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Universitetsbestyrelsens virksomhed
1957-58

ALMINDELIG ADMINISTRATION
Universitetsbestyrelsens sammensætning.

Medlemmer valgt af Universitets-Samvirket:
telefondirektør Paul Draminsky,
bankdirektør P. Schack Eyber,
stiftamtmand H. G. Lorentzen.
Medlemmer valgt af Århus byråd:
borgmester 5. Unmack Larsen (næstformand),
konsul, direktør Kai Blicher, til 1. april 1958,
rådmand Bernhard Jensen til 1. april 1958,
rektor N. Brorson Fich fra 1. april 1958,
forretningsfører P. Friis Olsen fra 1. april 1958.
Universitetets rektor: professor, dr. med. Willy Munck.
Statens kommitterede : kontorchef E. Thrane.
Sekretær: professor, dr. jur. Knud Ilium.
Universitetets rektor har fungeret som formand for universitetsbestyrelsen.

STATUTTER FOR AARHUS UNIVERSITET
Forfatningssagens forløb.

Efter at landsretssagfører C. Holst-Knudsen havde meddelt, at han efter sin 70-års
fødselsdag agtede at fratræde som universitetsbestyrelsens formand den 1. juni
1956, nedsatte lærerforsamlingen i december 1954 et udvalg til overvejelse af
ændringer i universitetets forfatning. Udvalget bestod af daværende rektor, pro
fessor, dr. phil. Peter Skautrup (formand), samt professorerne, dr. phil. et jur.
Franz Blatt, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, dr. med. Cai Holten, dr. med.
Carl Krebs, dr. jur. Knud Ilium, dr. polit. Jørgen Pedersen, dr. theol. Johannes
Munck, dr. theol. K. E. Løgstrup, dr. phil. Hakon Lund og dr. phil. Sven Werner.
(Jfr. årsberetning 1954-55, s. 33). Efter at professor, dr. med. Willy Munck i 1955
var valgt til rektor, indtrådte han i udvalget.
Efter en indgående behandling i en lang række udvalgsmøder, hvor man havde
samlet sig om 2 forslag: A. som foreslog universitetet bevaret som selvejende
institution og B. der foreslog, at universitetet overtages af staten, blev disse for
slag behandlet på en række lærerforsamlingsmøder i december 1955-januar 1956,
hvor et flertal (33) gik ind for forslag A og et mindretal (20) for forslag B. Diver
gensen mellem de 2 forslag angik kun universitetets status og øverste ledelse,
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medens der opnåedes fuldstændig enighed mellem de 2 grupper om alle bestem
melser vedrørende universitetets indre styrelse.
Den 1. marts 1956 indsendtes de 2 forslag til universitetsbestyrelsen, hvorfra
de videresendtes til Århus byråd og Universitets-Samvirket.
Århus byråd fremsatte den 16. februar 1957 følgende udtalelse:
»Det meddeles herved, at byrådet vedrørende spørgsmålet om en ny styreform for
Aarhus Universitet i sit møde d. 24. f. m. har vedtaget at udtale, at Århus kommune vil
tilslutte sig en fremtidig styreform, der på enhver måde befordrer en sund og naturlig
udvikling for universitetet, uden at det for byrådet er afgørende, om universitetet frem
deles drives som en selvejende institution, eller om det nu går over til at blive en ren
statsinstitution.«

Universitets-Samvirket fremsatte den 30. marts 1957 følgende udtalelse:
»Universitetsbestyrelsen har ved skrivelse af 28. februar 1957 anmodet om en udtalelse
fra samvirket vedrørende universitetets forfatning af hensyn til universitetsbestyrelsens
behandling af sagen og dennes forelæggelse for undervisningsministeriet.
I den anledning skal man herved meddele, at Universitets-Samvirket på sit møde
den 27. marts 1957 har vedtaget at udtale følgende:
Universitets-Samvirket ser det som sin opgave,
at formidle kontakten mellem byens befolkning og universitetet,
at administrere de bestående studenterkollegier og professorboliger, samt
at medvirke ved indsamlinger til universitetsformål.
Universitets-Samvirket tilsiger universitetet sin støtte fremover efter de nævnte
linier, hvad enten universitetet fortsat fremtræder som en selvejende institution eller
overgår til at blive en statsinstitution.
Såfremt universitetet fortsætter som en selvejende institution efter de i det herom
udarbejdede forslag indeholdte regler, er Universitets-Samvirket endvidere rede til fortsat
at lade sig repræsentere i universitetsbestyrelsen.«

Sagen blev derefter behandlet i universitetsbestyrelsen, som den 18. juni 1957
fremsendte sagen til undervisningsministeriet med følgende skrivelse:
»I forbindelse med landsretssagfører C. Holst-Knudsens afgang som formand for
universitetsbestyrelsen har universitetets lærerforsamling drøftet ændringer i univer
sitetets administrative styrelse og under 1. marts 1956 fremsendt en udtalelse des
angående.
Universitetsbestyrelsen har på sit møde den 13. maj 1957 vedtaget at fremsende
sagen til undervisningsministeren med bemærkning, at universitetsbestyrelsen kan anbe
fale, at der udstedes kgl. anordning om universitetets ledelse i overensstemmelse med
et af de forslag, som er udarbejdet af lærerforsamlingen, idet universitetsbestyrelsen
med hensyn til det spørgsmål, hvorom der ikke har været enighed i lærerforsamlingen,
nemlig hvorvidt universitetet fortsat bør være en selvejende institution eller overgå til
staten, kan henholde sig til de udtalelser, som er fremsat af Århus byråd og UniversitetsSamvirkets bestyrelse, hvilke udtalelser ligeledes fremsendes.
Århus kommunes repræsentanter i universitetsbestyrelsen ønsker dog i denne for
bindelse at tilføje, at de må anse det for en naturlig udvikling, om Aarhus Universitet
inden for en nærmere årrække overtages af staten i lighed med landets højere lære
anstalter.
Som bilag følger iøvrigt »Love og vedtægter vedrørende Aarhus Universitet«.«

Den 23. september 1957 fremsendte undervisningsministeriet følgende skrivelse
til universitetsbestyrelsen:
»I skrivelse af 18. juni d. å. har universitetsbestyrelsen forelagt undervisningsministeriet
spørgsmålet om ændringer i universitetets administrative styrelse, idet universitets
bestyrelsen har anbefalet, at der søges udstedt en kgl. anordning om universitetets
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ledelse i overensstemmelse med et af de af lærerforsamlingen udarbejdede forslag,
medens man med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt universitetet fortsat bør være en
selvejende institution eller bør overgå til staten, har henholdt sig til de i sagen afgivne
udtalelser.
Det fremgår af sagen, at et flertal af lærerforsamlingens medlemmer er af den opfat
telse, at universitetet bør bevare sin status som selvejende institution, medens et mindre
tal mener, at universitetet bør overgå til staten. Det er tillige oplyst, at Århus kommunes
repræsentanter i universitetsbestyrelsen har udtalt, at de må anse det for en naturlig ud
vikling, om universitetet inden for en nærmere årrække overtages af staten.
I den anledning skal man meddele, at ministeriet ikke har fundet det påkrævet på
nuværende tidspunkt at søge en statsovertagelse af universitetet gennemført og derfor
kan tiltræde, at universitetet indtil videre bevarer sin status som selvejende institution,
dog således at spørgsmålet om en eventuel statsovertagelse vil være at optage til fornyet
overvejelse senest efter forløbet af 10 år.
Det tilføjes, at man i nær fremtid vil vende tilbage til spørgsmålet om udstedelse af en
anordning om universitetets administrative styrelse på det herefter foreliggende grund
lag.«

Efter drøftelsen mellem undervisningsministeriet og universitetets myndig
heder kom man til det resultat, at det formelt ville være mindre korrekt at søge
de nærmere regler om universitetets organisation fastsat i en kgl. anordning, idet
det ville være rettere i overensstemmelse med § 6, stk. 1, i lov af 7. marts 1952 om
Aarhus Universitet at fastsætte disse regler som statutter for universitetet, der
godkendes af ministeriet, og som eventuelt søges forsynet med kgl. konfirmation.
Undervisningsministeriet fremsatte desuden ønske om enkelte ændringer i for
slaget. Disse behandledes på møder i lærerforsamlingen den 16. januar og 30.
april 1958 og i universitetsbestyrelsen den 29. april, hvorefter bestyrelsen under
20. maj 1958 fremsendte statutterne til undervisningsministeriet, som under 24.
juni 1958 meddelte, at disse under 21. juni 1958 er forsynet med kongelig konfir
mation.

STATUTTER FOR AARHUS UNIVERSITET
Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gør vitterligt: At Vi efter derom allerunderdanigst gjort ansøgning og begæring
allemådigst ville have statutterne for Aarhus Universitet i alle deres ord, klausu
ler og punkter, således som de her vedhæftet findes, konfirmeret og stadfæstet,
ligesom Vi og hermed konfirmere og stadfæste samme.

Forbydende alle og enhver mod det, som foreskrevet står, hinder at gøre.

Givet i Vor Kongelige Residensstad.
København, den 21. juni 1958.
Under Vort Kongelige Segl.
FREDERIK R.
(L.S.)

Jørgen Jørgensen,
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I henhold til lov nr. 73 af 7. marts 1952 om Aarhus Universitet § 6 fastsættes herved
følgende statutter for universitetet:
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

1.
2.
3.
4.

§1.
Aarhus Universitet er en selvejende institution.
Dets formål er videnskabelig forskning og undervisning.
Det forbereder til og afholder de til det henlagte eksaminer og prøver.
Enhver er berettiget til at overvære universitetets offentlige forelæsninger.

§2.
For universitetets virksomhed gælder de ved lov, kongelig anordning eller af under
visningsministeriet efter forhandling med universitetets myndigheder foreskrevne
regler.

Universitetsbestyrelsen.
§3.
Stk. 1. Universitetsbestyrelsen består af 8 medlemmer, 3 valgt af Århus byråd,
3 valgt af Universitets-Samvirket, Århus, samt universitetets rektor og prorektor.
Bestyrelsen tiltrædes derhos af en af undervisningsministeriet valgt kommitteret,
der uden stemmeret har ret til at deltage i alle møder i bestyrelsen, ret til at for
lange sin mening tilført protokollen og forlange alle oplysninger i de sager, der
forelægges til afgørelse, samt ret til på ethvert trin at holde ministeriet underrettet
om planer og forslag.
Stk. 2. Århus byråds og Universitets-Samvirkets repræsentanter vælges for et
tidsrum af 4 år sammenfaldende med byrådets valgperioder. I tilfælde af dødsfald
eller forfald inden for en valgperiode vælges nye medlemmer for den resterende
periode af den institution, der har valgt det afgåede medlem.

§4.
Rektor er bestyrelsens formand. I rektors forfald fungerer prorektor.
§5.
Stk. 1. Bestyrelsen forvalter, medmindre anden bestemmelse er truffet, de til
universitetet bevilgede og henlagte midler og varetager i det hele universitetets
økonomiske administration, ligesom den drager omsorg for universitetets videre
udbygning.
Stk. 2. Til varetagelse af universitetets regnskabsførelse antager bestyrelsen efter
forhandling med konsistorium en honorarlønnet regnskabschef, valgt blandt lærer
forsamlingens medlemmer, fortrinsvis blandt medlemmer af det økonomiske og
juridiske fakultet. Regnskabschefen antages for en 4-årig periode med mulighed
for genantagelse. Det daglige kasse- og regnskabsvæsen forestås under regnskabs
chefens overtilsyn af universitetssekretæren.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger de til universitetet knyttede lærerkræfter
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og øvrige personale efter indstilling fra konsistorium. I de tilfælde, hvor ansæt
telse eller afskedigelse, såfremt det havde drejet sig om tjenestemænd, ville være
foretaget af Kongen eller af undervisningsministeriet, kræves ministeriets forud
gående godkendelse, som tillige i det hele kræves til afskedigelse af pensions
berettiget personale.
§6.
Stk. 1. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Bestyrelsen tegnes i forhold til trediemand ved rektor eller prorektor.
Stk. 3. Til eventuelt køb og salg samt pantsætning af faste ejendomme fordres
underskrift af rektor, eller prorektor, i forbindelse med et andet bestyrelsesmed
lem. Til sådanne dispositioner, samt til dispositioner for længere tid over univer
sitetet tilhørende lokaler til andre formål end egentlige universitetsformål kræves
undervisningsministeriets godkendelse.

§7.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Formanden træffer bestemmelse om
afholdelse af og indkaldelse til bestyrelsesmøde. 2 medlemmer kan kræve møde
afholdt.
§8.
Universitetets regnskabsår er finansåret.

Rektor.

§9.
Stk. 1. Rektor, der vælges af den akademiske lærerforsamling (§ 13), står i spidsen
for universitetet som videnskabelig institution og højere læreanstalt. Han vare
tager universitetets repræsentation udadtil og leder på konsistoriums vegne dets
virksomhed, herunder dets interne faglige virksomhed i alle akademiske anliggen
der, såsom:
Undervisningsforhold, censur, dispensationssager.
Anvendelse af aula, auditorier, mødeværelser og andre lokaler til forelæsnin
ger, øvelser, eksaminer, møder og lign.
Forholdet til studenterne og disses repræsentation, derunder immatrikulation,
årskort, matrikel og akademisk disciplin.
Forhold vedrørende fonder, stipendier og legater, medmindre anden bestem
melse måtte være truffet.
Opslag om og besættelse af universitetets lærerposter og øvrige videnskabelige
stillinger.
Forelæsningsfritagelse, orlov og rejsetilladelser for det videnskabelige personale.
Meddelelse af akademiske grader og prisbelønninger.
Universitetets fester, årsskrift og andre publikationer.
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De til universitetet knyttede institutters, laboratoriers og samlingers viden
skabelige og undervisningsmæssige forhold.
Anvendelse af universitetets fritrykskonto og rejsekonti.
Universitetets repræsentation, derunder dets forhold til og forbindelse med
andre videnskabelige institutioner og højere læreanstalter i ind- og udland.
Stk. 2. I sager, der behandles af universitetets myndigheder, kan henvendelse til
udenforstående kun ske gennem rektor eller med hans godkendelse.
Stk. 3. Rektor er øverste foresatte for det til universitetet knyttede personale.
Stk. 4. Under rektors forfald eller når rektoratet inden for valgperioden ved døds
fald eller på anden måde er ledigt, træder prorektor i rektors sted, indtil valget af
en ny rektor har fundet sted. Efter aftale med prorektor kan rektor overlade denne
varetagelsen af visse af de rektor påhvilende repræsentative pligter.
Stk. 5. Universitetets forvaltning forestås under rektors overtilsyn af en univer
sitetssekretær, jvfr. dog herved § 5, stk. 2.
Stk. 6. Universitetssekretæren leder son kontorchef det kontor, der besørger den
under rektor hørende administration; til dette kontor henlægges tillige ekspedi
tion af de under fakulteterne og stipendiebestyrelsen hørende sager. Universitets
sekretæren virker i denne egenskab som sekretær for rektor, lærerforsamling og
konsistorium.

Den akademiske lærerforsamling.

§ 10.
Samtlige medlemmer af fakulteterne udgør den akademiske lærerforsamling.

§11.
Den akademiske lærerforsamling vælger rektor og prorektor samt de stående
udvalg vedrørende universitetets almindelige virksomhed, eventuelt efter indstil
ling fra fakulteterne. Den akademiske lærerforsamling er berettiget til at udtale
sig i principielle sager af almindelig interesse for universitetet.

§ 12.
Stk. 1. Den akademiske lærerforsamling indkaldes til møde af rektor mindst én
gang i semesteret og iøvrigt når rektor, konsistorium, et fakultet eller mindst
10 medlemmer kræver det.
Stk. 2. Rektor sørger for, at medlemmerne gennem en med mindst 8 dages varsel
i forvejen udsendt dagsorden bliver bekendt med, hvilke sager der skal behandles.

§ 13
Stk. 1. For at valg af rektor og prorektor skal være gyldigt, skal over halvdelen
af de tilstedeværende medlemmer have stemt for. Valget af rektor og prorektor
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gælder for henholdsvis 2 år og 1 år med tiltrædelse 1. august. Genvalg kan finde
sted én gang.
Stk. 2. Valgmøde skal finde sted inden udgangen af april.
Stk. 3. Om valgenes udfald sker indberetning til ministeriet og fra dette til kongen.

§ 14.
Bliver stillingen som rektor eller prorektor inden for valgperioden ledig ved døds
fald eller på anden måde, vælger lærerforsamlingen for den resterende del af
valgperioden en ny rektor eller prorektor. Dette suppleringsvalg kan undlades,
når vakancen ikke overstiger 3 måneder.

§15.
Stk. 1. Over forhandlingerne, der er fortrolige, føres en protokol. Meddelelse af
resultatet af forhandlingerne til udenforstående må ikke finde sted uden rektors
tilladelse.
Stk. 2. De nærmere regler for den akademiske lærerforsamlings virksomhed fast
sættes i en særlig forretningsorden.

Konsistorium.
§ 16.
Stk. 1. Konsistorium består af rektor, fakulteternes dekaner eller som stedfortræ
dere for disse de fungerende prodekaner. Endvidere tiltrædes konsistorium af et
antal af fakulteterne for 4 år direkte valgte medlemmer, således at fakulteter
med over 10 normerede professorater og docenturer er repræsenteret hvert ved
to sådanne medlemmer, de øvrige hvert ved ét sådant medlem. Prorektor er
derhos altid medlem af konsistorium. Når en dekan er eller vælges til medlem
af konsistorium, vælger det pågældende fakultet et medlem i hans sted.
Stk. 2. Medlemmer af lærerforsamlingen, der beklæder posterne som regnskabs
chef og referendar (jvfr. § 18, stk. 1) kan ikke være medlemmer af konsistorium.
Stk. 3. Afgår et medlem i tiden inden valgperiodens udløb, vælges et andet med
lem i hans sted for resten af perioden på førstkommende fakultetsmøde.
Stk. 4. De ordinære valg foregår inden udgangen af april måned med gyldighed
fra universitetsårets begyndelse.
Stk. 5. Umiddelbar genvalg af medlemmer af konsistorium kan kun finde sted
én gang.
§17.
Stk. 1. Konsistorium indkaldes til møde af rektor, så ofte han skønner det nød
vendigt, eller det forlanges af 3 medlemmer af konsistorium. Rektor sørger for,
at medlemmerne gennem en med mindst 8 dages varsel i forvejen udsendt dagsor
den bliver bekendt med, hvilke sager der skal behandles, og får passende adgang
til før mødet at blive bekendt med disse, enten ved at de i tide omsendes, eller ved
at de lægges frem til eftersyn.
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Stk. 2. Rektor forbereder sagerne til forelæggelse for konsistorium og leder dettes
forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stem
melighed er rektors stemme afgørende. Konsistorium kan iøvrigt selv fastsætte
sin forretningsorden.
Stk. 3. Konsistorium nedsætter et stående forretningsudvalg, sammensat af rektor
som formand, prorektor og en repræsentant for hvert af fakulteterne, valgt af
konsistorium blandt dets medlemmer. Valget gælder for 4 år under forudsætning
af, at den pågældende bevarer sit sæde i konsistorium. Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af forfald kan fakultetet i forretningsudvalget repræsenteres ved et
andet medlem i konsistorium.

§18.
Stk. 1. Konsistorium vælger en referendar, der virker som rektors juridiske råd
giver og i denne egenskab kan deltage uden stemmeret i forhandlingerne i konsis
torium og dettes forretningsudvalg. Referendaren vælges for 4 år med mulighed
for genvalg.
Stk. 2. Konsistorium vælger endvidere for 4 år af sin midte en sekretær. Det på
hviler denne at overvåge redaktionen af universitetets årsberetning og lede til
rettelæggelsen af universitetets fester.
§ 19.

