællesuqe. hvor den almindeli~e undervisning bliver 

suspenderet til :f:ordel for et valgt tema, som bAde underviserne 
og studenterne holder oryl~ om og bagefter debatterer i fælles

skab. Sidste Ar var emnet "Fremskridtstanken 1 antikken". og 

der blev holdt qnlæq/foredraq b;\d.~ formiddag og eftermiddag og 

meget skriftli9 t matriale blev mangfoldiggjort og læst. Vi 

lærte doq flere ting af sidste Ars fællesuge bl.a . at det ville 

være godt med udgangs?unkt i et værk oq at matrialern~ skulle 
være fA og afleveres tidligt. Oerfor holder vi et fællesmøde 

tors. 5/9 kl. 13 

i m~elokalet (lok. 322) 

Som nævnt i Aqora 4-1985, har arbejdsgrup~en kontakt til 

forskelliqe o~lægeholdere og flere forslag er velkomne. Mød op 

under alle omstændiqheder og få en orientering. 

I ~r er f~llesugens tema 

K~NSROLLER ar. SEKSUALITET I ANTIKKEN 

oq a~holde8 4 - 8 nov". {beryge inel.} 

hilsen nA arbejdsgruppens vegne 
Dorte-Wille 
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STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

SN-85-5 
22.03.85 

Referat af SN-mØde onsdag den 20.mart ~ kl. 9.45 i mødelokalet. 

Til stede: Holger Friis Johansen (formand), Bodil Due, P.O. Jastrup. 
Anders Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wil1e. 

- O -

1. Godkendel se af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Slutbehandling af skrivels~ ti l Fæl lesud valget. 

SN besluttede at afgive en delt indstilling _ en besvarelse, 
hvori det meddeltes, h'/ilke grunduddannelser og overbygnings
uddannelser instituttet regnede med at kunne tilbyde fra sept. B5, 
tilføjet en protest mod den nye humanistbekendtgØrelse. Denne be
svarelse blev underskrevet af BD, POJ og HFJ. 

Den anden besvarelse indeholdt i kke nogle uddannelsestilbud, men 
en tilslutning til fakultetsstudienævnets og det humanistiske 
fakultets fælles protestskrivelse af 12.3.85. Den blev underskre
vet af AM. HR og DW. 

3. Evt. 

Intet. 

MØdet sluttede kl. 12.20. 
Hanne Roer 
referent 

STUDIENÆVNET FOR DE 
KLASSISK F-ILOLOGIS KE FAG 

SN-85-9 
14.5. 85 

Referat af extraordinært SN-møde 24.4.1985 kl. lS.0 0 i mødelokalet 

Til stede: Holger Friis Johansen (formand), Bodil Due, P.O. Jas trup, 
Anders Mikkelsen, Dorte Wil1e. 

Fraværende med afbud: Hanne Roer. 

1. 

la. 

2. 

3. 

- O -

Godkendelse af dagsorden. 

Man vedtog at optage et punkt la: UT. Således vedtoge o:: dags
ordenen. 

UT-udvalget redegjorde for problemer vedrørende næst~ semest~r . 

Ma n vedtog at undersøge behovet for latinsk stil log version 
nærmere. 

Slutbehandling af forslag til grunduddannelser. 

SN-formanden refererede en skrivelse fra Musik og en fra De
kanen til DVU. Man vedt og at forespørge ang ående den i :1ne 
skrivelse brugte formulering for grunduddannelse i klassisk 
filologi. 
I Øvrigt diskuteredes især prøveformer og pensumstØrrelse. 

Evt . 

Næste ordinære mØde fastsættes til 8. maj. 

Mødet sluttede kl. 17.30. 

Bodj.1 Due 
referent 
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2. 

rAG 

den 

s~x-a5-Iu. l 
07 . ;)6 . 12 3 

H. Friis Johansen lforman~. Bodil Due, Poul Ole Jastrup. 
Anders Mikkelsen, Hanne Roer og Dorte Wille. 

Godkendelse af dagsorden 

på formandes forslag vedtoges at indskyde 3 ekstra punkter, 
421, 4b og 8a. 