Stk. 1. For konsistorium forelægges:
A. Sager, som i henhold til anordning, bekendtgørelse og lign, afgøres af konsis
torium. Forsåvidt der ved hidtidige bestemmelser er tillagt lærerforsamlingen
afgørelser, tilkommer disse konsistorium.
B. Sager, som vedrører:
a. Behandling af kongelige eller ministerielle anordninger, bekendtgørelser og
lignende for universitetet, når udkast til sådanne tilstilles universitetet til
erklæring, eller konsistorium eller et fakultet rejser spørgsmålet om udste
delse af dem.
b. Almindelige bestemmelser, som ønskes udfærdiget til efterretning for fakul
teterne eller andre under konsistorium hørende universitetsorganer.
c. Indstillinger fra fakulteterne om besættelse af lærerposter.
d. Tildeling af æresdoktorgrader.
e. Bevillings- og normeringsspørgsmål herunder den rækkefølge, i hvilken
fremsatte forslag ønskes fremmet.
f. Udøvelse af den akademiske disciplin, forsåvidt der efter rektors skøn kan
blive tale om relegation eller andre foranstaltninger, der går ud over en
blot påtale ved rektor.
g. Udnævnelse af universitetsadjunkter og forskningsstipendiater.
h. Bortgivelse af legater eller understøttelser, der ikke henhører under stipen
diebestyrelsen eller kollegiebestyrelsen.

13
C. Sager, som skønnes at være af en sådan betydning, at de bør behandles i
konsistorium.

D. Sager, som konsistorium ønsker at behandle.
Stk. 2. Hastesager og sager, som skønnes at være af mindre betydning, kan be
handles i forretningsudvalget i stedet for i konsistorium.
§20.
Stk. 1. Enhver sag, der forelægges forretningsudvalget, kan af ét medlem af ud
valget forlanges henvist til yderligere behandling i det samlede konsistorium.
Stk. 2. Alle forhandlinger i konsistorium og de af dette nedsatte udvalg er fortro
lige. Meddelelse til udenforstående om resultatet af forhandlingerne i konsistorium
og de af dette nedsatte udvalg må ikke finde sted uden rektors tilladelse.

Fakulteterne.
§21.
Stk. 1. Fakulteterne, det humanistiske, det lægevidenskabelige, det økonomisk
juridiske, det teologiske og det naturvidenskabelige, består af samtlige professorer
og docenter. Et fakultet kan endvidere efter derom i hvert enkelt tilfælde indhentet
bemyndigelse fra undervisningsministeriet optage andre under det ansatte univer
sitetslærere som medlemmer.
Stk. 2. Hvert fakultet vælger for et år blandt sine medlemmer en dekan. Genvalg
kan finde sted. Om de stedfundne valg sker indberetning til ministeriet. Valgene
finder sted inden udgangen af april med gyldighed fra 1. august. I tilfælde af deka
nens forfald udføres de ham påhvilende forretninger af den senest fungerende
dekan, der er i stand dertil (prodekan).
Stk. 3. Dekanen leder fakultetets forretninger. Han sammenkalder til fakultetsmø
der, tilrettelægger sagerne, leder forhandlingerne og besørger ekspeditionen af
fakultetets sager og redigerer fakultetets afsnit i årsberetning og læseplan.
Stk. 4. Dekanen varetager det fornødne med hensyn til eksaminernes afholdelse
og leder handlinger til forsvar for doktorgraden. Sidstnævnte hverv kan dog
også af fakultetet overdrages andre af dets medlemmer. I det humanistiske fakultet
kan varetagelsen af de dekanatsforretninger, som vedrører skoleembedseksamen,
i det omfang det skønnes nødvendigt, overdrages det medlem af fakultetet, der
fungerer som formand for fakultetets eksamensudvalg, uanset at han ikke er dekan.
Stk. 5. Dekanen drager omsorg for, at der over fakultetets forhandlinger føres
en for medlemmerne tilgængelig protokol.
§22.
Stk. 1. Fakulteterne behandler alle sager angående fakultetets lærere og deres
tjenstlige forhold, derunder oprettelse, omdannelse samt besættelse af lærerposter,
orlov, rejsetilladelse, sager angående fakultetets undervisning og forhold til studen
terne, derunder studie- og timeplaner, kursus og manuduktionsforhold, eksaminer
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og dispensationer fra eksamensordningerne, fremdeles sager vedrørende prisopga
ver, doktordisputatser og jus docendi, visse legater, forbindelser med andre uni
versiteter, internationale møder og kongresser, lektorer i udlandet og andre lig
nende sager, som vedrører fakultetets videnskabelige og undervisningsmæssige
forhold. Spørgsmål af almindelig art kan af konsistorium forelægges for fakul
teterne inden sagens afgørelse.
Stk. 2. Sager angående de under fakulteterne hørende videnskabelige institutter
skal passere fakulteterne, forinden de forelægges højere universitetsmyndigheder.
Stk. 3. De enkelte universitetslærere har iøvrigt under fakultetets tilsyn ansvaret
for undervisningen i deres fag.
Stk. 4. Fakultetet afgiver erklæringer og betænkninger til højere myndigheder om
alle spørgsmål, der vedrører fakultetet eller de under dette hørende institutioner.

§23.
Stk. 1. Fakultetet indkaldes til møde, når det af dekanen skønnes nødvendigt, eller
når det forlanges af 3 medlemmer eller i anledning af en foreliggende sag af et
medlem, hvis særlige fagområde det angår. Indkaldelser skal, hvor ikke særlige
omstændigheder gør en hurtig indvarsling nødvendig, finde sted med mindst 8
dages varsel.
Stk. 2. Dagsordenen for hvert møde fastsættes af dekanen og meddeles fakultetets
medlemmer om muligt mindst 5 dage før mødet. Dekanen sørger for, at medlem
merne får passende adgang til før mødet at blive bekendt med de sager, der skal
behandles, enten ved at de i tide omsendes, eller ved at de lægges frem til eftersyn.
Fakultetet kan selv fastsætte sin forretningsorden.
§24.
Stk. 1. Fakultetsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstede
værende medlemmer, når der ikke er hjemmel for andet. I tilfælde af stemmelighed
er dekanens stemme afgørende.
Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at forlange ethvert på dagsordenen opført spørgs
mål eller en del af et sådant sat under afstemning, medmindre fakultetet vedtager at
udsætte sagen.
Stk. 3. Ved valg foregår afstemningen skriftligt og hemmeligt. Udvalg kan dog
vælges ved mundtlig afstemning, hvis ikke skriftlig afstemning forlanges af mindst
3 medlemmer.
§25.
Når ikke andet udtrykkeligt er bestemt, kan fakultetets beslutninger tages enten i
fakultetsmøde eller ved skriftlig votering. Hvis et medlem ved en sags skriftlige
cirkulation dissentierer, kan han forlange, at alle de andre voterende gøres bekendt
med hans votum, forinden fakultetets vedtagelse træffes, og ved fakultetets ind
stilling eller henvendelse til højere myndighed kan et mindretal kræve lejlighed til
inden for en fastsat frist at formulere og motivere sit standpunkt i en udtalelse, der
medfølger flertallets indstilling, eventuelt ledsaget af dettes bemærkninger.
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§26.
Stk. 1. Et fakultet, der omfatter flere faggrupper, kan bestemme, at en vis sag eller
gruppe af sager, der alene vedrører en enkelt faggruppe, kan behandles selvstændigt
af den del af fakultetet, til hvis fagområde vedkommende sag hører.
Stk. 2. En fagafdeling af et fakultet, af hvilken dekanen ikke er medlem, vælger
selv sin formand ved universitetsårets begyndelse. På fagafdelingens møder, for
handlinger og indstillinger finder de almindelige fakultetsregler anvendelse.
Stk. 3.1 tilfælde af formandens forfald udføres de ham påhvilende forretninger af
den senest fungerende dekan eller formand, der er i stand dertil.
Stk. 4. Ekspeditionen sker efter forhandling mellem formanden og dekanen med
sidstnævntes underskrift og i fakultetets navn.
§27.
Stk. 3. Medlemmerne af fakultetet eller af vedkommende faggruppe er forpligtet
til, såvidt de ikke har lovligt forfald, at komme til stede i fakultetsmøderne. Når
forhandlingerne på et fakultetsmøde drejer sig om besættelse af en lærerpost, kan
de fakultetsmedlemmer, der er ansøgere til den pågældende post, ikke deltage i
mødet.
Stk. 2. Fakultetsmedlemmer er endvidere forpligtet til at give møde ved det mundt
lige forsvar til erhvervelse af doktorgraden, når disputatsens emne vedrører deres
fagområde.

§28.
Henvendelser fra fakulteterne til højere myndigheder sker gennem konsistorium.
Henvendelser fra enkelte universitetslærere eller grupper af lærere til højere myn
digheder sker gennem fakultetet.
§29.
Alle forhandlinger i fakultetet og de af dette nedsatte udvalg er fortrolige. Medde
lelse om resultatet af forhandlingerne til udenforstående må ikke finde sted uden
dekanens, og hvis sagen skal gå videre til rektor, uden dennes tilladelse.

Stipendiebestyrelsen.
§30.
Stk. 1. Stipendiebestyrelsen, hvis medlemmer vælges af lærerforsamlingen for 4 år
ad gangen, består af et medlem fra hvert fakultet. Genvalg kan finde sted. For
hvert medlem vælges tillige en suppleant. Udvalget vælger selv sin formand og
næstformand og fastsætter efter derom ført forhandling med studenterrådets le
gatudvalg fordelingen af de til rådighed stående studenterstipendier.
Stk. 2. Stipendiebestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde indhente udtalelser fra fag
lærerne om ansøgernes kvalifikationer.
Stk. 3. Stipendiebestyrelsen fører endvidere i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende bestemmelser tilsyn med de studenter, der nyder legater og stipendier.

16
Studenterrådet.

§31.
Studenterrådet er den af universitetet anerkendte repræsentation for de ved uni
versitetet immatrikulerede studerende. Dets opgave er at forhandle med universi
tetets myndigheder om sager, der vedrører de studerendes interesser. Rådet råd
slår og stiller forslag om sager af fælles interesse for universitetets studerende og
repræsenterer disse udadtil ved akademiske anledninger.

§32.
Studenterrådet vælges for hvert universitetsår af og blandt de ved universitetet im
matrikulerede studerende. Valgret og valgbarhed har enhver, som har akademisk
borgerret ved universitetet, forudsat at han ved at melde sig til optagelse i den år
lige liste over immatrikulerede studerende har erhvervet legitimationskort for det
pågældende år som studerende ved et af universitetets fakulteter.
§33.
Stk, 1. For hvert fakultet vælges et fakultetsråd, bestående af indtil 20 medlemmer,
til varetagelse af det pågældende fakultets studerendes faglige interesser.
Stk. 2. Fakultetsrådene udgør studenterrådet sammen med et af det afgående råd
valgt medlem.
Stk. 3. Fakultetsrådene er i udøvelsen af deres virksomhed undergivet studenter
rådets beslutninger.
§34.
Valg til studenterrådet finder sted én gang om året. De nærmere regler for valg til
studenterrådet og for studenterrådets indre forhold fastsættes af det samlede råd
og godkendes af universitetets myndigheder.
§35.
Stk. 1. Når der på dagsordenen for et møde i lærerforsamlingen, konsistorium eller
fakulteterne er opført sager, i hvilke behandles enten forslag, som er stillet af
studenterrådet, og som vedrører de studerendes forhold, eller andre sager, som
særlig vedrører de studerendes forhold, skal rådet underrettes herom. Rådet er
berettiget til at udpege højst to repræsentanter til deltagelse i mødet, forsåvidt
angår de pågældende sager; disse repræsentanter deltager i sagernes præliminære
forhandling, som derefter kan fortsættes alene af lærerforsamlingen, konsistorium
eller fakulteterne, der træffer den endelige agførelse.
Stk. 2. Rektor - henholdsvis dekanen - afgør, hvilke sager der skønnes særlig at
berøre de studerendes forhold.
§36.
Over ethvert samråd kan rektor eller dekanen lade optage et skriftligt referat, der
i korthed angiver forhandlingsgenstandene og de trufne beslutninger. Ved samråd
med studenterrådet underskrives referatet af rektor og rådets formand og op
bevares i lærerforsamlingens arkiv, medens studenterrådet får en bekræftet afskrift.
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Ved samråd med fakultetsrådene underskrives referatet af vedkommende fakultets
dekan og opbevares i fakultetets arkiv, medens der leveres fakultetsrådet en be
kræftet afskrift.
§37.
Forsåvidt som studenterrådet eller fakultetsrådene måtte ønske at henvende sig til
andre myndigheder end universitetets, skal sådan henvendelse ske henholdsvis gen
nem rektor eller ved vedkommende fakultets dekan.
§38.
Ved regnskabsårets udgang fremsendes til konsistorium et specificeret regnskab
over anvendelsen af rådets midler.
§39.
Studenterrådet kan indkalde de studerende til almindeligt studentermøde. Sådant
møde skal indkaldes, når et vist antal studenter derom fremsætter skriftlig begæ
ring ledsaget af forslag til dagsorden. Studentermøder kan drøfte anliggender af
den i § 31 omhandlede art og vedtage henstillinger til studenterrådet og universi
tetets myndigheder. I sidste tilfælde fremsendes henstillingen af studenterrådet.
§40.
Vedrørende anliggender af faglig art kan de enkelte råd indkalde de fagstuderende
til møde. De nærmere regler herfor fastsættes af studenterrådet.

§41.
Stk. 1. Disse statutter træder i kraft 1. april 1958, således at valgene i april 1958
finder sted efter de nye bestemmelser i § 11, § 13, § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1
og 2, § 21, stk. 2. De valgte træder i funktion 1. august 1958. Dog gælder det i 1957
stedfundne valg af rektor for 2 år indtil udgangen af juli 1959.
Stk. 2. Ved de første valg, som efter disse statutters ikrafttræden afholdes til kon
sistorium i henhold til § 16, stk. 4, er valgperioden for halvdelen eller så nær muligt
halvdelen af de direkte valgte medlemmer 2 år. Det afgøres ved lodtrækning, som
foretages i konsistoriums første møde efter valget, hvilke medlemmer, der skal
afgå efter 2 års forløb.

Bestyrelsen for Aarhus Universitet, den 20. maj 1958.

W. Munck,

S. Unmack Larsen,

formand

næstformand

Paul Draminsky

P. Friis Olsen

N. Brors on Fich

H. Lorentzen

P. Schack Eyber

ANSÆTTELSER, AFSKEDIGELSER M. V.
Osmo Eliel Hormia er ansat som finsk lektor fra 1. september 1957.
Læge Viggo Esmann er ansat som klinisk assistent i dermato-venerologi pr. 1. sep
tember 1957.
Læge Bent Hastrup er ansat som klinisk assistent i intern medicin pr. 1. september
1957.
Læge Annelise Bach er ansat som klinisk assistent i obstetrik og gynækologi pr. 1.
september 1957.
Civilingeniør John Nagel er ansat som videnskabelig assistent ved det fysiske in
stitut i tiden 1. september 1957 til 1. februar 1959.
Frk. Inger Amelung og frk. Kirsten Jensen er ansat som regulativlønnede kontorister
ved den nyoprettede skrivestue for professorerne pr. 1. september 1957.
Fru Lilian Birgit Nielsen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved fysiologisk
institut pr. 1. september, og der er bevilget frk. Ulla Keller Jensen afsked fra
samme stilling pr. 31. august 1957.
Fil. mag. Åke Hansson er ansat som svensk lektor pr. 1. oktober 1957.
Læge Else Bruntse har fået bevilget afsked fra stillingen som klinisk assistent i
oftalmologi pr. 30. september 1957.
1. reservelæge Vagn Ohrt er ansat som undervisningsassistent i oftalmologi pr. 1.
oktober 1957, og der er bevilget læge E. Holm-Pedersen afsked fra samme stil
ling pr. 30. september 1957.
Mag. scient. Klaus Vilhelm Ferdinand er ansat som universitetsadjunkt for en 3årig periode fra 1. oktober 1957.
Læge Kristian Hjøllund har fået bevilget afsked fra stillingen som undervisnings
assistent under professoratet i epidemiologi pr. 31. oktober 1957.
Læge Frank Eisum er ansat som klinisk assistent i oftalmologi pr. 1. november 1957.
Læge Viggo Esmann har fået bevilget afsked fra stillingen som klinisk assistent i
derm.-venerologi fra 31. oktober 1957.
Læge Ole Ewald Hansen er ansat som undervisningsassistent i epidemiologi pr. 1.
november 1957.
Læge Søren Melsen har fået bevilget afsked fra stillingen som klinisk assistent i
neurobiologi pr. 30. november 1957.
Dr. phil. Rudi Thomsen er ansat som professor i oldtidens og middelalderens almin
delige historie pr. 1. december 1957.
Mag. art., dr. Grethe Hjort er ansat som docent i engelsk filologi (med særligt hen
blik på litteraturen) pr. 1. december 1957.
Frk. Amy Laursen er ansat som ikke-videnskabelig assistent på matematisk institut
pr. 1. december 1957, og der er bevilget frk. Hanne Arkil afsked fra samme
stilling pr. 30. november 1957.
Frk. Lisa Bendixen er ansat som ikke-videnskabelig assistent på institut for aim.
patologi pr. 1. december 1957, og der er bevilget fru Anna Sofie Christensen af
sked fra samme stilling pr. 30. november 1957.
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Læge Kaj Nielsen er ansat som undervisningsassistent i patologisk anatomi pr. 1.
december 1957, og der er bevilget læge Leif Klinken-Rasmussen afsked fra sam
me stilling pr. 30. november 1957.
Der er bevilget læge Kaj Nielsen afsked fra stillingen som klinisk assistent i pato
logisk anatomi pr. 30. november 1957.
Læge Mogens Arne Dalby er ansat som klinisk assistent i neurobiologi pr. 1. de
cember 1957.
Civilingeniør Erik Bugge er ansat som videnskabelig assistent ved det fysiske in
stitut pr. 1. januar 1958.
Læge Gunnar Retbøll er ansat som klinisk assistent under professoratet i patologisk
anatomi pr. 1. januar 1958, og der er bevilget ham afsked fra stillingen som
klinisk assistent under professoraterne i kirurgi pr. 31. december 1957.
Dr. phil. E. Sparre Andersen er ansat som professor i matematik pr. 1. januar
1958.
Læge Erik Holm-Pedersen er ansat som klinisk assistent under professoratet i
dermato-venerologi pr. 1. februar 1958.
Cand, oecon. Robert Grove Jensen har fået bevilget afsked fra stillingen som viden
skabelig assistent i driftsøkonomi fra 31. januar 1958.
Der er bevilget højesteretssagfører S. Storm Mortensen afsked fra stillingen som
lektor i retsvidenskab pr. 31. januar 1958.
Dr. med. P. Aagaard Poulsen er ansat som lektor i epidemiske sygdomme pr. 1.
februar 1958, og der er bevilget læge T. Bangsbo Andersen afsked fra samme
stilling pr. 31. januar.
Der er bevilget læge Peder Linnet-Jepsen afsked fra stillingen som klinisk assistent
under professoratet i patologisk anatomi pr. 28. februar 1958.
Læge Ole Fjeldborg er ansat som klinisk assistent i patologisk anatomi pr. 1. marts
1958.
Maskinarbejder Jørgen Kristensen er ansat som portnermedhjælper ved Aarhus
Universitet pr. 1. marts 1958.
Overlæge, dr. med. Eivind Thomasen er ansat som professor i ortopædi pr. 1. april
1958.
Amanuensis, cand. mag. I. C. Madsen er ansat som lektor i fysik pr. 1. april 1958.
Arne Bjerregaard er ansat som portnermedhjælper pr. 1. april 1958.
Dr. med. Mogens Glahn er ansat som undervisningsassistent i kirurgi pr. 1. april,
og der er bevilget dr. med. Thomas Castberg afsked fra samme stilling pr. 15.
marts 1958.
Kontorist Henning Unnerup Pedersen er ansat som heldagsassistent ved den juri
diske faggruppe pr. 1. april 1958.
Kontorist Villy Gert Christensen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved
geografisk institut pr. 1. april 1958.
Frk. Inger Jarding er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved hygiejnisk institut
pr. 1. april 1958, og der er bevilget fru Grete Nørby afsked fra samme stilling
pr. 31. marts 1958.
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Læge Poul Schleisner er ansat som undervisningsassistent i intern medicin pr. 1.
maj 1958, og der er bevilget læge S. Eskjær Jensen afsked fra samme stilling pr.
april 1958.
Finmekaniker P. E. Rathcke er ansat som aspirant i stillingen som observatoriebetj.
ved Ole Rømer-observatoriet pr. 1. maj.
Der er bevilget fru Birgit Dybkjær afsked fra stillingen som ikke-videnskabelig as
sistent ved fysiologisk institut pr. 30. april 1958.
Frk. Aase Wisler Nielsen er ansat som kontorist ved universitetskontoret pr. 1. maj
1958, og der er bevilget frk. Ruth Danielsen afsked fra samme stilling pr. 31.
marts 1958.
Cand, theol. Benedikt Otzen er ansat som videnskabelig assistent ved det teologiske
fakultet for en periode af 3 år fra 1. juni 1958 at regne med mulighed for for
længelse.
Læge Leif Hertz er ansat som videnskabelig assistent under professoratet i farma
kologi pr. 1. juni 1958.
Der er bevilget læge Poul Schleisner afsked fra stillingen som videnskabelig assi
stent under professoratet i farmakologi pr. 1. juni 1958.
Læge Carsten Munkner er ansat som klinisk assistent under professoratet i intern
medicin pr. 1. juni 1958, og der er bevilget læge H. V. Lautrup Christiansen
afsked fra samme stilling pr. 30. april.
Cand, oecon. Henrik Wolf Rasmussen er ansat som videnskabelig assistent i natio
naløkonomi pr. l.juli 1958.
Frk. Birthe Grosen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved institut for al
mindelig patologi pr. 15. juli, og der er bevilget fru Inger Lund afsked fra
samme stilling pr. samme dato.
Pastor Poul Erik Nepper-Christensen er ansat som lektor i bibelsk eksegese for en
ny 3-årig periode fra 1. august.
Gabriel Rosado Gil er ansat som spansk lektor for en ny 2-årig periode fra 1. august
1958.
Mag. art. K, Rahbek Schmidts universitetsadjunktur er forlænget for en 3-årig
periode fra 1. august 1958.
Cand. mag. H. P. Clausen er ansat som universitetsadjunkt for en 3-årig periode
fra 1. august 1958.
Dr. theol. A. Pontoppidan Thyssens universitetsadjunktur er forlænget for en 3årig periode fra 1. august 1958.
Dr. phil. Gustav Beckers er ansat som tysk lektor ved Aarhus Universitet pr. 1.
august 1958.
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REGNSKAB FOR FINANSÅRET 1957-58.
A. Drift affakulteterne.

Indtægt:
Statstilskud...................................................................................... 8.047.565,51
55.295,77
Gebyrer............................................................................................
Udgift:
Lønninger........................................................................................
Pensionsbidrag................................................................................
Honorarer........................................................................................
Medhjælpshonorarer......................................................................
Vikarudgifter...................................................................................
Vederlag een gang for alle.............................................................
Særlige ydelser.................................................................................
Eksamens- og censurudgifter.........................................................
Administrations- og kontorudgifter.............................................
Til udgivelse af et årsskrift............................................................
Bidrag til trykning af lærebøger og afhandlinger.......................
Driftsudgifter ved laboratorier og samlinger..............................
Kursusudgifter................................................................................
Studenterlegater..............................................................................
Tilskud til studenterrådet..............................................................
Tilskud til studenteridræt...............................................................
Tilskud til middagsbespisning.......................................................
Prisopgaver og stipendier...............................................................
Rejseunderstøttelser for universitetets lærere..............................
Rejseunderstøttelser for unge videnskabsmænd..........................
Vedligeholdelse af bygninger samt forsikringer..........................
Varme, gas, elektricitet, rengøring m. m......................................
Lejeudgifter.....................................................................................
Tilskud til universitetets årsfest.....................................................
Patientudgifter.................................................................................
Driftsudgifter ved patologisk-anatomisk institut........................
Statstilskud til de til Aarhus Universitet knyttede kollegier....

1.986.155,50
61.416,93
951.317,10
1.118.462,50
271.696,02
23.835,00
27.338,98
149.313,28
88.491,07
10.305,51
74.075,24
787.137,20
79.138,88
64.500,00
6.500,00
23.741,50
20.000,00
12.360,58
13.980,00
28.790,00
366.215,52
372.946,70
15.300,00
4.557,73
1.185.677,02
174.231,02
185.378,00
8.102.861,28

8.102.861,28

B. Almindelige universitetsformål.

Indtægter:
Saldo overført fra forrige år.........................................................
Tilskud fra Århus kommune.........................................................
Indvundne renter............................................................................
Immatrikulationsgebyrer...............................................................
Gebyrer, juridisk manuduktion....................................................
Acta Jutlandica...............................................................................
Andre indtægter..............................................................................
Udgifter..................................................................................

18.373,03
85.000,00
2.407,28
10.500,00
2.200,00
4.771,65
349,07

110.008,79

123.601,03

Saldo at overføre.

110.008,79
13.592,24
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C. Kulturrejser.
Overført fra forrige år
Tilskud........................
Udgifter......................
Saldo at overføre.......

5.701,11
6.000,00

3.438,51
8.262,60

11.701,11

Rockefeller-bevillinger.
Biokemi:
Overført fra forrige år
Tilskud........................
Udgifter......................

4.328,27
7.500,00

11.828,27
11.828,27

Studenterbespisning.
Overført fra forrige år
Tilskud........................
Udgifter......................
Saldo at overføre.......

36.842,50
9.204,12

46.105,29
10.900,06

57.005,35

25.893,74
35.000,00
163,93
21.282,32
39.775,35

61.057,67

The Ford Foundation.
Overført fra forrige år..............
Gave fra The Ford Foundation
Renter af bankbøger.................
Udgifter......................................
Saldo at overføre.......................

46.046,62

57.005,35

57.005,35

Det naturvidenskabelige fakultet.
Overført fra forrige år..........
Gaver......................................
Renter af bankbog................
Udgifter..................................
Saldo at overføre...................

11.828,27

8.146,62
37.900,00

46.046,62

A Ikoholforskning.
Overført fra forrige år
Udgifter......................
Saldo at overføre.......

11.701,11

61.057,67

201.035,91
275.773,95
6.013,80

268.651,68
214.171,98

482.823,66

482.823,66
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Viruslaboratoriet.
Gave fra anonym fond.............................................................
Udgifter.....................................................................................
Saldo at overføre......................................................................

100.000,00
46.841,41
53.158,59

100.000,00

100.000,00

D. Kapitaler (tilskudsfonde).
Indtægt:
Overført fra forrige år................................................................... 1.378.193,57
Redaktør Christian Reventlows bogsamling...............................
10.000,00
Gave til jubilæumsfonden.............................................................
5.000,00
Indsamling til Studenternes Hus...................................................
9.034,25
Kursgevinst ved obligationskøb - Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.................................................................
369,11
Kursgevinst ved obligationskøb - H. Chr. Ejnert Olsen og hu
strus legat..................................................................................
4.276,94
Indtægt ved salg af tegningsret i D.F.D.S. - H. Chr. Ejnert
Olsen og hustrus legat.............................................................
7.992,00
Kursgevinst ved obligationskøb - Studenternes Hus.................
1.486,25
Kursgevinst ved obligationskøb - Prisopgaver i kemi...............
4.909,84
Kursgevinst ved obligationskøb - Redaktør Chr. Reventlows
bogsamling................................................................................
1.294,65
Overført fra kommunen til bogindkøb under det hum. fakultet
4.804,87
C. M. Holsts legat - leje................................................................
252,00
Akademisk Boghandel - renter.....................................................
4.500,00
Renter og udbytter m.v.................................................................
62.038,90

Udgift:
Kurstab ved køb af aktier til Studenternes Hus.........................
Kurstab ved køb af aktier til jubilæumsfonden..........................
Bevillinger af jubilæumsfonden.....................................................
Bevilling af H. Chr. Ejnert Olsen og hustrus legat.....................
Bevillinger af Dagmar Marie Mathilde Johansens legat............
Bevillinger af Vejle Folkeuniversitets studenterlegat..................
Bevillinger af Trap de Thygesens legat........................................
Bevillinger af Henningsens boglegat.............................................
Udgifter afholdt af C. M. Holsts legat........................................
Bogindkøb.......................................................................................
Studenternes Hus-udgifter ved indsamling..................................
Depotgebyrer m.v...........................................................................
Saldo at overføre............................................................................

464,73
791,33
23.194,00
6.798,00
493,87
200,00
6.000,00
291,51
1.366,48
5.780,08
2.577,80
224,90
1.445.969,68

1.494.152,38

1.494.152,38

Universitets-Samvirkets virksomhed
1957-58

Ved ændring af vedtægternes § 2, sidste stk., er universitetets prorektor fremtidig
medlem af samvirket.
Efter at forretningsfører Leonhard Hansen, direktør Søren Nymark, folketings
mand Axel Sneum og direktør Axel Gruhn er afgået ved døden, er fabrikejer Carl
Christensen, højesteretssagfører Mogens Christensen, folketingsmand 5. A. Fan
ger, folketingsmand Peder Jørgensen, overbibliotekar Ib Magnussen, prokurist
Anker Moldkjær, rektor O. Krüger Rasmussen, direktør, dr. phil. Helge Søgaard,
formand Georg Sørensen, generalmajor T. K. Thygesen og konsul 5. Warrer ind
valgt i samvirket.
Indsamlingen til det 9. studenterkollegium er fortsat.

Lærerforsamlingens virksomhed
i det akademiske år 1957-58

LÆRERFORSAMLINGENS MYNDIGHEDER

Som rektor fungerede i det akademiske år 1957-58 professor, dr. med. Willy
Munck, der var blevet genvalgt af lærerforsamlingen på dens møde den 30. april
1957. Til sekretær genvalgtes på mødet den 30 april 1957 professor, dr. jur. Thøger
Nielsen.
Rektor, prorektor, professor, dr. phil H. Bach, fakulteternes dekaner og lærer
forsamlingens sekretær samt professorerne, dr. theol. Johannes Munck og dr. phil.
Hakon Lund udgjorde lærerforsamlingens forretningsudvalg.

UNIVERSITETSHØJTIDELIGHEDER M.V.

Universitetets immatrikulationsfest fandt sted tirsdag den 3. september
1957 kl. 15 i aulaen. Universitetets rektor, professor, dr. med. Willy Munck holdt
immatrikulationstalen. Universitetskantaten med musik af Johan Hye-Knudsen og
tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen udførtes af medlemmer af Århus By
orkester og Århus Studentersangere under ledelse af kapelmester Gerhard Schepelern. Solopartierne blev udført af tandlæge Mogens Skougaard og recitationen
af pastor Paul Knudsen. Immatrikulationen overværedes af universitetsbestyrelsens
og lærerforsamlingens medlemmer.
Universitetets årsfest afholdtes onsdag den 11. september 1957 kl. 15 i au
laen. Årsfesten overværedes af Deres Majestæter kongen og dronningen. Til stede
var undervisningsministeren, repræsentanter for andre højere læreanstalter, ministe
rierne, rigsdagen, Århus byråd, Universitets-Samvirket samt forskellige myndig
heder i Århus. Rektor, professor, dr. med. Willy Munck aflagde beretning, prokla
merede årets doktorer og uddelte universitetets guldmedailler.
Professor, dr. jur. Max Sørensen holdt en forelæsning: »Suverænitetsbegrebet
under omdannelse«. - Universitetskantaten med musik af Knud Jeppesen og tekst
af Tom Kristensen blev udført af Jydsk akademisk kor og Aarhus Studentersangere
og et orkester under ledelse af kapelmester Gerhard Schepelern. Recitations- og
solopartierne blev udført af læge Laurentius Holm og kgl. kammersanger Thyge
Thygesen.
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ACTA JUTLANDICA

Bind XXIX af Acta Jutlandica, Årsskrift for Aarhus Universitet, udkom den
11. september 1957 og indeholdt følgende publikationer:
1. Alvar Nelson: »Fængsling«.
2. Thøger Nielsen: »De retlige problemer i forbindelse med det skatteretlige
beregningsgrundlags tidsmæssige afgrænsning«.
3. Aarhus Universitet: Årsberetning 1956-57.
Suppl. Erik Christensen: »En undersøgelse af de kriminalretlige reaktioner
over for unge lovovertrædere i Århus 1954-55«.

LÆRERFORSAMLINGENS REPRÆSENTATION I UNIVERSI
TETSBESTYRELSE M.V.

Lærerforsamlingen har været repræsenteret i universitetsbestyrelsen ved rek
tor, professor, dr. med. Willy Munck.
I Universitets-Samvirket har lærerforsamlingen været repræsenteret ved
rektor, dekanerne og professorerne, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, dr. med.
Søren L. Ørskov, O. Strange Petersen, dr. theol. Johannes Munck og dr. phil. Hakon
Lund.
I bestyrelsen for Institut for Syge- og Sundhedsplejersker har lærer
forsamlingens repræsentant været professor, dr. med. Søren L. Ørskov.
I repræsentantskabet for Specialkursus i Husholdning har lærerforsam
lingen været repræsenteret ved universitetets rektor, professor, dr. med. Willy
Munck, professor, dr. med. Fritz Schønheyder og professor, dr. med. Carl Krebs
med professor, dr. phil. Hakon Lund som suppleant.
I bestyrelsen for Journalistkursus har lærerforsamlingen været repræsen
teret ved rektor, professor, dr. med. Willy Munck som formand, prorektor, pro
fessor, dr. phil. H. Bach, og professor, dr. phil. Troels Fink.
LÆRERFORSAMLINGENS REPRÆSENTATION I FONDS,
UDVALG M.V.
I det til støtte for Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd op
rettede repræsentantskab har universitetet været repræsenteret ved professor,
dr. polit. Jørgen Pedersen.
Vedrørende lærerforsamlingens repræsentation i undervisningsministeriets lek
toratsudvalg henvises til det humanistiske fakultets beretning.
I stipendieforeningen »Studenternes Venner« har lærerforsamlingen
været repræsenteret ved professor, dr. med. Cai Holten.
I Dansk Studiefond har stipendiebestyrelsens formand, professor, dr. med.
Fritz Schønheyder, fungeret som lærerforsamlingens repræsentant.
I udvalget til bestyrelse af studieoplysningskontorerne i København,
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London og Paris har lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor Tor
sten Dahl,
I Det Danske Selskab har lærerforsamlingen været repræsenteret ved uni
versitetets rektor.
I bestyrelsen for Århus kunstmuseum har professor, dr. phil. H. Bach
fungeret som lærerforsamlingens repræsentant.
I studenterforeningens repræsentantskab har lærerforsamlingen været
repræsenteret ved professor Jørgen Dich og professor, dr. phil. Justus Hartnack,
I bestyrelsen for Århusstudenternes Kursusvirksomhed har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved docent, dr. phil. Gustav Albeck.
I Danmarks amerikanske Selskabs bestyrelse har professor, dr. phil.
Hakon Lund været lærerforsamlingens repræsentant.
I Den danske Kræftkomité har lærerforsamlingen været repræsenteret ved
universitetets rektor.
I repræsentantskabet for Statens Byggeforskningsinstitut har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved professor, dr. polit. Jørgen Pedersen.
I bestyrelsen for Det danske institut i Rom har lærerforsamlingen været
repræsenteret af professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt og dr. phil. et litt.
Andreas Blinkenberg.
I den danske Unesco nationalkommission har lærerforsamlingen
været repræsenteret ved professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, der som
formand for den humanistiske sektion var medlem af kommissionens forretnings
udvalg, samt ved professor, dr. med. Erik Strömgren. 1. marts 1958 afløste pro
fessor, dr. phil. H. Bach professor Blinkenberg som medlem af nationalkommis
sionen.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende en eventuel
afløsning af den almindelige filosofiske prøve med et højskole
ophold har lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor, dr. phil. Peter
Skautrup.
I bestyrelsen forMarselisborg Seminarium har lærerforsamlingen været
repræsenteret ved docent, dr. phil. Gustav Albeck.
I bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved professorerne, dr. jur. Knud Ilium og dr. phil.
et jur. Franz Blatt. I fondens kommissioner har lærerforsamlingen haft følgende
repræsentanter: I den samfundsvidenskabelige professor Ilium og professor, dr.
phil. Troels Fink. I den humanistiske professor Blatt og professor, dr. phil. Erling
Hammershamb. I den lægevidenskabelige professor, dr. med. Fritz Schønheyder.
I Fællesrådet for danske studerendes Idræt har lærerforsamlin
gen været repræsenteret ved professorerne, dr. jur. Max Sørensen og dr. phil.
Justus Hartnack.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg til behandling af studen
ters og videnskabsmænds beskatningsproblemer har lærerforsamlingen
været repræsenteret ved professor, dr. jur. Thøger Nielsen.
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I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende universite
ternes byggeprogrammer har universitetet været repræsenteret ved rektor,
professor, dr. med. Willy Munck og prorektor, professor, dr. phil. H. Bach.
I et af Dansk Standardiseringsråd nedsat udvalg til behandling af et
fransk forslag om metriske måleenheder har universitetet været repræsenteret ved
professor, dr. phil. Sven Werner.
I Præsidiet for Nordisk Kollegium har lærerforsamlingen været repræ
senteret ved rektor.
I Rask-Ørsted fondets bestyrelse har lærerforsamlingen efter indstilling
af fakulteterne været repræsenteret ved professorerne, dr. phil. et jur. Franz
Blatt, dr. med. C. J. Munch-Petersen, dr. polit. Jørgen Pedersen og dr. theol.
Johannes Munck. Professor Franz Blatt er af bestyrelsen valgt til medlem af fondets
forretningsudvalg.
Som repræsentanter i folkeuniversitetsudvalget og som præsidium for
Folkeuniversitetet i Århus har fungeret docent, dr. phil. Gustav Albeck,
samt professorerne, dr. phil. Erling Hammershaib, dr. med. Fritz Schønheyder,
dr. jur. Thøger Nielsen, og dr. phil. Sven Werner.
I fonden til rejsning af et »Studenternes hus« i Århus har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved rektor, professor dr. med. Willy Munck samt
professor, dr. phil. Troels Fink, der afløstes af professor dr. phil. Justus Hartnack,
der afløstes af professor, dr. jur Thøger Nielsen.
I Danmarks Internationale Studenterkomités ærespræsidium har
lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor, dr. jur. Max Sørensen.
I Dansk Byplanlaboratorium har lærerforsamlingen været repræsente
ret ved professor O. Strange Petersen.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende even
tuel oprettelse af endnu en tandlægehøjskole i Danmark var lærerfor
samlingen repræsenteret ved professor, dr. med. V. Aalkjær.
I Chr. Augustinus Fabrikkers Fond er lærerforsamlingen repræsenteret
ved universitetets rektor.
I Akademisk boghandel har lærerforsamlingen været repræsenteret ved
professor O. Strange Petersen.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende »Nor
disk husholdningshøjskole« har lærerforsamlingen været repræsenteret ved
professor, dr. med. Fritz Schønheyder.
I Jysk byplanråd har lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor
O. Strange Petersen med professor, dr. jur. Knud Ilium som suppleant.
I Oplandssamvirket har lærerforsamlingen været repræsenteret ved pro
fessor O. Strange Petersen.
I komiteen til indstilling af kandidater til Nation al Academy of Sciences,
USA, har universitetet været repræsenteret af professor, dr. med. Fritz Schøn
heyder.
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I bestyrelsen for United States Educational Foundation i Danmark
har universitetet været repræsenteret af rektor.
I den danske komite for det danske hus for studerende i Paris har
lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor, dr. phil. et litt. Andreas
Blinkenberg, som afløstes af professor, dr. phil. Paul Krüger.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg repræsenterede universitetet ved en
indvielseshøjtidelighed på Université de Dijon den 12. oktober 1957.
Professor, dr. phil. H. Bach repræsenterede universitetet ved den af München
universitet i anledning af byen Münchens 800-årsdag tilrettelagte »Nordische
Gelehrtenwoche« 5.-12. juli 1958.