Godkendelse af r e ferater af mØderne 27.3 •• 10.4. oq 17.4. 

Alle referater blev godkendt. 

3. Meddelelser. 

4. 

4. 

4b 

Ang. pkt. c: Institutavis nr. 16 var også kommet. 
d: Endnu et mødereferat fra 25.4. fra Kbhvn . 

Udover det i dagsordenen anfØrte: 
h. Censorgruppen har accepteret OK-ordningen. 

i. Referat af møde 20.3. i JAu. 
j . Brev fra SlØk. hvori han Udtrykker sin betænkelighed ved at 

påtage sig et semesters undervisning. HFJ aftalte med ham, 
at han kunne svare endeligt til september. 

Meddelelser fra FSN 

Møde den 26.4., hvor dekanen fortalte om sit mØde med DVU ang. 
de nye grunduddannelser. Det fremgik, at DVO ikke uden videre 
havde accepteret de indleverede forslag (fx 1. grunduddannelse 
i japansk og arabisk). 

AnSØgning 

En gruppe studerende havde i et brev af 1.5. ansøgt om, at 
Cunliffe,"A Lexicon of the Homeric Dialect" måtte medbringes 
til skriftlig eksamen. AnSØgningen blev imØdekommet. 

Brev fra den centrale Studie- og Erhvervsvejledning 

Brevet indeholdt en oversigt over de nye uddannelser . . SN bes.lut
tede at anmode om. at formuleringen "Klassisk filologi. Græsk/la
tin" rettedes til "Klassisk filologi. Græsk og/eller latin", 
og at der indføjedes en bemærkning om, at oldtidskundskab ikke 
er afskaffet, men vil blive et li-Arigt forløb på overbygningen. 

5. UT-problemer 

POJ meddelte, at latinsk stil I ikke kan spares, men muligvis 
kunne kombineres med version. Ang. forlØbet i Sallust bestemte 
SN at forhøre sig hos Ostenfeld, om han hellere ville under-
vise i noget andet, da der var blevet undervist i Sallust i F 84. 

Fællesuge 

Det besluttedes, at fællesugen ska~ ligge sidst på efteråret, 
... _-'>0... ... 1 den skal st r~kk e sia over en· uop._ nnn .<-Ic;:al rI ... n "tvn", ... : "n" 

7. 

B • . 

8a. 

SN-6 ~-10.2 

i fo rh o l d til d e fo rT i g c g ang e . Et fore l Ø~ ig t fæll e sugeudvalg 
n edsattes best 2€nde a f BD , AM, HR og DiV _ De t skulle indkalde 
til ~t fællesmØde s idst i maj . 

Principi el drøf t else af SN's praksis vedr. dis pensati on fr a 

GSK-gras k for studerende , der har g ræskprØ ve f r a TF. 

SN beslut t ede, at der skal dispenseres fra GSK-græsk for stude
rende, der har fulgt et 3 semesters forløb, hvor der læses 12 05, 
heraf 20$ Platon, (som på TF). 

Studievejleder stillingen 

Still i ngen opsl å. s i Information og Debat. Ansættelsen er pr. 
1. 7.85 og der er 75 timer til rådighed resten af året. SN be
slutt e de, a t formandskabet skulle udgøre et bedømmelses~dvalg. 

DrØftelse af kon s ekvenserne af en evt. aftal e med TF om overfø-

re l se af undervisning. 

Udsat . 

9. Den nye humanistbekendtgørelse 

a. Svar: Instituttet tilbyder ingen afrundede uddannelsesdele 
pr. 1.9.85; ingen kommentarer til pkt. 2 og til pkt. 4.
ingen praktik. 
Af pkt. 3 i brevet fremgik det, at et evt. ønske om mag i ster
konferens skal begrundes skriftligt. Formandskabet fik til 
opgave at skrive et brev. 