LÆRERFORSAMLINGENS UDVALG OG DERES ARBEJDE

Udvalget til gennemgang af indkomne ansøgninger til Aarhus Uni
versitets forskningsfond bestod af rektor, professor, dr. med. Willy Munck
og professorerne, dr. phil. Ad. Stender-Petersen, dr. med. Knud Lundbæk, dr. theol.
Regin Prenter og dr. phil. Hakon Lund med professorerne, dr. phil. H. Bach,
O. Strange Petersen, og dr. theol. Johannes Munck som suppleanter.
Udvalget for redaktion af Acta Jutlandica har bestået af professorerne
dr. phil. Johannes Humlum, dr. phil. Erik Lunding, dr. theol. K. E. Løgstrup, (for
mand), dr. med. C. J. Munch-Petersen og Sv. Fredens.
Stipendiebestyrelsen havde følgende sammensætning: professorerne, dr.
phil. Sv. Møller Kristensen, Svend Bundgaard, dr. theol. P. G. Lindhardt, dr. jur.
Torben Lund og dr. med. Fritz Schønheyder (formand).
Udvalget for sport og legemsøvelser har bestået af professorerne, dr.
jur. Max Sørensen (formand), dr. phil. Justus Hartnack, 1 studerende udpeget af
studenterrådet og 2 studerende valgt af de aktive deltagere.
Universitetets radioudvalg har bestået af professorerne, dr. phil. Paul
Krüger (formand), dr. phil. Sven Werner, dr. polit. Jørgen Pedersen og dr. theol.
K. E. Løgstrup.
Udvalget til Undersøgelse af mulighederne for en indsats i Grøn
landsforskningen har bestået af professorerne, dr. phil. P. V. Glob og dr. phil.
Johannes Humlum suppleret med museumsdirektør, dr. phil. H. Thamdrup.
Udvalget til koordinering af universitetets byggeønsker har be
stået af professorerne, dr. jur. Thøger Nielsen (formand), dr. phil. H. Bach, dr.
phil. et litt. Andreas Blinkenberg, dr. med. Jørgen Bichel, dr. med. Fritz Schønhey
der, O. Strange Petersen, dr. jur. Max Sørensen, dr. theol. Johannes Munck, dr.
theol. Regin Prenter, dr. phil. Johannes Humlum og dr. phil. Sven Werner.
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Udvalget til forhandling med statsbiblioteket om planerne for
en ny biblioteksbygning har bestået af professorerne, dr. phil. et litt. Andreas
Blinkenberg, dr. phil. Erling Hammershaimb, dr. jur. Torben Lund og dr. med. Fritz
Schønheyder.
Leder af universitetets bedriftsværn har været professor O. Strange
Petersen.
Udvalge t til at udarbejde statutterforgodsetSandbjerg har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. Peter Skautrup, dr. phil. et jur. Franz Blatt, dr. med. R. Malmros,
dr. jur. Thøger Nielsen, dr. theol. P. G. Lindhardt, dr. phil. Johannes Humlum og
dr. phil. Troels Fink; sidstnævnte er af lærerforsamlingen valgt til at administrere
godset.
Et nedsat udvalg vedrørende amanuensis I stillinger har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. H. Bach, SvendBundgaard, dr. phil. Johannes Humlum, dr. jur.
Knud Ilium, dr. theol. Johannes Munck, dr. med. Gregers Nørby og dr. med. Fritz
Schønheyder.
Et nedsat udvalg vedrørende privatestipendier har bestået af professorerne,
dr. jur. Thøger Nielsen, dr. med. Fritz Schønheyder og dr. phil. Sven Werner.
For Scriptoriet har professor, dr. phil. H. Bach været efor.
Et nedsat udvalg til overvejelse af indførelse af repræsentations
kapper har bestået af professorerne, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, dr.
theol. Regin Prenter og Else Kai Sass.

UNIVERSITETSADJUNKTURER
Det ved dr. phil. Rich. Willerslevs afgang ledige universitetsadjunktur er besat
med mag. art. Klaus Ferdinand for en 3-års periode fra 1. oktober 1957.
Det ved cand. mag. Ernst Dittmers afgang ledige universitetsadjunktur er
besat med cand. mag. H. P. Clausen for en 3-års periode fra 1. august 1958.
Universitetsadjunkterne, mag. art. K. Rahbek Schmidt og dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen har fået fornyet deres ansættelse fra 1. august 1958.

GAVER

Af Aarhus Universitets Jubilæumsfond af 1953 og af Aarhus Oliefabriks Univer
sitetsfond er der i finansåret 1957/58 uddelt 18.360 kroner.
Det naturvidenskabelige fakultets matematisk-fysiske faggruppe har fra A/S
Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål og Thomas B. Thriges Fond fået
stillet henholdsvis kr. 15.000 og 20.000 årligt i årene 1956, 1957 og 1958 til rådighed
til forskellige formål i forbindelse med gruppens udbygning.
Fru redaktør Chr. Reventlow har skænket det humanistiske fakultet sin af
døde mands værdifulde religionshistoriske bogsamling ledsaget af en pengegave
på 10.000 kr. til samlingens udbygning.
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»Statens kunstfond« har skænket en fresko-udsmykning af maleren Frede
Christoffersen til universitetets og »Specialkursus for husholdning«s fælles auditoriebygning.

VIDENSKABSPRIS
Den på afdøde landsretssagfører C. Holst-Knudsens 70-års fødselsdag oprettede
»Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris«. (Se årsberetning 1955/56, side
22-23) blev den 28. maj 1958 uddelt for første gang. Prisen, der er på 10.000 kr.,
tildeltes lektor, dr. theol. Johannes Sløk.

EKSTRAORDINÆRE KONTORARBEJDER

Den af arbejds- og boligministeriet i henhold til lovgivningen om iværksættelse af
offentlige arbejder m.v. og beskæftigelse af arbejdsløse godkendte arbejdsforanstaltning, bestående i udførelse af ekstraordinære kontorarbejder ved Aarhus Uni
versitet, har været fortsat i årets løb. Der har fortsat været knyttet kontorister til
det teologiske fakultet, den medicinske universitetsklinik, geografisk institut, insti
tut for nyere historie, institut for jysk sprog- og kulturforskning, institut for litte
raturvidenskab, slavisk institut, kunsthistorisk studiesamling, institut for krimi
nologi, institut for skatteret, institut for samfundsforskning og universitetskonto
ret.
LEGATER

A. Videnskabelige legater,

Carlsbergfondets universitetslegat på 4000 kr. årlig er fra 1. juli 1957
tildelt mag. art. Oskar Hansen for to år. Det i tilknytning til dette oprettede univer
sitetsstipendium af samme størrelse har været oppebåret af cand, theol. Kaj Bågø
for to år fra 1. november 1956.
De 2 stipendier à 1500 kr. for helt unge videnskabsmænd blev
tildelt cand. mag. Erik Andersen og cand. mag. Vello Helk.

B. Legater for de studerende.
1. Aarhus Universitets studenterlegater:
Bevillingen på finansloven til Aarhus Universitets store studenterlegater har
andraget 35 portioner à 1500 kr. årligt. Til de små studenterlegater har der
uforandret været bevilget 30 portioner à 400 kr.
2. Kollegier :
I studenterkollegierne I, II, III, IV, V, VI og IX i universitetsparken var der
350 kollegieværelser, hvoraf enkelte kandidatværelser, til disposition for mand-
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lige og kvindelige studerende. Afgiften for lys, varme og rengøring androg kr.
43,00 pr. måned i 10 måneder.
Til kollegieværelserne i universitetsparken var der knyttet følgende legater:
Professor H. C. Frederiksens legat til fordel for beboeren af værelse 21,
kr. 605,00.
Fru Karen Marie Baumanns legat til fordel for beboeren af værelse 221,
kr. 275,00.
S. M. Holsts legat til fordel for beboeren af værelse 75, kr. 1040,00.
Den sønderjydske Fonds legat til fordel for beboeren af værelse 16 og væ
relse 63, 2x264,25 kr.
Sagfører Krag Møller og Hustrus legat til fordel for beboeren af værelse 7
og værelse 48, 2 x 220,00 kr.
Den sønderjydske fonds Ernst Christiansen-legat til fordel for beboeren af
værelse 218, kr. 200.
Konsul Harald Jørgensens legat til fordel for beboeren af værelse 246,
kr. 192,50.
3. Andre legater og stipendier udelukkende knyttet til Aarhus Uni
versitet :
Århus Arbejder Spare- og Lånekasses universitetsstipendium
blev tildelt 1 studerende med kr. 1500 efter indstilling fra universitetets stipen
diebestyrelse.
Fra Aarhus Universitets middagsbespisning var kr. 39.129,12 til
rådighed, idet kr. 15.825,00 var skænket dels fra privat side, dels fra forskellige
jydske og fynske byråd, og kr. 2000,00 fra Århus kommune samt 20.000,00
fra undervisningsministeriet. Hertil kommer en overførsel fra vinteren 1956-57
på kr. 1.304,12. Der blev gennem 5 måneder uddelt i alt 17.397 billetter til
140-150 studerende.
Den resterende sum står til rådighed til bespisning i vinteren 1957-58.
Af Aarhus Universitets studielånefond er i finansåret 1956-57 udbe
talt kr. 4.550.
Etatsråd C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs
studielegat er i efterårssemestret 1957 blevet tildelt 72 studerende med ialt
kr. 24.000 i portioner på 200-1000 kr. For 1958 blev legatet tildelt 70 stude
rende med 56.000 kr. i portioner på 300-1500 kr.
Forstander Henningsens boglegat. Renteindtægten, kr. 139,01 er
tildelt 1 studerende.
Af Ole Rømers mindelegat har byrådet bevilget kr. 3900,00 til 9 stu
derende.
Vejle Folkeuniversitets studielegat er tildelt 2 studerende med
hver kr. 100,00.
Wienerbørnenes studielegat er tildelt 2 studerende med hver kr.
600,00.
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Af kommunelærerinde, frøken Clara Marie Langs legat er til
delt 2 studerende hver 1.350 kr.
Kommunelærerinde, frøken Dagmar Marie Mathilde Johan
sens legat er tildelt en student med kr. 493,87.
Af A/S »Protector« er bevilget kr. 6.000 til 3 studerende ved den matematisk-fysiske faggruppe.

4. Legater, tildelt studerende ved Aarhus Universitet:
Af Evers & Co.s Studiefond er tildelt Aarhus Universitet kr. 2.400, som
er fordelt til 3 studerende.
Af stipendieforeningen »Studenternes Venner« er bevilget kr.
3000,00 til 3 studerende.
Af »Egmont H. Petersens Fond« er dels som lån, dels som legater
ved legatuddelingen i 1957 blevet ydet kr. 15.000,00 i portioner på kr. 7751.100 til 18 studerende.
Af »Otto Mønsteds Fond« uddeltes kr. 20.900,00 til 28 økonomistu
derende.
Administrationen for »Julius Skrikes Stiftelse« har af stiftelsens ind
tægter bevilget kr. 3.000,00 til 10 studerende.
Af forskellige legater fra gymnasierne, som ydes studerende
ved de to universiteter, er der i efteråret 1955 og i foråret 1956 i opslags
penge udbetalt kr. 1950,00.
5. Ungdommens uddannelsesfond:
Af fondens midler er bevilget universitetets studerende kr. 510.000,00 som
legater og kr. 165.000,00 som lån. Beløbet er fordelt til 498 studerende i por
tioner på indtil 3150 kr. 92 studenter har fået rent legat og 31 studenter rent
lån, mens 375 studenter har fået kombineret legat og lån, de fleste med 2/3 af
beløbet som legat. Lånene uddeles gennem Dansk studiefond.

Det humanistiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1957-58

DEKANVALG
På sit møde den 30. april 1957 valgte det humanistiske fakultet professor, dr. phil.
Justus Hartnack til dekan for det akademiske år 1957-58.

SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER

Det af fakultetet nedsatte udvalg til bedømmelse af ansøgerne til det ledige docen
tur i engelsk filologi med særligt henblik på litteraturen (se årsberetning 1956/57
s. 50) afgav den 5. oktober 1957 følgende indstilling:
Til det ved Aarhus Universitet ledige docentur i engelsk filologi med særligt henblik på
litteraturen indkom der ved ansøgningsfristens udløb den 28. februar 1957 ansøgninger fra
lektor ved Aarhus Universitet, cand. mag. Niels Alkjær, mag. art. Grethe Hjort, Ph. D.
ved Cambridge Universitet, og lektor ved Frederikshavns Gymnasium, dr. phil. Henning
Krabbe.
Der blev af det humanistiske fakultet fastsat en frist indtil 1. juni 1957 for indleve
ring af arbejder til bedømmelse, og fakultetet nedsatte et sagkyndigt udvalg bestående af
professorerne H. W. Donner (Uppsala), Kristian Smidt (Oslo), Erik Lunding og Torsten
Dahl. Efter en vurdering af ansøgernes vita ante acta og en granskning af de indsendte
arbejder skal udvalget herved afgive følgende indstilling til det humanistiske fakultet.

Niels Alkjær har indsendt nedenanførte arbejder:

A. Trykte.
1) Studier i Shelleys Digtning (i »Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning« nr. 184). Køben
havn 1940.
2) Fest, Drama og Kirke (i »Dansk Udsyn«, 1940).
3) Artikler i 3 numre af »Translatøren« (april 1944, september og december 1946).
4) E. G. and Other Latin Abbreviations in English (i »Classica et Mediaevalia« XI, Kø
benhavn 1950).
5) Biografi af T. S. Eliot (i »Salmonsen Leksikontidsskrift« IX, København 1950).
6) William Blake: Ægteskabet mellem Himmel og Helvede og andre skrifter. I udvalg og
oversættelse. København 1952.

B.
7)
8)
9)

Utrykte.
Protestantismen som forudsætning for engelsk kultur.
Kult urord i 18. århundredes engelsk.
Keats I. »Studier«.
II. »Musikalsk Komposition« etc.
III. »Mennesker og skæbne«.
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Grethe Hjort har indsendt følgende arbejder:
A.
1)
2)
3)

Trykte.
Sense and Thought. A Study in Mysticism. London 1936.
Piers Plowman and Contemporary Religious Thought. London 1938.
Two Poems. Melbourne etc. 1945.

B. Utrykt.
4) An Introduction to Australian Literature for Overseas Readers.

Henning Krabbe har indsendt følgende produktion:
A. Trykte.
1) Stemmer fra England. Krigen belyst gennem Statsmænd og Øjenvidners Taler i den en
gelske Radio. København 1945.
2) Voices from Britain. Broadcast History 1939-45. London 1947.
3) To Start You Talking. Seven Discussions Between Young People (sammen med Paul
Christophersen). København 1948.
4) Shelleys Poesi. Sansning - ord og billede - menneske og natur. Disputats. København
1953.
5) Bernard Shaw on Shakespeare and English Shakespearian Acting. (»Acta Jutlandica«
XXVII. Suppiementum B). Aarhus-København 1955.
B. Utrykte.
6) a. Et uddrag af en bog om Macbeth.
b. Some Remarks on Macbeth and Antony and Cleopatra.
7) a. Some Impressions of Italian Nature and Art in Shelley’s Poetry.
b. Descriptions of Childhood and Old Age in Shelley’s Poetry.
8) Indholdsfortegnelse til en samlet udgave af Bernard Shaws Shakespearekritik.
9) a. Some Anglo-Danish Literary Relations.
b. 3 danske digtere i England.

Om ansøgernes vita ante acta vil udvalget for lektor Alkjærs og dr. Krabbes vedkom
mende henholde sig til den af det tidligere sagkyndige udvalg under 17. dec. 1955 afgivne
indstilling (se »Acta Jutlandica« bind XXVIII2, 1956, s. 38), idet der ikke ses at foreligge
nye momenter.

Om den tredie ansøger, dr. Grethe Hjort, skal anføres følgende:
Grethe Hjort er født i 1903 og bestod i 1927 magisterkonferens i engelsk sprog og
litteratur ved Københavns Universitet. I 1925 modtog hun universitetets guldmedalje for
sin besvarelse af prisopgaven »En kritisk Fremstilling af de nyeste Undersøgelser om For
holdet mellem forskellige Kvartudgaver og Folioudgaven af Shakespeares Dramaer og deres
Betydning for Tekstbehandlingen« (se Københavns Universitets Festskrift November
1925, s. 122-124.).
Fra 1927/28-1929 virkede Grethe Hjort som undervisningsassistent i engelsk sprog og
litteratur ved Københavns Universitet, hvorefter hun rejste til England og studerede en
gelsk litteratur ved Cambridge Universitet. I 1931 tog hun doktorgraden i Cambridge med
en afhandling om »Piers Plowman as a Work of Moral Theology«. Ligeledes i 1931 fik
hun tildelt the Pfeiffer Research Fellowship of Girton College, Cambridge, og indehavde
dette indtil 1934. I 1936 modtog hun the Gamble Prize of Girton College for sin bog
»Sense and Thought. A Study in Mysticism«. Hun forlod England i 1938 ved sin udnæv
nelse til Principal (rektor) for University Women’s College, University of Melbourne, hvil
ken stilling hun beklædte til 1947. Siden da har hun haft bopæl i Prag, hvor hun har dyr
ket religionshistoriske studier.
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Det fremgår af Grethe Hjorts indsendte vita, at hun besidder stor erfaring som aka
demisk lærer i engelsk sprog og litteratur. Hun har ved Cambridge Universitet virket som
»supervisor« i disse discipliner, og hun har holdt forelæsninger dels i Cambridge ved uni
versitetets filosofiske institut, dels ved Melbourne Universitet; sidstnævnte sted forelæste
hun over middelengelsk prosalitteratur og over religionsfilosofi. Desuden fungerede hun som
eksaminator for D. Litt, graden i engelsk ved Melbourne Universitet.
Niels Alkjær.
Lektor Alkjærs eneste publikation i bogform er fremdeles som for 2 år siden, den lille
afhandling Studier i Shelleys Digtning. I den første og vigtigste del giver forfatteren en
tolkning af det lyriske drama »Prometheus Unbound«, en tolkning, som nok viser fortro
lighed med dramaet og med Shelleys idéverden, men som i det store og hele er temmelig
elementær. Senere hen behandles tænkeren og drømmeren Shelley mere i almindelighed.
Alkjær forsøger her at fremstille Keats som mere revolutionær end Shelley, noget som
kunne have været interessant, om ikke det var blevet ved antydninger. Ellers har Alkjær
til en vis grad ret i sin påvisning af det ufrugtbare hos Shelley, som skyldtes digterens
trang til at teoretisere på manglende erfaringsgrundlag, men det kan ikke ses, at lektor
Alkjær har fremlagt nye synspunkter til forståelse af Shelley.
Mere varme er der i lektor Alkjærs Studier i John Keats, der i øvrigt består af temmelig
løsrevne artikler. I den første artikel vil Alkjær klarlægge digterens skønhedsbegreb, men
kommer ikke stort længere end til ret vage betragtninger over formens betydning for Keats.
I den anden artikel »Musikalsk komposition. Digtning og virkelighed« anfører han en del
almendigteriske fænomener (bl. a. verbale gentagelser med variationer), som om de skulle
være specielle for Keats. Han går så over til at behandle enkelte digte uden egentlig at
klargøre disses »musikalske« egenskaber. I sidste artikel »Mennesker og skæbne« er der,
som også ellers i afhandlingen, mange fine iagttagelser og en række interessante aspekter,
men artiklen har nærmest karakter af spredte refleksioner. Sådanne emner, som her er
drøftet, trænger til en langt bredere behandling og adskilligt større sammenligningsmateriale.
Indledningen til oversættelsen af Blakes Ægteskabet mellem Himmel og Helvede giver
i kort form en god introduktion til Blakes vanskeligt tilgængelige idéverden uden dog at
give en tilbundsgående distinktion mellem »intellect« og »imagination« hos Blake. Oversæt
telsen er i sig selv fortjenstfuld, skønt den har en del mindre unøjagtigheder og uheldige
tolkninger.
Protestantismen som forudsætning for engelsk kultur er en afhandling, der vidner om
lektor Alkjærs vide åndshistoriske interesser, men den er særdeles løst komponeret og gen
giver for en stor del kendte synspunkter, dog i så stærk simplificeret form, at virkeligheden
gang på gang fortegnes. Udvalget af materialet er stærkt begrænset og tilfældigt.
Fest, Drama og Kirke er en god populær artikel, selv om en mere kritisk indstilling
til en del af kildematerialet (særlig Stumpfl, Kultspiele der Germanen) ville have været
ønskelig.
Kulturord i 18. århundredes engelsk bygger på en del førstehånds, men meget spredte
iagttagelser af den betydningsforskydning, som har fundet sted ved engelske ord siden det
18. århundrede, men lektor Alkjær magter ikke helt at gennemføre det, han har foresat
sig: at påvise forbindelsen mellem de sproglige forskydninger og kulturens udvikling, dertil
falder artiklen lidt for meget i to adskilte dele, en filologisk og en kulturhistorisk med ho
vedvægten på det etiske.
Andre sproglige bidrag er ikke af egentlig videnskabelig karakter, men afspejler en in
teresseret samlers iagttagelser og viser lektor Alkjærs fine sans for engelsk idiom.
Sammenfattende skal vi udtale, at lektor Alkjær synes at savne evne til konsekvent at
gennemføre en videnskabelig opgave eller at fuldføre et større arbejde. Lektor Alkjær er
en idérig forsker, men skarpt præciserende og definerende begrebstænkning er ikke hans
stærke side. Hans sprog er præget af hans levende, men ofte for ordrige stil. Her, som på
andre punkter, er han stærkt præget af Vilh. Grønbechs indflydelse.

Grethe Hjort.
Grethe Hjort er den eneste af de tre ansøgere, der har forelagt et arbejde af høj videnska
belig kvalitet, nemlig Piers Plowman and Contemporary Religious Thought.
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Idet hun henviser til litteraturen, som Langland har citeret i Piers Plowman, fastslår
Grethe Hjort, at digtet er et teologisk værk og ikke, som tidligere antaget, et opbyggelses
skrift. Af interesse er hendes identifikation af en række af citaterne med formuleringerne
i tidens breviarier og messebog snarere end med bibelske formuleringer. I sin gennemgang
følger hun den tankemæssige udvikling hos Langland og finder på den måde en sammen
hæng i digtet, som forskere ellers har haft vanskelighed ved at opdage. Hun viser stor
fortrolighed med skolastikkens psykologi og teologi og evne til at anvende denne lærdom
i sin undersøgelse af Piers Plowman. Af og til tillægger hun måske Langland en subtilere
mening, end han havde, f. eks. når hun vil have hans »Truth« til at repræsentere både
Gud og synderesis-begrebet, men alt i alt er afhandlingen et originalt og vigtigt bidrag til
forskningen, som har vundet anerkendelse fra de førende autoriteter inden for teologi og
litteraturvidenskab, og som stadig står i centrum for diskussionen (sml. Willi Erzgräber,
William Langlands Piers Plowman, Heidelberg 1957, s. 24 f.).
Bogen er affattet på et smukt og smidigt engelsk.
Udvalget er bekendt med, at dr. Hjort i forbindelse med Piers-Plowmann-studierne har
publiceret en grundig og værdifuld artikel med titlen »Theological Schools in Medieval Eng
land, offentliggjort i »The Church Quarterly Review«, bind CXVI, 1933.
Sense and Thought. A Study in Mysticism er, som titlen antyder, en studie i den my
stiske oplevelseskarakter, og tilknytningen til The Cloud of Unknowing, som særlig bliver
genstand for undersøgelse, er faktisk mindre væsentlig, end behandlingen formelt giver ind
tryk af. Med sin psykologiserende indstilling læser hun gang på gang ind i den middelalder
lige tekst psykologiske forklaringer og meninger om Guds immanens, der næppe kan have
været forfatterens. Også dette arbejde er meget velskrevet.
I forbindelse med dr. Hjorts prisafhandling kan anføres, at hendes arbejde The Good
and Bad Quartos of Romeo and Juliet and Love’s Labour’s Lost (»The Modern Language
Review« 1926, s. 140-146), viser megen omhu og filologisk akribi.
Det er meget vanskeligt at forstå, at dr. Hjort har villet indsende også manuskriptet
til An Introduction to Australian Literature for Overseas Readers, som efter hendes eget
udsagn ikke er mere end et udkast til et større arbejde. Der er allerede i den del, som fore
ligger, så mange og fundamentale svagheder, at man må håbe på en fuldstændig omar
bejdelse efter sunde litteraturvidenskabelige principper. Det er forbavsende, særlig på bag
grund af hendes rige ordforråd og sikre sprogsans i de publicerede bøger, at hendes In
troduction gang på gang fremviser alvorlige sprogfejl og klodsede udtryk.
Til trods for det minus, som hendes sidstomtalte arbejde repræsenterer, er udvalgets
medlemmer enige om, at dr. Hjort ved sit fremragende arbejde om Piers Plowman og den
lærdom og skarpsindighed, som der lægges for dagen, er kvalificeret til det ledige docentur.

Henning Krabbe.
Dr. Krabbes disputats vidner om et flittigt og grundigt studium af Shelleys ordbrug. Han
viser af og til en fin lyrisk sans, men denne drukner alt for ofte i en fantasiløs opregning
og klassificering af gloser. Faste poetiske »topoi« bliver uden videre betragtet som eksemp
ler på Shelleys personlige stil. Dr. Krabbe lægger desuden så uforholdsmæssig stor vægt
på den konkrete sansning hos digteren, at de symbolske kvaliteter ikke kommer til deres ret.
Afhandlingens bedste og mest originale kapitel er »Nogle italienske natur- og kunst
indtryk i Shelleys poesi«, der også foreligger i engelsk oversættelse. Forfatteren har her
bl. a. fremlagt et interessant materiale til den genetiske undersøgelse af Ode to the West
Wind. Oplysende sammenligninger med andre digtere som Wordsworth og Coleridge kan
også fremhæves.
Bernard Shaw on Shakespeare and English Shakespearian Acting består for det meste
af referater, med mange og lange citater, af Shaws anmeldelser og essays. Shakespeares
skuespil behandles et efter et, og det, man kunne have håbet på, nemlig en samlet over
sigt over og vurdering af Shaws Shakespearekritik, får man ikke. Gennemgående røber ar
bejdet mangel på kritisk sans, og det skæmmes af talrige trykfejl.
Det indleverede uddrag af dr. Krabbes planlagte bog om Macbeth har titlen Drama
tisk opbygning. - Fortolkning, og betegnes af forfatteren selv som »bogens vigtigste parti«.
Imidlertid indeholder det lidet udover en helt primitiv genfortælling, scene for scene, af
skuespillets to første akter. På de steder, hvor der forekommer tolkning, er denne ikke altid
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rigtig, og forfatteren røber mangel på kendskab til de eksisterende kommentarer. Ej heller
reagerer han mod fejl i den danske oversættelse, som han anvender.
Dr. Krabbe har i form af radioforedrag givet levende skildringer af danske digteres be
søg i England. Foruden dansk litteratur omfatter hans brede humanistiske orientering, som
det fremgår af disputatsen, også græsk kultur samt kunsthistorie. Trods sådanne positive
egenskaber og trods gode pædagogiske resultater er dr. Krabbes produktion dog ikke i stand
til at kvalificere ham til et docentur i engelsk litteratur, dertil savnes i alt for høj grad en
kritisk reflekterende og analyserende holdning, en mangel, der får udtryk i dr. Krabbes
hang til mekanisk opsummering.
Som det fremgår af ovenstående, mener udvalget, at lektor Alkjær og dr. Krabbe ikke
har kvalificeret sig i tilstrækkelig grad til at kunne indstilles til docenturet. Den eneste
kvalificerede ansøger er efter vor opfattelse dr. Grethe Hjort, der med sin bog om Piers
Plowman har leveret et arbejde af virkelig videnskabelig værdi, selv om dette værk ligger
langt tilbage i tiden, og hun i de senere år har dyrket religionshistoriske studier, hvorfor
vi nærer nogen betænkelighed med hensyn til hendes rent litteraturvidenskabelige ballast.

Århus, den 5. oktober 1957.
Torsten Dahl.

H. W. Donner.

Erik Lunding.

Kristian Smidt.

Efter at have gjort sig bekendt med en af ansøgernes bemærkninger til indstil
lingen vedtog fakultetet på sit møde den 28. oktober 1957 enstemmigt at slutte sig
til udvalgets indstilling. Sagen fremsendtes til universitetets bestyrelse, som efter
at have indhentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. Grethe Hjort
som docent i engelsk filologi med særligt henblik på litteraturen fra 1. december
1957 at regne.

Det af fakultetet nedsatte udvalg til bedømmelse af ansøgerne til det ledige pro
fessorat i oldtidens og middelalderens almindelige historie (se årsberetning 1956/57
s. 50) afgav den 18. oktober 1957 følgende indstilling:
Til det ledige embede som professor i oldtidens og middelalderens almindelige historie har
følgende tre ansøgere meldt sig: Dr. phil. Erik Bach, lektor ved Københavns Universitet,
bibliotekar, dr. phil. Knud Hannestad, lektor ved Aarhus Universitet, og dr. phil. Rudi
Thomsen, museumsinspektør ved Nationalmuseet.
Dr. phil. Erik Bach, der er født d. 3. maj 1915, har taget magisterkonferens i historie ved
Københavns universitet 1940, hvorefter han i en årrække fortsatte studiet af latin og græsk.
Han har fungeret som vikar ved Sjællands landsarkiv og Rigsarkivet og siden 1943 undervist
i historie, oldtidskundskab, latin og græsk ved N. Zahles skole og seminarium. I årene
1943-51 var han undervisningsassistent, og siden 1951 har han været lektor ved Københavns
universitet og i stor udstrækning varetaget undervisning og eksamination af de historie
studerende. Ved siden af dette krævende pædagogiske arbejde har han fået tid til at fore
tage excursioner og studierejser til middelhavslandene, om hvis historie hans videnskabelige
forskning har koncentreret sig. Han opnåede allerede i 1938 Aarhus Universitets guld
medalje for en prisopgave om den byzantinske lovgivning angående bondejord og militær
gods (se Acta Jutlandica X (1938) 74 f.); den 28. juni 1955 forsvarede han for opnåelse af
den filosofiske doktorgrad sin afhandling La cité de Gênes au XIIe siècle.
Sin første trykte afhandling Les lois agraires byzantines du Xe siècle offentliggjorde
han i tidsskriftet Classica et Mediaevalia V (1942) 70-91. Han sætter i denne afhandling,
der må ses i sammenhæng med guldmedaljeopgaven, på en overbevisende måde de byzan-
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tinske kejseres agrarlovgivning i forbindelse med deres politiske mål, nemlig at svække rigets
stormænd. Afhandlingen viser, hvorledes den lovgivning, der tilsigter at varetage bøndernes
interesser, afspejler kampen mellem de politiske fraktioner i det østromerske rige i 10. årh.,
deriblandt Nikeforos Phocas’ modsætning til hans forgængere og efterfølgere på tronen. Den
er præget af en fin problemstilling, skarp argumentation og klar fremstilling.
Fortrinlig er også den ganske korte afhandling Imperium Romanum (Classica et Mediaevalia VII (1945) 138-145). Erik Bach har fået den lykkelige ide at sammenligne de
forestillinger om kejserdømmet, der fremtræder hos biskop Otto von Freising, kejser Frede
rik Barbarossas historieskriver, og hos Johannes Kinnamos, der var den østromerske kejser
Manuel Komneno’s sekretær, hvis værk han iøvrigt har oversat, men endnu ikke fået udgivet
af selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse. Bach påviser trods forskellene over
ordentlig klart lighederne mellem den reaktionære byzantinske legitimisme og staden Roms
gennem Arnold af Brescia fremsatte krav på at vælge den kejser, der skal styre verden:
begge ideologier ses i lige grad at være forankrede i senantikken. Bach understreger hvor
ledes den rene magtfilosofi finder udtryk i de tanker, der af Otto von Freising lægges Fre
derik Barbarossa i munden, men påpeger samtidigt hvorledes til syvende og sidst også
Frederik Barbarossa betragter Konstantins og Justinians værk som den top, hvorfra man
er sunket, og hvortil man atter skal op.
En frugt af Erik Bachs byzantinske studier er det lille bidrag til Arups festskrift 1946
Det byzantinske borgerskab i det 10. årh.; med udgangspunkt i den såkaldte Præfektens
bog skildrer Bach forholdet mellem Eparchen i Konstantinopel og en række erhvervskorpo
rationer. Forfatteren røber sig som en fin kender af det 10. årh.s byzantinske samfunds
forhold uden dog at uddybe dette interessante emne.
Om Erik Bachs hovedarbejde La cité de Gênes au XIIe siècle (1955), 176 sider plus
58 sider tabeller, må det siges med en drejning af et kendt klassikercitat ’plus habet in
fronte quam in recessu fert’. Afhandlingen leverer ganske vist et særdeles vigtigt bidrag til
Genuas handelshistorie i århundredets sidste årtier, ligesom den kaster lys over de ledende
købmandsgruppers sociale struktur og politiske tilhørsforhold, men man kan ikke sige, at
den giver et tilbundsgående billede af samfundsforholdene i det 12. årh.s Genua. Disputat
sen bygger hovedsagelig på det rige kildemateriale, der er fremdraget af bl. a. amerikanske
forskere (Notai liguri del sec. XII 1938 ff.), men tillige på dokumenter, som forfatteren
selv har fremdraget. Derimod kan der med føje rettes indvendinger mod visse brist i udnyt
telsen af moderne forskeres resultater; bl. a. burde utvivlsomt Illuminate Peris i 1951 ud
komne værk Studi del Comune di Genova have været benyttet. Allerede Peri havde påvist
at medlemmer af konsularkommunen tilhørte det lokale aristokrati, der under udnyttelse
af konjunkturerne efter det første korstog begyndte at investere betydelige beløb i orient
handelen. Selvom det foreliggende værk ikke er præget af den klarhed og evne til god dispo
sition som Bachs første afhandlinger, vil det blive stående som et hovedværk inden for
forskningen om de for den europæiske kultur så betydningsfulde italienske kystbyers over
raskende hurtige ekspansion og deres rolle som formidlere på den ene side mellem de trans
alpine landes stigende tekstilproduktion og middelhavsverdenen, på den anden side mel
lem den nærmere orient og de østlige middelhavslande. Fremdeles har Bach ved at følge
enkelte storkøbmænd gennem en årrække i konkrete eksempler belyst, hvorledes en ny klasse
af storkøbmænd er opstået, der med held har formået at hævde sig mod det gamle aristokrati
såvel økonomisk som politisk. Endelig gives for Genuas vedkommende et vægtigt bidrag
til studiet af forholdet mellem by og contado i fortsættelse af Ottokars og Piesners ar
bejder, et bidrag, der har ganske særlig krav på opmærksomhed, fordi kilderne til Genuas
historie i det tolvte århundrede flyder rigeligere end andetsted i Italien.
Et biprodukt til disputatsen er Erik Bachs lille studie Commune og ærkebisp i Genua i
XII århundrede (afhandlinger tilegnede Rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald 1956 p. 68-75);
den bygger på et studium af Registrum Curiæ, særlig den lange række af domme, der er
kopierede i dette, og belyser kommunens emancipation fra ærkebispestolen.
Til de genuesiske studier hører endelig Etudes Génoises, Le minutier de Lanfranco, 15
maskinskrevne sider, hvori forfatteren fortsætter sine forskninger i de genuesiske notarers
protokoller. Ligesom notariatsprotokollerne fra 12. årh. belyser de den genuesiske sø
handels karakter; af særlig interesse er det gennem Lanfrancos protokoller fra begyndelsen
af 13. årh. at se, hvorledes nu også personer i en mere beskeden økonomisk stilling del
tager i Genuas ekspansion, navnlig m. h. t. handelen på Nordafrika.
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Samtlige genuesiske afhandlinger viser forfatteren som en besindig og moden forsker;
den sikkerhed, med hvilken han behandler det vanskelige kildemateriale og hans forsig
tighed, når det kommer til konklusioner, indgyder den dybeste respekt.
I manuskript foreligger en studie Østgoterkongen Theoderik i Historikernes opfattelse
(8 maskinskrevne sider), hvori det med god historisk indsigt påpeges, at Cassiodors Variae
må opfattes som udtryk for Theoderiks officielle propaganda, ganske som Dyggve har på
vist det for Theoderiks paladsbyggeri.
I en oversigtsartikel Byzans og den moderne forskning (Hist. Tidsskrift 10. R. VI p.
259-272) redegøres kyndigt, som man måtte vente, for en række moderne arbejder ved
rørende Østroms historie.
Foruden de nævnte skrifter kan Erik Bach pege på en omfattende populærvidenskabe
lig virksomhed spændende fra middelalderens Danmarkshistorie til Sydamerika af idag. Han
viser i disse skrifter fremragende evne til at give en bredere læserkreds klar orientering i
mange forskelligartede problemer, der altid anskues med den erfarne historikers kritiske
blik.
Der er enighed om, at Erik Bach såvel ved sin produktion som også ved sin veldoku
menterede pædagogiske virksomhed har kvalificeret sig fuldt ud til det ledige embede.