Endvidere var der to nye meddelelser: 
l. Brev fra fællesudvalget, hvoraf det fremgik, at instituttet 

ved en fejltagelse var blevet registreret for en fælles 
grunduddannelse. Dette kan ikke rettes fØr næste år. 

2. Brev fra dekanen ang. de nye grunduddannelser. 

pkt_ b og c udsattes til næste møde. 

10. Evt. 

Intet. 

Mødet sluttede kl. 17.20. 

Hanne Roer 
referent. 



STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 
IB-85-11 
10. 06. 85. 

Referat af SN-møde onsdag den 15.5.85 kl. 15. 

Til stede: H. Friis Johansen (formand), Bodil Due, Poul Ole Jastrup, 
Anders Mikkelsen. Hanne Roer, Dorte Wille. 

1. 

2. 

2a. 

Godkendelse af dagsorden 

p& formandens forslag vedtoges at bytte pkt. 3 og 4 om, at 
indføre et ekstra pkt. 2a, samt et ekstra pkt. 3a. 

Dispensationssag 

Lukket pkt. 

Undervisningssag 

Lukket pkt. 

3. Skrivelse vedr. magisterkonferens 

3a. 

4. 

5 

Formandens udkast blev vedtag~t uden ændringer. 

Besparelserne i undervisningsårsværk (udsat fra 8. 5. ) 

SN drøftede de første muligheder. AfgØrelsen skal træffes 
på institutrådsmødet 20.5.85. Der skal spares et Arsværk, og 
fakultetet har henstillet til institutterne at opfatte dette 
som 2 undervisningsårsværk. således at forskningen ikke bli
ver berØrt. Lærerne oplyste, at de forhandlede med TF om at 
levere 20 timers undervisning, svarende til 12 vægt timer pr. 
uge. De studerende kunne ikke gå med til, at undervisnings
siden skulle bære hele besparelsen, og fandt det principielt 
forkert at indfri besparelserne, som endnu ikke er vedtaget. 

Færdigbehandling af grunduddannelser 

Klassisk filologi: SN foretog en række mindre rettelser i 
udkastet. Pensumkravene - SODs 1 hovedsproget, 250s i bi
sproget. 

~: Version skubbes til overbygningen, sprogfærdighed 
som nu, romersk arkæologi (men ikke Roms topografi) fjernes . 
Pensumkrav - 150s, heraf må hØjst 10% falde udenfor oldtiden. 
Mundtlig eksamen består som nu af 2 prØver, dels 1 en poetisk 
dels i en prosaisk tekst. men på grundlag af læst teks t . ' 

Græsk: Som latin (dog ikke krav om kendskab til Athens topo
grafl.). 

Evt. 

Intet. 

Mødet sluttede kl. 17.45. 
Hanne Roer 
referent 

STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 
·IB-8 5-12 
10.06. S5 

Referat af SN-møde onsdag den 22.5.1985 k!. 15. 

Til stede: H. Friis Johansen (formand), Bodil Due, Poul Ole Jastrup, 
Anders Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille. 

1. Undervisningssag 

Lukket: pk t. 

2. Evt. 

Intet. 

Mødet sluttede kL 17~ 35. 

STUDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FILOLOGISKE FAG 

Hanne Roer 
referent 

lB-85-13 
10 . 06. S5 

Referat af SN-møde onsdag den 29.5.85 kl. IS. 

Til stede: H. Friis Johansen (formand), Bodil Due, Poul Ol e J a s trup, 
A.nders Mikkelsen, Hanne Roer. ,Dorte Will .e. 

l. Undervisningssag 

Lukket pk.t. 

2. Evt. 

BD meddelte, at Damsgaard-Madsen til efteråret har et under
visningsforlØb "Synet på det at hen i ensiske demokr a t i ", s om 
også er åbent for O&H-studerende. 

Mødet sluttede kl. 17.50. 

Hanne Roer 
r e ferent 