Dr. phil. Knud Hannestad, der er født d. 28. juni 1915, har taget skoleembedseksamen i
historie, dansk og latin ved Aarhus Universitet 1941, hvorefter han fra foråret 1942 har
været tilknyttet universitetet som undervisningsassistent i historie, indtil han i efteråret
1946 blev udnævnt til lektor i middelalderens historie. Som sådan har han vejledet spe
cialstuderende og deltaget i eksamination i ældre historie. Hannestad er ansat som biblio
tekar ved Statsbiblioteket og har forenet dette arbejde med både undervisning og forskning.
Han har gentagne gange foretaget forskningsrejser til middelhavslandene, hvis historie for
trinsvis har været genstand for hans studier. Allerede i 1941 opnåede han Aarhus Univer
sitets guldmedalje for en prisopgave om de kejserlige præfekters rolle i den ægyptiske civil
forvaltning (se Acta Jutlandica XV (1942) 105 f); den 24. oktober 1950 forsvarede han for
opnåelse af den filosofiske doktorgrad sin afhandling De 30 tyranner.
Sin første trykte afhandling Sollemne sacrum praefecti Aegypti and its historical back
ground offentliggjorde han i tidsskriftet Classica et Mediaevalia VI (1944) 41-59. Han
påviser i denne afhandling, der må ses i fortsættelse af guldmedaljeopgaven, at den ro
merske præfekts på kejserens vegne foretagne årligt tilbagevendende Nil-ofring ved Philae i
maj måned, om hvis nærmere rituelle karakter Seneca beretter i nat. quaest. IV, 2, 7, hver
ken er mere eller mindre end de romerske myndigheders videreførelse af traditioner fra
Pharaonernes og Ptolemæernes tid. Forfatteren har her fået øje på et interessant kult
historisk problem, som han har løst på modsigelsesfri vis.
Septimius Severus in Egypt (Classica et Mediaevalia VI (1944) 194—222) er et om
hyggeligt bidrag til kronologien for årene 198-202, hvoraf det fremgår, at kejser Severus
ankom til Ægypten i januar 199 og først forlod denne vigtige provins i efteråret 200 for
at begive sig til Syrien; Ægypten, der længe havde støttet hans modstander Pescennius Niger,
måtte totalt reorganiseres, hvilket demonstreres at være sket under kejserens ophold i
Aleksandria. Afhandlingen viser forfatteren som en besindigt ræsonerende historiker,
men giver ikke anledning til udfoldelse af større dristighed cg fantasi.
Med disputatsen De 30 tyranner (1950), 234 tættrykte sider, gives for første gang en
udførlig monografi over et af den athenske histories mest bevægede afsnit. De 30 tyranner
er en udpræget doktordisputats, forsåvidt som den samler sig om en hovedtese, nemlig at
Kritias og hans kreds har haft et ganske bestemt forfatningsmæssigt formål, at omdanne
den athenske forfatning efter spartansk mønster. Denne tesis, som er inspireret af vor
generations politiske erfaringer, er forfægtet med mange gode argumenter. Det kan dog ikke
nægtes, at bevisførelsen sjældent bliver fuldstændig, og grundlæggende forskelle mellem den
spartanske og den athenske samfundsorden synes efter kildernes vidnesbyrd ikke at være
blevet ophævet. Fx. findes i kildematerialet til revolutionen 404 intet som tyder på at be
siddelse af et bestemt jordareal (klaros), der i Sparta var den grundlæggende forudsætning
for tilhørighed til de fuldt berettigede borgere, skulle have haft en tilsvarende betydning i
de tredives planer. At forfatteren imidlertid har haft held til at fremdrage tydelige paral
leller mellem spartanske samfundsforhold og de tredives politiske hensigter, synes hævet over
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al tvivl; fx. er det overordentlig tankevækkende at få fremhævet rådets rolle som domstol
svarende til den spartanske gerusias kompetence i kapitalsager og forholdet til metøkerne,
som sammenlignes med den spartanske behandling af ikke-spartiater. Det ligger i selve em
nets art, at de resultater Hannestad når til, velvidende at de ofte beror på indicier, er usikre,
men med opbydelse af nogen større stringens skulle det have været muligt at sondre skar
pere mellem sikkert og hypotetisk, mellem væsentligt og uvæsentligt. Afhandlingen, der
beklageligvis kun foreligger på dansk, vil have blivende værdi som følge af den grundighed
med hvilken såvel det antike kildemateriale som den moderne forskning, også den idehisto
riske, behandles.
I manuskript (74 sider), der dog næppe tør betegnes som trykfærdigt, er indleveret en
afhandling om Italiens landbrug fra 4.-6. århundrede. Det er en velkendt sag, at Italien
i republikkens tid og den tidlige kejsertid ikke var selvforsynende med brødkorn, medens
det i 6. årh. e. v. t. optræder som en selvforsynende organisme. Den italienske forsker de
Robertis antager en gradvis forbedring af det italienske landbrug allerede i 4. århundrede
e. v. t. uden at påvise årsagen hertil. Overfor dette fremsætter Hannestad nu den tese, at det
er Vandalernes erobring af Afrika i 429, der tvinger Italien til selvforsyning. Tesen doku
menteres med benyttelse af senantikke litterære kilder, deriblandt det lille skrift Expositio
mundi, der af Hannestad med rette ansættes til at være senere end de katastrofale begi
venheder, der ifl. hans tesis har hidført en tydelig forbedring i Italiens forsyningsmæssige si
tuation. Selvom afhandlingen måske ville have vundet i styrke, såfremt forfatteren i højere
grad var inde i landbrugsøkonomisk problematik, er det indlysende, at alene det fremlagte
manuskript er et vægtigt bidrag ikke blot til forståelse af Italiens historie på overgangen
fra oldtid til middelalder, men at det tillige kaster lys over produktionsforholdene i Nord
afrika på Vandalernes tid. Man kan endvidere glæde sig over Hannestads påvisning af, at
kildematerialet denne sag vedrørende for 5. århundrede er koncentreret til århundredets
første årtier og altså ikke er relevant for tiden efter 440. Afhandlingen viser således, at
Hannestad stadig har øje for videnskabelige problemer, at han også har tankestyrke til at
løse dem, men at det er selve fuldførelsen, der øjensynligt volder størst besvær.
Den lille afhandling om Byzans’ forbindelse med Transkaukasien og Centralasien i 5.
og 6. århundrede viser forfatterens kendskab også til byzantinske kilder og til problem
stillinger vedrørende Byzans’ forbindelse mod øst. Den er således udtryk for en alsidig ori
entering, der tillige viser sig i udgivelsen af Guillaume de Rubruks beretning om sin rejse
til Qara Qorum 1253-1255 (209 sider: indledning, oversættelse og kommentar). Ved denne
udgivelse, der foretages for Selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse, har forfat
teren lagt for dagen, at han er fuldtud fortrolig med middelalderens latin, og at han ikke
er bange for at give sig i kast med områder, for hvilke han er henvist til andenhåndsviden.
Heri ligger måske nok en fare, men tillige en udvidelse af synsfeltet, der ikke er uden
værdi for den, der beskæftiger sig med middelalderens almindelige historie.
Foruden de omtalte dels trykte, dels utrykte arbejder har Hannestad behandlet et i
manuskript foreliggende afsnit af en planlagt verdenshistorie, fra år 284 til begyndelsen af
7. århundrede; dette godtgør, at Hannestad, der har deciderede evner for historisk frem
stilling, spænder over en stor del af det område, som den ledige lærestol omfatter.
Der er enighed om, at Knud Hannestad såvel ved sin videnskabelige produktion
som også ved sin veldokumenterede pædagogiske virksomhed og brede orientering i oldtid
og middelalder har kvalificeret sig fuldt ud til det ledige embede.
Dr. phil. Rudi Thomsen, der er født d. 21. juli 1918, har taget embedseksamen ved Aarhus
Universitet 1944. Fra oktober 1949 har han været ansat som museumsinspektør ved National
museet. Han har ligesom de to andre ansøgere haft lejlighed til at opholde sig i Rom og
foretage studierejser til museer i de vigtigste europæiske lande. Allerede i 1947 forsvarede
han for opnåelse af den filosofiske doktorgrad sin afhandling The Italic Regions from
Augustus to the Lombard Invasion.
Som ung student offentliggjorde han sin første afhandling Studien über den ursprüng
lichen Bau des Caesarforums (Opuscula Archaeologica II 2 p. 195-218, ed. Institutum
Romanum Regni Sueciae); han påviser heri overordentlig klart, at Caesar, da han år 54
begyndte at opkøbe grunde til sit Forum, ikke kunne planlægge sit Forum i det omfang,
hvori vi nu kender det, og at han først efter at være blevet herre i staten, efter 48, havde
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mulighed for at lade udføre de rydningsarbejder, der er forudsætning for det nuværende
Forum med dets Venustempel.
Fra studentertiden hidrører endnu en afhandling Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraus
setzungen (Classica et Mediaevalia V (1942) 13-17), hvori Rudi Thomsen skarpsindigt
forklarer baggrunden for folketribunen M. Livius Drusus’ politik. Det har været gådefuldt,
hvorfor optimaten M. Livius Drusus, skønt nøje knyttet til senatspartiet, gik så stærkt ind
for Italikernes optagelse i det romerske statssamfund. Thomsen godtgør, at Livius Dru
sus’ primære politiske mål var at reformere retsvæsenet til gunst for optimaterne, og
at han dertil havde brug for Italikernes støtte. Når hans politik mislykkedes, skyldes
det iflg. Thomsen bl. a., at ikke alle Italikerne var lige interesserede i at erhverve bor
gerretten. M. Livius Drusus’ politiske modstander Philippus kunne derfor støtte sig
til de Italikere, der ved den fra Drusus’ side påtænkte forfatningsændring ville miste
deres ager publicus. En meget vanskelig episode i det sidste førkristne århundredes urolige
romerske historie foreligger takket være denne afhandling nu vel oplyst.
Thomsens næste arbejde Erliess Tiberius Gracchus ein iustitium? (Classica et Mediae
valia VI (1944) 60-71) er trods sit ringe omfang bemærkelsesværdigt. Plutarchs beretning
om, at folketribunen Tiberius Gracchus standsede alle retssager for at gennemføre sine
politiske mål, har i det store og hele været troet, indtil Carcopino i sin bog ’Autour des
Gracques’ underkastede Plutarch som kilde en sønderlemmende kritik til fordel for Appian,
der ikke omtaler Gracchus’ iustitium. Carcopinos argument er det uafviselige, at en folketribun ifl. romersk statsret ikke kan have haft en så vidtgående beføjelse som at påbyde
iustitium. Imidlertid er det et spørgsmål, om en sådan statsretlig abnormitet som en folketribuns udstedelse af iustitium berettiger til blankt at forkaste overleveringen som helhed.
Thomsen mere end sandsynliggør, at det er den ene af konsulerne i året 133, P. Mucius
Scaevola, der var Tiberius Gracchus’ meningsfælle, som udstedte det omtalte iustitium, men
at dette af en i den romerske republiks statsret mindre kyndig eftertid er blevet tillagt
folketribunen Tiberius Gracchus, om hvem de politiske begivenheder i året 133 krystal
liserede sig. Afhandlingen, i hvilken Rudi Thomsen viser sin evne ikke blot til som i de
to første afhandlinger at fiksere et historisk problem, men også til indtrængende filologisk
analyse af det relevante kildemateriale, er et pletskud, klart i problemstilling, argumenta
tion og konklusion.
Disputatsen The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion (1947) - 345
sider plus et kort - er den første monografi over Italiens administrative inddeling i romersk
kejsertid. Kronologisk omfatter afhandlingen de i kejsertiden skabte forvaltningsenheder,
dvs. den begynder med kejserdømmets første reform på dette område, skabelsen af de 11
regioner, behandler derefter de såkaldte juridikater for at ende med den seneste kejser
tids provinser. Augustus’ regioner søges nøje afgrænset på grundlag af oplysningerne hos
Plinius, hvis arbejdsmåde takket være Rudi Thomsens filologisk-historiske metode klart
fremtræder. Selvom forfatteren lejlighedsvis går for vidt for at få overleveringen til at
stemme med sine teorier, fx. når han for enhver pris vil have Italiens floder til at danne
regionsgrænser, må man erkende, at hans resultater i det store og hele virker overbevisende;
de er da også for Syd- og Mellemitaliens vedkommende blevet godtaget i den nyeste ud
gave af Westermanns historiske atlas. Man kan nu og da føle sig ubehageligt berørt ved
Thomsens trang til at ville forklare alt, men ikke mindst hans påvisning af kontinuiteten i
de italiske forvaltningsenheder er af betydelig almenhistorisk interesse. I denne forbindelse
er navnlig fremhævelsen af 100-milsområdet omkring Rom som regulerende faktor for de
skiftende forvaltningsdistrikter særdeles vellykket. For kejsertidens seneste periode har
Thomsens filologisk skarpsindige udnyttelse af Liber coloniarum uigendrivelig værdi.
I fortsættelse af disputatsstudierne ligger afhandlingen The Iter Statements of the Liber
Coloniarum (Classica et Mediaevalia XI (1948) 137-181). Den handler om forståelsen og
anvendelsen af udtrykkene iter populo debetur og iter populo non debetur, der jævnlig
forekommer i det af flere romerske landmålere forfattede skrift. Thomsen slutter sig til
Saumagnes fortolkning af den gromatiske terminologi, men tager forbehold med hensyn
til dennes opfattelse af, hvorledes terminologien er anvendt i den bevarede litteratur. Iter
populo non debetur betyder, at en vej er offentlig, men refererer sig ikke til vejanlæg i
byerne, men til den udstykkede agers vejsystem. Thomsen viser, at offentlige veje anlagdes
i forbindelse med Gracchernes og Sullas udstykninger, medens det 2. triumvirat og Augu-
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stus’ distributioner i højere grad overlod anlægningen af veje til private. Således ses her en
klar historisk udvikling fra førcæsarisk tid til principatet for limitationens vedkommende.
En frugt af Rudi Thomsens virksomhed ved Nationalmuseets møntsamling er hans nu
mismatiske studier. Disse omfatter foruden det større værk Early Roman Coinage vol. I
(1957) - 251 sider i kvartformat - en mindre afhandling The Chronology of Early Roman
Coinage Reconsidered (Congrès international de numismatique 1953, trykt 1957, p. 193204). Problemkomplekset om de ældste romerske mønters kronologi er et spørgsmål af be
tydelig historisk interesse, idet det vedrører pengeøkonomiens gennembrud i romerstaten. I
Early Roman Coinage vol. I gives for første gang en samlet videnskabelig opstilling af de for
skellige kildegrupper for studiet af romersk møntvæsen. I den foreløbige kongresmeddelelse,
der kan forventes udvidet som en anden del af det større værk, yder Thomsen et afgørende
bidrag til den i de senere år særdeles livlige diskussion om indførelsen af sølv- og guldmøntning i Rom. Mellem den traditionelle på plinius 33, 42 ff. baserede opfattelse, ifl.
hvilken Romerne begyndte at udmønte sølv i 269 f. v. t. (den såkaldte denarius), medens de
romersk-kampanske mønter skulle tilhøre det umiddelbart foregående århundrede, og de
engelske numismatikere Mattingly og Robinsons teori, hvorefter året 269 skulle referere
sig til de romersk-kampanske mønter, medens denaren rykkes ned til 187 f. v. t., indtager
Rudi Thomsen et mellemstandpunkt. Hans kritik af Mattingly og Robinson, der opererer
bl. a. med Livius 34, 52, 6, røber filologisk indsigt og snilde. På den anden side er den
traditionelle tidlige datering heller ikke holdbar. Væsentlig støttende sig til det numismatiske
materiale, der viser, at denaren blev indført i krigstid, kommer han til det resultat, at
året 209, der også gennem de litterære kilder er kendt som en vigtig dato i Roms mønt
historie, er det tidspunkt, da denaren indføres. Aret 269 var ifl. Thomsen det år, da den
romerske mønt udstedte didrachmen forestillende Hercules, Ulvinden og tvillingerne, medens
289, da triumviri monetales for første gang valgtes, er tidspunktet for de tidligste prægninger
Selvom man må afvente den endelige redegørelse, viser allerede Thomsens foreløbige
meddelelse, at han er en alt andet end snæver specialist. Han bevæger sig med lige stor sik
kerhed i det kgl. møntkabinet og mellem antikkens forfattere. Det er afgørende, at de nu
mismatiske undersøgelser bestandig sættes i forbindelse med vigtige politiske begivenheder i
Roms historie.
En afhandling på spansk Ensayo de sistematizacion de las monedas navarras y aragonesas de los siglos XI y XII (Numisma VI (1956), p. 43-77) viser, at Thomsen også har
beskæftiget sig med middelalderlig numismatik, men føjer ikke væsentlige nye træk til bil
ledet af ham som forsker.
Dette må derimod siges om den i manuskript foreliggende afhandling Studier over athenæisk skattepolitik fra Solon til Fristatens undergang (225 maskinskrevne sider). Rudi
Thomsen har her taget et af de sidste 100 års mest omdebatterede problemer i Athens in
dre historie under behandling: arten af den skatteform, der går under navnet eisphora. Trods
mange forsøg er det hidtil ikke lykkedes forskningen at komme til klarhed i denne sag
hvis betydning for Athens statsfinanser vanskeligt kan overvurderes. Ved en indtrængende
analyse af hele det til rådighed stående kildemateriale - attiske retstaler, historiker- og
grammatikertekster samt epigrafisk materiale - er Thomsen imidlertid nået frem til faste
holdepunkter for opfattelsen af det attiske skattesystem. Udgangspunktet er en i metodisk
henseende brillant redegørelse for den i 378-377 gennemførte reform af eisphora-skatten, ved hvilken bl. a. en evident ny fortolkning af et omdiskuteret Demosthenessted (Con
tra Aphobon 2,11) viser Thomsens evne til historisk-filologisk analyse af en græsk tekst.
Derefter går han over til at udrede skattesystemet på den peloponnesiske krigs tid og det
lykkes ham her for første gang at give et klart billede af forhold, som hidtil har trodset
forskernes skarpsind. Thukydid 3, 19, 1 interpreteres på en ny og overbevisende måde og
den redegørelse for eisphora-skatten, der gives af grammatikeren Pollux, får en lige så enkel
som indlysende forklaring. Selvom den postulerede forbindelse mellem det 6. førkristne år
hundredes naukrarieskat og den senere eisphora fortsat må anses for problematisk, er der
ingen tvivl om, at Rudi Thomsen med sin forklaring af eisphora som en ekstraordinær
direkte skat på en ved selvangivelse fastsat formue samt hans udredning af principperne
for denne skats opkrævning har leveret en videnskabelig præstation af første rang.
Foruden de hidtil omtalte trykte og utrykte arbejder har dr. Thomsen ligesom dr.
Hannestad bidraget til en stor verdenshistorie: I manuskript foreligger 817 sider omhand-

47
lende tiden indtil 338. Dette arbejde må ifølge sagens natur i høj grad være refererende,
men er dog i al fald at anerkende som en ganske betydelig arbejdspræstation.
Dr. Thomsen har i modsætning til de to første ansøgere ikke haft lejlighed til at doku
mentere sine evner som universitetslærer, men der er enighed i det sagkyndige udvalg om
at dr. Thomsen ved sin alsidige og værdifulde videnskabelige produktion har kvalificeret
sig fuldt ud til den ledige lærestol.

Der er ingen tvivl underkastet, at de tre ansøgere hver for sig opfylder de højeste
krav man kan stille den, der skal bestride en lærestol i oldtidens og middelalderens alminde
lige historie. Dr. Erik Bach gør indtryk ved sin besindighed og modenhed, sit rolige om
dømme og sin suveræne beherskelse af et vanskeligt kildemateriale; han er tillige den af
ansøgerne, der synes at have det sikreste greb om idéhistoriske problemer og hans lange
erfaring som universitetslærer ved et stort universitet gør ham overordentlig skikket til det
ledige embede. Dr. Knud Hannestad bevæger sig over et bredere område end dr. Bach og
synes at vise større opfindsomhed i valget af forskningsopgaver; han er fremdeles i besid
delse af en mere end almindelig evne for historisk fremstilling; hans produktion virker
mindre ved grundighed end ved originalitet. Også han kan pege på en lang pædagogisk er
faring. Hans afhandling om det italiske landbrug viser, at han er i fin videnskabelig form
og vil kunne tilføre videnskaben resultater af blivende værdi. Dr. Rudi Thomsen har fra
sine tidligste afhandlinger vist et overlegent ingenium som historiker og filolog. Han kan
henvise til sin alment anerkendte indsats ved udforskningen af Italiens forvaltning, til sit
grundlæggende værk om det romerske pengevæsen og endelig til sine nye resultater ved
rørende Athens statsfinanser. På alle disse områder har han dokumenteret en imponerende
evne til at stille vanskelige problemer af stor historisk rækkevidde i ny belysning. Da ud
valget mener at måtte tillægge den fremlagte videnskabelige produktion afgørende betyd
ning, må det siges, at dr. Thomsen ved sikkerheden i sin metode og betydningen af sine
resultater er sine medansøgere overlegen. Udvalget er derfor enigt i at indstille dr. Thom
sen til det ledige embede, men er tillige enigt i at udtrykke ønsket om, at der også for dr.
Bach og dr. Hannestad må gives mulighed for i tryghed at kunne fortsætte deres forsker
gerning. Da dr. Thomsen i alt væsentligt har vist sine kvalifikationer inden for antikkens
historie, må det efter udvalgets opfattelse specielt for Aarhus Universitet være ønskeligt,
at der snarest oprettes en lærestol i middelalderens almindelige historie.

Aarhus Universitet, den 18. oktober 1957.
Franz Blatt.

Sture Bolin.
Troels Fink.

C. O. Bøggild-Andersen.

Krister Haneli.

På sit møde den 28. oktober 1957 sluttede fakultetet sig enstemmigt til udvalgets
indstilling. Sagen fremsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have ind
hentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. phil. Rudi Thomsen som
professor i oldtidens og middelalderens almindelige historie fra 1. december 1957
at regne.
Til det ved professor, dr. phil. Knud Jeppesens afgang ledige professorat i mu
sikvidenskab indkom der ved ansøgningsfristens udløb den 15. september 1957
ansøgninger fra dr. phil. Børge Friis, programsekretær, mag. art. Mogens Heimann,
professor Bjørn Hjelmborg og organist, mag. art. Søren Ole Sørensen.
Til at bedømme ansøgernes faglige kvalifikationer nedsattes et udvalg bestå
ende af professor, dr. phil. Jens Peter Larsen, København, professor, dr. Carl-Allan
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Moberg, Uppsala, samt professorerne, dr. phil. Justus Hartnack og dr. phil.
Knud Jeppesen.
Under 31. maj 1958 meddelte professor Bjørn Hjelmborg fakultetet, at han trak
sin ansøgning tilbage.

UDVALGSARBEJDE
I det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til varetagelse af de til de danske
lektorater i udlandet knyttede interesser (lektoratsudvalget) var fakultetet
repræsenteret ved professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg med professor,
dr. phil. Ad. Stender-Petersen som suppleant.
Udvalget for skoleembedseksamen har bestået af de fakultetsmedlem
mer, der eksaminerer til skoleembedseksamen. Som formand for udvalget har
fungeret professor, dr. phil. H. Bach.
I translatøreksamenskommissionen har fakultetet været repræsenteret
ved professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg.
Som fast medlem af det ved ministeriets bekendtgørelse om skoleembeds
eksamen af 2. september 1948 oprettede studieudvalg fungerede professor, dr.
phil. Paul Krüger.
Fakultetets kursusudvalg har bestået af professorerne, dr. phil. H. Bach,
Torsten Dahl og dr. phil. Peter Skautrup.
Som fakultetets repræsentant i det af undervisningsministeriet nedsatte Dansk
Folkeminderåd fungerede professor, dr. phil. Peter Skautrup.
Fakultetet har været repræsenteret i kollegiebestyrelsen ved professorerne,
dr. phil. H. Bach og dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen.
Foruden dekanen valgtes professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg med
professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen som suppleant til medlem af Universi
tets-Samvirket.
I Det faglige råd ved Danmarks pædagogiske Institut har fakultetet
været repræsenteret ved professor, dr. phil. H. Bach.
I »Dansk Sprognævn« har fakultetet været repræsenteret ved professor,
dr. phil. Peter Skautrup.
Udvalget til at fremsætte forslag om dramaturgi som cand. art.-studium har
bestået af professorerne, dr. phil. H. Bach, dr. phil. Sven Møller Kristensen,
dr. phil. Paul Krüger og dr. phil. Ad. Stender-Petersen.
Udvalget vedrørende fordeling af professorværelser har bestået af profes
sor, dr. phil. H. Bach, professor, dr. phil. Troels Fink, professor, dr. phil. Andreas
Blinkenberg og professor Else Kai Sass.
I udvalget til forhandlingerne med ministeriet om byggeplaner var fakultetet
repræsenteret af professor, dr. phil. Andreas Blinkenberg og professor, dr. phil.
H. Bach samt professor, dr. phil. Franz Blatt som suppleant.
Et nedsat udvalg til rammeforslag til institutternes bestyrelse bestod af pro
fessorerne, dr. phil. H. Bach, dr. phil. Troels Fink og dr. phil. Peter Skautrup.
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Professor, dr. phil. H, Bach har været medlem af et af det filosofiske fakultet
ved Københavns Universitet nedsat udvalg til bedømmelse af de indkomne ansøg
ninger om et ledigt professorat i germansk filologi ved Københavns Universitet.
NORDISK SAMARBEJDE
7.-9. august 1957 holdtes på Aarhus Universitet det 11. nordiske historikermøde
med 361 deltagere. Professor, dr. phil. C. O, Bøggild-Andersen fungerede som mø
dets præsident.
På den anden nordisk-slavistiske fagkonference, som fandt sted i Uppsala
25.-30. august 1957, blev professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen valgt til præsi
dent for det nystartede Nordiske Slavistforbund og holdt et foredrag om »Proble
matikken i Kirsa Danilovs folkevisesamling«.
Professor, fil. dr. Valter Jansson, (Uppsala), holdt en forelæsning over emnet:
»Riksspråk och dialekt« den 1. oktober 1957.
Professor, fil. dr. Krister Hanell, Göteborg, holdt to forelæsninger over emnet
»Kring kejsar Augustus’ fredsaltare« onsdag den 16. og torsdag den 17. oktober
1957.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack holdt den 6. og 7. november 1957 fore
læsninger ved Uppsala Universitet og i Stockholms filosofiske forening.
Professor, fil. dr. Nils G. Wollin, Göteborg Universitet, holdt mandag den
25. og tirsdag den 26. november 1957 to gæsteforelæsninger ved Aarhus Univer
sitet. Emnerne var: 1) Drottningholm lustträdgård och park. 2) Desprez, för
nyaren av nyklassicismens teaterdekorationer.
ProfessoK, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen blev indvalgt som medlem af Det
norske Videnskaps-Akademi i Oslo 21. marts 1958.
Professor Else Kai Sass deltog i dagene 29.-30. marts i et møde af nordiske
professorer i kunsthistorie i Göteborg under forsæde af professor, fil. dr. Nils G.
Wollin.
Professor, dr. Ingerid Dahl, Oslo, holdt torsdag den 17. og fredag den 18.
april 1958 forelæsning over emnerne: »En strukturendring i det tyske verbal
system« og »Hvad er tysk syntaks ?«.
Som led i udvekslingen med Göteborg Universitet holdt professor, dr. Erik
Wistrand, Göteborg, i marts 1958 en række forelæsninger for de studerende over
»Den romerske politiske terminologi« og en offentlig forelæsning over »Udvik
lingstro og kulturpessimisme i antikken«, mens professor, dr. phil. Erik Lunding
i april og maj 1958 holdt en række forelæsninger i Göteborg, dels offentlige, dels
for tyskstuderende og dels for litteraturstuderende om litteratursociologiske, ånds
historiske og genrehistoriske emner.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack har været medlem af bedømmelseskomi
teen ved besættelsen af professoratet i filosofi ved universitetet i Bergen.
Professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen har været medlem af den sagkyndige
komite ved besættelsen af professoratet i nordisk litteratur ved universitetet i Oslo.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Professor, dr. phil. Paul Krüger deltog i den af Fédération internationale des
langues et littératures modernes i Heidelberg i august 1957 afholdte 7. kongres
og deltog i fortsættelse heraf i bureaumøder afholdt af Association internationale
de littérature comparée til planlæggelse af kongres i North Carolina.
Professor, dr. phil. Jens Holt har som repræsentant for Aarhus Universitet
deltaget i den internationale orientalistkongres, München, 25. august til 4. sep
tember 1957.
Docent, dr. phil. Gustav Albeck deltog i dagene 26.-30. august 1957 i Heidel
berg i den 7. kongres arrangeret af Fédération internationale des langues et litté
ratures modernes (F.I.L.L.M.).
Professor R. W. Zandvoort, Groningen, holdt den 23. og 24. september 1957
to forelæsninger over: »What is Euphuism?« og »Three Grammarians: Jespersen,
Poutsma og Kruisinga«.
Professor J. Porcher, Paris, holdt den 14. november 1957 en forelæsning over
emnet: »Les débuts de l’initiale historiée dans l’enluminure carolingienne«.
Professor Else Kai Sass foretog den 6.-18. december 1957 en studierejse til
Zürich for sammen med Ingres-forskeren, dr. Hans Naef, at foretage en sammen
ligning mellem Ingres’s portrættegninger og Thorvaldsens portrætbuster med hen
blik på identifikation af hidtil uidentificerede portrætter udført af de to kunstnere.
Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt deltog i den internationale Ducangekomités møder i Paris den 16.-18. december 1957, i København den 29.-30. april
1958 og i Bruxelles den 10. juni 1958.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen deltog som medlem af den internatio
nale slavistkomité til forberedelse af en international slavistkongres i komiteens
tredie møde i Warszawa i januar 1958 (se årsberetningen for 1957, s. 54).
Professor, dr. phil. Jens Holt har i januar 1958 efter indbydelse opholdt sig
ved British Museum i London på studieophold.
Professor, dr. phil. Jens Holt har den 29. januar 1958 i Durham University,
Philosophical and Philological Society, Newcastle og 31. januar 1958 i Cambridge
Language Research Unit holdt en forelæsning: »Pleremics«.
Professor, dr. phil. Jens Holt har i februar 1958 efter indbydelse opholdt sig
i Berlin for at studere kileskrifttekster i museet.
Professor, dr. phil. H. Bach holdt den 10. februar 1958 en gæsteforelæsning på
Sorbonne, Paris : »Le développement de 1’ autobiographie danoise«.
Den engelske kunsthistoriker Catherine Freemantle holdt den 26. og 27. marts
1958 to forelæsninger: »A Metamorphosis in the 17th Century Dutch Art« og
»The Symbolism of the 17th Century Town Hall of Amsterdam«.
Den engelske arkæolog, dr. Glyn Daniel, holdt den 20. marts 1958 en forelæs
ning over emnet: »Prehistoric beginnings of Art in Western Europe«, ledsaget
af lysbilleder.
Professor, dr. phil. Jens Holt har i april 1958 påbegyndt en studierejse til det
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nære østen med ophold i Bagdad, Ankara, Boghazköy og Istanbul, denne rejse
foretoges med støtte fra Carlsbergfonden.
Professor, dr. phil. Jens Holt har den 5. maj 1958 ved universitetet i Saloniki
holdt en forelæsning: »Le hittite et ses parents linguistiques«.
Direktøren for det franske institut i København, M. Pierre Moisy, holdt den
8. maj 1958 en gæsteforelæsning over emnet: »Du baroque dans l’architecture
du XVIIe siècle français«.
Professor Carlo Battisti, Firenze, holdt den 16. maj 1958 en forelæsning over
emnet: »Lingua e cinema«.
Professor Else Kai Sass foretog i tiden 17. maj til 10. juni 1958 en studierejse
til Spanien og Sydfrankrig med henblik på bedømmelse af en til Københavns
Universitet indleveret afhandling med antagelse af doktorgraden for øje.
Som leder af det Slaviske Institut i Århus og præsident for det Nordiske Sla
vistforbund deltog professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen som æresgæst i fest
lighederne 1.-4. juni 1958 i anledning af 50-års dagen for grundlæggelsen af Wiens
Universitets Institut für Osteuropäische Geschichte und Südostforschung og over
bragte de nordiske slavisters lykønskninger.
Den 3. juni 1958 holdt professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen et foredrag om
»Der älteste russische Staat« i Wiens Universitets Institut für Wirtschafts- und
Kulturgeschichte.
Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt har den 9.-12. juni 1958 som repræsentant
for Det kgl. danske Videnskabernes Selskab deltaget i Union académique inter
nationales møde i Bruxelles.
Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt har deltaget i den internationale Thesauruskommissions møde i München den 17.-18. juni 1958.
Professor, dr. phil. H. Bach repræsenterede den 5.-12. juli 1958 universitetet
ved den nordiske universitetsuge ved Münchens Universitet og holdt her en fore
læsning: »Die dänische Selbstbiographie - Charakteristische Bilder aus der Ent
wicklung der dänischen Literatur«.
Docent, dr. phil. Gustav Albeck deltog i den 2. internasjonale studiekonferanse om nordisk litteratur i Lillehammer i dagene 7.-12. juli 1958 og holdt her
en forelæsning : »Experiment og fornyelse i Poul Sørensens lyrik«.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen redigerede det Nordiske Slavistfor
bunds organ Scando-Slavica IV, som er tilegnet den 4. internationale Slavist
kongres i Moskva og modtog det sovjettiske Videnskabernes Akademis indbydelse
til som dets gæst at overvære den til september 1958 berammede kongres.

DOKTORDISPUTATS
Mag. art Kristian Jeppesen forsvarede den 3. juli 1958 sin for erhvervelse af den
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Paradeigmata - Three Mid-fourth
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Century Main Works of Hellenic Architecture Reconsidered«. Som officielle op
ponenter fungerede professorerne dr. phil. et jur. Franz Blatt og dr. phil. P. J. Biis,
København. Fra auditoriet opponerede lektor, dr. phil. J. A. Bundgård.

FORELÆSNINGER OG ØVELSER
Almindelig litteraturvidenskab.
Professor, dr. phil. Paul Krüger.
Efterårssemestret 1957: 1. Orienteringsforelæsninger for yngre studerende (1). - 2. Skrive
øvelser for yngre studerende. - 3. Forelæsninger over europæisk litteratur med særlig vægt på
relationer mellem engelsk og fransk litteratur i det 18. århundrede (2). - 4. Vejledning i speciale
studier.
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser for yngre studerende (1). - 2. Forelæsninger over europæisk
litteratur i det 18. århundredes sidste halvdel (2). - 3. Vejledning i specialestudier.
Engelsk.
Torsten Dahl, professor i engelsk filologi.
Efterårssemestret 1957:1. Øvelser over middelengelske tekster fra 14. århundrede. (2). - 2. Gen
nemgang af udvalgte afsnit af engelsk sproghistorie. (1). - 3. Forelæsninger og øvelser over Ed
mund Spenser. (2). - 4. Kollokvier over de engelske præpositioners anvendelse. (1). - 5. Vejledning
i håndbogsbenyttelse for begyndere. - 6. Skriveøvelser for eksamenskandidater. - 7. Skriftlige og
mundtlige øvelser ved undervisningsassistenterne, lektor Axel Jørgensen og cand. mag. Bente
Ahiers Møller.
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over middelengelske tekster fra 14. århundrede (fortsat). (2).
- 2. Gennemgang af udvalgte afsnit af engelsk sproghistorie (fortsat). (1). - 3. Forelæsninger og
øvelser over Edmund Spenser (fortsat). (2). - 4. Eksaminatorier over Jespersen-Jürgensen: Eng
lish Phonetics. (1). - 5. Skriveøvelser for eksamenskandidater. - 6. Skriftlige og mundtlige øvelser
ved undervisningsassistenterne, lektor Axel Jørgensen og cand. mag. Bente Ahlers Møller.
Dr. phil. Grethe Hjort, docent i engelsk filologi, med særligt henblik på litteraturen.
Forårssemestret 1958: 1. Tiltrædelsesforelæsning: Modem Trends in English Literature. 2. Australien Literature. (1). - 3. Fourteenth Century English Mystics. (1). - 4. Shakespeare
Bibliografi. (1).

Niels Alkjær, lektor i engelsk litteratur.
Forårssemestret 1957: Forelæsninger over stilhistorie (fortsat) og øvelser over Wordsworth.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over Wordsworth. (2). - 2. Forelæsninger
over Ben Jonson. (1). - 3. Øvelser over Volpone. (1).
Donald W. Hannah, engelsk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Dr. Johnson with particular reference to Boswell’s Life. (1). - 2.
Shaw. (1). - 3. Critical Appreciation. (1). - 4. The Writer in the 20th Century. (1).
Forårssemestret 1958: 1. The Writer in the Twentieth Century. 2. Critical Appreciation. 3. E. M. Forster with particular reference to »A Passage to India«. - 4. The English Novel in the
Eighteenth Century.
Professor, dr. Ernest Sandeen, University of Notre Dame, Indiana, har som gæstelektor holdt
følgende forelæsninger:
Efterårssemestret 1957: 1. Walt Whitman seminar. (1). - 2. Henry James. (1). - 3. Forelæs
ninger over Mark Twain. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over amerikansk litteraturkritik i det 20. århundrede. (1). 2. Forelæsninger og øvelser over William Faulkner. (2). - 3. Øvelser over amerikanske digtere i
det 20. århundrede. (1).
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Filosofi.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over filosofisk propædeutik. (4). - 2. Gennemgang
af udvalgte problemer indenfor logikken. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over filosofisk propædeutik. (4). - 2. Gennemgang af
afhandlinger af Austin, Hart, Strawson og Wisdom. (1).
Finsk.
Osmo Hormia, finsk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Sprogundervisning. - 2. Finsk litteratur.
Forårssemestret 1958: 1. Om finska språket. (2). - Om finsk litteratur. (1).

Fonetik.
Lektor, dr. phil. Henrik Abrahams.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser i eksperimentel fonetik. (2). - 2. Forelæsninger for for
prøvestuderende i almen fonetik. (2). - 3. Øvelser i høretræning m.v. for forprøvestuderende ved
cand. mag. A. G. Epstein. (1). - 4. Eksaminatorier for studerende med musik som hoved- eller
bifag i sangens og talens teori. (2). - 5. Øvelser i talelære for forprøvestuderende i musik ved cand.
mag. Johannes Dalsgaard. (2). - 6. Øvelser i diktion for forprøvestuderende i musik ved cand.
mag. Johannes Dalsgaard. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Kursus i tale- og sangteori for musikstuderende. (2). - 2. Kursus i
oplæsning af dansk poesi og prosa for danskstuderende. (2). - 3. Øvelser i eksperimentel fonetik.
(1) . - 4. Kursus i talelære for musikstuderende ved cand. mag. Johs. Dalsgaard. - 5. Kursus i
diktion for musikstuderende ved cand. mag. Johs. Dalsgaard.
Fransk.
Dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, professor i romansk filologi.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af Racine: Britannicus. (2). - 2. Øvelser over fransk
dialektologi. (1). - 3. Gennemgang af en moderne spansk tekst. (1). - 4. Forelæsninger og øvelser
til indførelse i studiet. (1). - 5. Øvelser i praktisk sprogfærdighed for 2. og 3. års studerende ved
undervisningsassistent, madame Marcelle Jousserand. - 6. Kursus i fransk syntaks for første års
studerende ved undervisningsassistent, adjunkt Magnus Berg.
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af La Chanson de Roland. (2). - 2. Øvelser over ud
valgte satirer af Mathurin Régnier. (1). - 3. Gennemgang af en moderne spansk tekst. (1). 4. Skriveøvelser for viderekomne. (1). - 5. Øvelser i praktisk sprogfærdighed for 2. og 3. års stu
derende ved undervisningsassistent, madame Marcelle Jousserand. - 6. Kursus i fransk fonetik
og i fransk syntaks for første års studerende ved undervisningsassistent, adjunkt Magnus Berg.
Dr. phil. Per Nykrog, professor i romansk filologi :
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger og øvelser over Théophile Gautier og hans samtid.
(2) . - 2. Gennemgang af de ældste franske tekster. (1). - 3. Gennemgang af udvalgte digte af
Peire Vidal. (1). - 4. Kollokvier over problemer vedr. de franske tidsbisætninger. (2). - 5. Skrive
øvelser for eksamenskandidater.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over Balzac. (2). - 2. Forelæsninger over
spansk teaterhistorie indtil Calderon. (1). - 3. Gennemgang af Lope de Vega: El Caballero de
Olmedo. (1). - 4. Kollokvier over sprogvidenskabelige afhandlinger. (2).

B. Chauvin des Villars, fransk lektor.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Voltaire. (1). -2. Le roman au 20e siècle.
(1). - 3. La philosophie du 18e siècle. (1). - 4. Explication de textes sur le 18e siècle. (1).
Giovanna Sechi, italiensk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Begynderkursus i italiensk. (2). - 2. Forelæsninger over italiensk
litteraturhistorie (1).
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Forårssemestret 1958: 1. Begynderkursus i italiensk. - 2. Fortsatte forelæsninger over Leo
pardi: Operette Morali. - 3. Gennemgang af italiensk kultur i forhold til Renæssancens kunst. 4. Øvelser i italiensk sprog.

Gabriel Rosado, spansk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Spansk begynderkursus. (2). - 2. Spansk for viderekomne. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Kursus i praktisk sprogfærdighed for begyndere. (2). - 2. Øvelser
over »La novela picaresca«. (1).
Historie.
Professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen.
Efterårssemestret 1957: Fritaget for undervisningspligt.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over Nordens historie 1570-1657. (2). - 2. Øvelser
over emner af dansk historie i 16. og 17. årh. (2). - 3. Skriveøvelser for eksamenskandidater.

Dr. phil. Troels Fink, professor i historie (med særligt henblik på Sønderjyllands historie).
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af verdenshistorien 18621914. (2). - 2. Øvelser over litteratur vedrørende Bismarck. (1). - 3. Kildekritisk kursus. (1). 4. Skriveøvelser for eksamenskandidater.

Dr. phil. Rudi Thomsen, professor i oldtidens og middelalderens almindelige historie.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over orientens ældste historie .(2). - 2. Kildeøvelser
over pengeøkonomiens gennembrud i Rom. (2). - 3. Skriveøvelser i antikkens historie for eksa
menskandidater.
Dr. phil. Knud Hannestad, lektor i middelalderens historie.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser over kildekritik og historisk metode. (3). - 2. Øvelser over
Grækenlands historie i 5. og 4. århundrede. (2). - Skriveøvelser i antikens og middelalderens
historie. - 4. Specialeseminar.
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over kildekritik og historisk metode. (2). - 2. Gennemgang
af Sveriges historie i middelalderen. (2). - 3. Skriveøvelser og specialeseminar.

Mag. art. Erik Reske-Nielsen, lektor i den nyeste tids historie.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af Danmarks historie 1914-1932. (2). - 2. Gennem
gang af grundelementer i international politik. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Danmarks historie 1932-1940. (1). - 2. Gennem
gang af verdenshistorien 1945-1950. (2).
Klassisk arkæologi.
Professoratet har ikke været besat.
Klassisk filologi.
Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger og øvelser over Pindar. (2). - 2. Gennemgang af
Livius’ 1. bog. (2). - 3. Vejledning af begyndere i benyttelse af hjælpemidler. - 4. Skriveøvelser
for viderekomne.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over Properts. (2). - 2. Gennemgang af
Demosthenes’ tale mod Leptines. (2).
Otto Foss, lektor i klassisk filologi.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser over Sallust Bellum Iugurthinum. (2). - Gennemgang af
Plutarch Artaxerxes. (2). - 3. Latinske stiløvelser for 3. semester. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Afsluttende gennemgang af Sallust: Iurgutha og øvelse ang. ægt
heden af Epistulae ad Caesarem senem. (2). - 2. Gennemgang af Illiaden, sang XVI. (1). - 3.
Græske stiløvelser, 2. semester. (1). - 4. Latinske stiløvelser.
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Græsk for nysproglige og matematiske studenter. Adjunkt M. Kjærsgaard afsluttede kursus i
elementært græsk (5) og påbegyndte nyt kursus i elementært græsk. (5).

Latin for matematiske studenter. Adjunkt G. Mondrup afholdt et elementært kursus i latin.
Kunsthistorie.
Professor Else Kai Sass.
Efterårssemestret 1957: Frisemester.
Forårssemestret 1958: 1. Fortsættelse af offentlige aftenforelæsninger over ældre dansk maler
kunst på Aarhus kunstmuseum, dansk monumentalmaleri, Constantin Hansen og Jørgen Sonne.
- 2. Forelæsninger over kompositionsproblemer i Rembrandts malerier. (1). - 3. Skriftlige øvelser
med magisterkonferensstuderende. - 4. Sammen med professorerne, dr. phil. C. O. BøggildAndersen, dr. phil. Troels Fink og lektor dr. phil. Knud Hannestad, øvelser over monumenter for
historie-, kunsthistorie-, arkæologi- og filologistuderende. (2). - 5. Gennemgang af københavnske
museer og Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg for deltagere i øvelser over monu
menter under ekskursion til København i ugen d. 9.-15. maj.

Musikvidenskab.
Professoratet har ikke været besat. Under vakancen er vikarundervisning varetaget af pro
fessor Bjørn Hjelmborg.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over den italienske kammer
kantates historie i barokken. - 2. Øvelser over Händels oratorium »Messias«. - 3. Øvelser i det
16. århundredes polyfoni (fortsat). - 4. Øvelser i kirketonal og nyere harmonik. Desuden afhold
tes følgende øvelser og kurser: 1. a) i musikhistorie, b) i harmonisering og c) i sanghistorie for
ældre studerende ved mag. art. Johannes Nørgaard. - 2. a) i harmonilære og generalbas, b) i form
lære og c) i musikhistorie for yngre studerende ved mag. art. Bent Stellfeld. - 3. a) i sangstemmens
uddannelse og behandling, b) i hørelære ved undervisningsassistent, fru Else Gottlieb, punkt b i
forårssemestret ved undervisningsassistent, fru Esther Amtoft Birch). - 4. i talepædagogik ved
cand. mag. J. Dalsgård. - 5. I korsang og kordirektion ved organist W. Børner. - 6. I orkester
ledelse og instrumentation ved kapelmester Gerhardt Schepelern.
Nordisk arkæologi og europæisk forhistorie.
Professor, dr. phil. P. V. Glob.
Efterårssemestret 1957: 1. Ældre romersk jernalder i Danmark. - 2. Øvelser over europæisk
arkæologi. - 3. Deltagelse i udgravninger.
Forårssemestret 1958: 1. Yngre romersk jernalder i Danmark. - 2. Øvelser over europæisk
arkæologi. - 3. Deltagelse i udgravninger.
Nordisk litteratur.
Professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser over danske tekster for 2. års studerende med henblik på
forprøven. (2). - 2. Forelæsninger med øvelser over den danske litteratur efter 1870. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over danske tekster for 2. års studerende med henblik på
forprøven. (2). - 2. Øvelser over den danske litteratur i tidsrummet ca. 1900-1914. (2).

Docent, dr. phil. Gustav Albeck.
Efterårssemestret 1957: 1. Fortsatte forelæsninger og øvelser over det 16. og 17. århundredes
litteratur. Gennemgang af Holberg-tiden. (2). - 2. Øvelser over dansk prosastil (for 1. års stu
derende). (2). - 3. Kollokvier og øvelser over et Ibsendrama i litterær og dramaturgisk belysning.
(1). - 4. Skriveøvelser.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over Holberg og hans tid. (2). - 2. Øvelser
over poetisk stil for 1. års studerende. (2). - 3. Litterære og dramaturgiske øvelser over et Ibsendrama. (D. - 4. Skriveøvelser.
Nordisk sprog.
Professor, dr. phil. Peter Skautrup.
Efterårssemestret 1957 : Professoren var fritaget for undervisningspligt. - 1. Ved undervisnings-
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assistent, bibliotekar Niels Åge Nielsen afholdtes kursus i dansk sproghistorie. (2). - 2. Ved under
visningsassistent, lektor Ole Olesen afholdtes øvelser i fonetisk transskription. - 3. Ved undervis
ningsassistent, lektor Peter Jeppesen afholdtes kursus i nydansk grammatik.
Ved dr. phil. Aage Hansen afholdtes: 1. Sproglig gennemgang af en holbergsk komedie. (1). 2. Øvelser i tids- og stedbestemmelse af ældre tekster. (2). - 3. Indførelse i studiet af dansk sprog
for begyndere. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af ældre middeldanske tekster. (2). - 2. Gennemgang
af en nydansk tekst. (1). - 3. Gennemgang af dialekttekster. (1). - 4. Skriveøvelser for ældre stu
derende. - 5. Afholdelse af kursus i sproghistorie ved undervisningsassistent, bibliotekar Niels
Åge Nielsen.

Dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen, professor i vestnordisk.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af den oldislandske grammatik på sproghistorisk
grundlag. (1). - 2. Øvelser over Edda-digte. (2). - 3. Forelæsninger over nyere islandsk litteratur.
(1) . - 4. Eksamensskriveøvelser (forprøve). - 5. Begynderkursus i oldislandsk ved undervisnings
assistent, lektor Peter Jeppesen. (2).
Forårssemestret 1958:1. Fortsat gennemgang af den oldislandske grammatik på sproghistorisk
grundlag. (1). - 2. Øvelser over Edda- og skjaldedigte. (2). - 3. Palæografiske øvelser for konferens
studerende. (1). - 3. Gennemgang af nyislandsk tekst for delprøvestuderende. - 4. Eksamensskrive
øvelser (forprøve). - 5. Fortsat kursus i oldislandsk (2) samt øvelser over Hrafnkels saga (2) ved
undervisningsassistent, lektor Peter Jeppesen.

Fil. mag. Åke Hansson, lektor i svensk.
Efterårssemestret 1957: 1. Svensk nybörjarkurs. (2). - 2. Genomgång av äldre nysvenska tex
ter. (1). - 3. Genomgång av fornsvenska texter. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Svensk nybörjarkurs (fortsat). (2). - 2. Genomgång av svenska tex
ter från 1700-talet. (1). - 3. Föreläsningar och övningar över svensk litteratur efter 1890. (1).
Cand. philol. Brynjulv Bleken, lektor i norsk.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over norsk litteratur. (1). - 2. Kursus i norsk. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over norsk litteratur. (1). - 2. Kursus i norsk. (2).

Sammenlignende sprogvidenskab.
Professor, dr. phil. Jens Holt.
Efterårssemestret 1957:1. Øvelser over græsk sproghistorie med gennemgang af dialekttekster.
(2) . - 2. Forelæsninger over indledning til sprogvidenskaben. (2). 3. Ved undervisningsassistent,
mag. art. K. H. Jordal afholdtes kursus i sanskrit. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over græsk sproghistorie med gennemgang af dialekttekster.
(2). - 2. Forelæsninger over indledning til sprogvidenskaben. (2). - 3. Ved undervisningsassistent,
mag. art. K. H. Jordal afholdtes kursus i sanskrit. (2).
Slaviske sprog og litteraturer.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over oldrussisk
litteratur. (2). - 2. Gennemgang af moderne polske og tjekkiske tekster. (2). - 3. Gennemgang af
moderne russiske tekster. (1).

Institutassistent, dr. phil. Hans Chr. Sørensen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Forelæsninger over oldrussiske tekster. (2). Øvelser i moderne russisk for begyndere (2) og for viderekomne.
Universitetsadjunkt, mag. art. Knud Rahbek Schmidt.
Efterårssemestret 1957: Øvelser over russiske middelalderkrøniker. (1).
Forårssemestret 1958: Forelæsninger og øvelser over russiske byline-tekster. (2).
Tysk.
Dr. phil. H. Bach, professor i germansk filologi.
Efterårssemestret 1957: 1. Een indledningsforelæsning til studiet af tysk. - 2. Øvelser over
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oldhøjtysk for hovedfagsstuderende til forprøven. (3). - 3. Øvelser over senere middelhøjtysk
lyrik. (2). - 4. Eksamensskriveøvelser, hovedfag, bifag, forprøve.
Forårssemestret 1958: 1. Fortsatte øvelser over oldhøjtysk. - 2. Kursus i tysk fonetik for for
prøve og bifagsstuderende. - 3. Sammen med dr. Meissburger øvelser over middelhøjtysk mystik
(Mechthild ; Eckhart). - 4. Eksamensskriveøvelser.

Dr. phil. Erik Lunding, professor i tysk filologi med særligt henblik på litteraturen.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over tysk litteratur, realismen. (1). - 2. Øvelser over
barokdramaet, i særdeleshed Andreas Gryphius. (1). - 3. Øvelser over Ernst Wiechert med filolo
gisk gennemgang af »Wälder und Menschen«. (2). - 4. Skriveøvelser over tysk litteratur (hoved
fag, bifag, forprøve).
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over tysk litteratur, realismen, naturalismen. (1). 2. Afsluttendende øvelser over barokdramaet. (1). - 3. Øvelser over Ernst Wiechert. (2). - 4. Fore
læsninger og øvelser over Goethes lyrik. (2). - 5. Skriveøvelser over tysk litteratur (hovedfag,
bifag, forprøve).
Dr. phil. Gerhard Meissburger, tysk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Lektüre und Interpretation früher Novellen Franz Kafkas. (2). 2. Übungen im freien Aufsatz. (Alle vierzehn Tage, 2).
Forårssemestret 1958 : Gemeinsam mit Prof. H. Bach: Übungen zur altdeutschen Mystik. (2). 2. Vom Sinn der Dichtung. (1). - 3. Übungen im freien Aufsatz. (Alle vierzehn Tage, 2).

Geerte de Vries, hollandsk lektor.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser for begyndere. (1). - 2. Øvelser for viderekomne. (1). 3. Forelæsninger over hollandsk litteratur. (1).
Forårssemestret 1958: 1. Øvelser over Vondels Lucifer for viderekomne. (1). - 2. Øvelser over
moderne tekster for begyndere. (1). - 3. Forelæsninger over hollandsk litteratur efter 1880. (1).
Universitetsadjunkt Ernst Dittmer.
Efterårssemestret 1957: Universitetsadjunkten var fritaget for undervisningspligt.
Forårssemestret 1958: Forelæsninger over latinsk indflydelse på det tyske sprog.

INSTITUTTERNE
Institut for engelsk filologi, der bestyres af professor Torsten Dahl og docent,
dr. phil. Grethe Hjort, har modtaget boggaver fra den amerikanske ambassade i
København, the High Commissioner for Australia, London, Statsbiblioteket i
Århus og professor Ernest Sandeen, University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.
- Stud. mag. Inger Marie Bach har udført arbejde ved ordning af instituttets kar
totek og opstilling af nyanskaffede bøger.
Institut for filosofi ledes af professor, dr. phil. Justus Hartnack. Insti
tuttets tidsskriftsamling og bogsamling er i det forløbne år blevet en del forøget.
Det fonetiske institut bestyres af professorerne, dr. phil. et litt. Andreas
Blinkenberg, dr. phil. Jens Holt og dr. phil. Peter Skautrup. Dets leder er lektor
i fonetik, dr. phil. Henrik Abrahams. Instituttet har bistået ved det humanistiske
fakultets undervisning i sprog ved optagelse og afspilning af grammofonplader
og bånd. Der er foretaget studier af forskellige sprogs fonetik, især danske dialekter.
Der er ydet instituttet for jysk sprog- og kulturforskning bistand med optagelse af
dialektplader. - Der er indkøbt sprogplader og instituttets apparatur er moderni
seret, særlig ved installation af en Lyrec-båndspiller.
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Forhistorisk arkæologisk institut bestyres af professor, dr. phil. P.V.
Glob. Udgravning af megalitgrave i Tustrup på Djursland, våbenofferfund ved
Vædebro nær Mossø, jernalderboplads ved Frederikshavn, jernalder s vej anlæg ved
Sjellebro på Djursland, alle med deltagelse af studerende ved universitetet. Fortsat
udgravningerne i Den persiske Havbugt i sheikedømmerne Bahrain, Qatar og
Kuwait, samt rekognoscering i Abu Dhabi. I instituttets arbejde deltager fast
museumsinspektørerne Harald Andersen, T. G. Bibby, Poul Kjærum og Georg
Kunwald, medens konservator G. Lange-Kornbak leder konserveringsafdelingen,
der som medhjælp har 3 anviste erhvervshæmmede.
Institut for germansk filologi: Faste medarbejdere: prof. H. Bach (in
stitutbestyrer), prof. Erik Lunding, universitetsadjunkt Ernst Dittmer, tysk lektor
Dr. G. Meissburger, hollandsk lektor Dr. Gerte de Vries. Accession 1.6.1957 1.6.1958: 253 bd. Instituttet har modtaget større boggaver fra det nederlandske og
fra det belgiske undervisningsministerium samt en række gratis tidsskriftabonne
menter gennem den tyske ambassade.
Institut for nyere historie bestyres af professor, dr. phil. C. O. BøggildAndersen og professor, dr. phil. Troels Fink med cand. mag. H. P. Clausen som
videnskabelig assistent. Bogsamlingen er i årets løb vokset med 76 bind (til 1. juni),
og der har været en tidsskriftakcession svarende til de foregående års. Som tidligere
har instituttet modtaget friabonnementer på tidsskrifter fra US Information
Service samt boggaver fra enkeltpersoner og institutioner, bl.a. fra professor P.
Skautrup, Rigsarkivet, Udenrigsministeriet, Nordisk Råd, The American Library
og University of Michigan.
Institut for jysk sprog- og kulturforskning ledes af professor, dr.
phil. Peter Skautrup. Det daglige arbejde forestås af videnskabelig assistent cand.
mag. K. Ringgaard. - Af Sprog og Kultur er udsendt XX årg. hefte 4. Indsamlin
gen af materiale til en jysk ordbog er blevet fortsat ved ny bevilling fra Statens aim.
Videnskabsfond og bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond til professor
P. Skautrup. Til ordbogens ca. 500 faste meddelere er der udsendt 4 store spørge
lister, og endvidere en mindre til ca. 150 meddelere. Adskillige meddelere har
desuden indsendt værdifulde dialektmanuskripter, som er indgået i instituttets
manuskriptsamling, ligesom flere har indtalt bånd.
Optegnelser i marken er foretaget af bibliotekar Niels Åge Nielsen (Tved),
cand. mag. K. Ringgaard (Storvorde), lektor Arne Espegård (Vendsyssel, Himmer
land, Læsø) og stud. mag. Hans Veirup (Jelling).
På instituttet er arbejdet med udskrivning af dialektlitteratur og indsamlede
optegnelser blevet fortsat, hvorved seddelsamlingen er blevet forøget med godt
100.000 sedler. Medarbejderne på instituttet har været: bibliotekar Niels Åge
Nielsen, cand. mag.’erne K. Ringgaard, Erik Andersen og Inge Petersen, og stud,
mag.’erne Hans Veirup, Poul Rasmussen, Ove Rasmussen, og fra 15. juni 1958
desuden stud, mag.’erne Mette Kunøe, Britta Persson Sørensen og Lis Jacoby
Petersen. Endvidere kontoristerne H. H. Mahs (til 1. april), Kirsten Fogsgaard og
Walter Nielsen (fra 20. maj).
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Den klassisk-arkæologiske studiesamling har været bestyret af pro
fessor, dr. phil. Franz Blatt og professor Else Kai Sass; pr. april 1958 er professor,
dr. phil. Rudi Thomsen dog indtrådt i bestyrelsen i stedet for professor Sass.
Professor, dr. phil. P. J. Riis har inspiceret det arkæologiske arbejde, ved hvilket
stud. mag. Anne Krogsgård har fungeret som medhjælper. Billedarkivet er blevet
forøget og systematiseringen af det tilendebragt. En systematisering af seddel
kartoteket over samlingens oldsager er påbegyndt. Konservator G. Lange Kornbak
har stået for konserveringen af oldsagerne. En boiotisk terracottafigur er erhvervet
på samlingens annuum.
Kunsthistorisk studiesamling, der bestyres af professor Else Kai Sass,
er blevet forøget med bøger, lysbilleder og fotografier ved gaver og køb. Bøger er
skænket af Kunstakademiets Bibliotek, Institut Français, Statens Museum for
Kunst, Den kgl. Kobberstiksamling, Det danske Kunstindustrimuseum, Ny Carls
berg Glyptotek, Thorvaldsens Museum, Det nationalhistoriske Museum på Fre
deriksborg, Den jugoslaviske Folkerepublik og Grosserer Herbert Melbye.
Kunsthistorisk Studiesamling har i det forløbne år fået stillet endnu et rum (i
kælderen) til disposition.
Opklæbningen af den store billedsamling er blevet fortsat ved Fru Ebba Larsen,
og ordningen af billedsamlingen samt skrivning af kartotekskort er blevet fortsat
ved stud. mag. Karen Løgstrup og stud. mag. Lise Dejgaard. Katalogsamlingen er
under ordning, først ved stud. mag. Kirsten Afzelius, derefter ved stud. mag.
Karen Løgstrup.
Sidste del af en treårig bevilling på 30.000 kr. er opbrugt.
Foruden denne konto har Kunsthistorisk Studiesamling disponeret over et
annuum på 5.000 kr. ; der er yderligere modtaget tilskud til indkøb af bøger af
tipsmidlerne og af universitetets rådighedssum.
Bestyreren af kunsthistorisk studiesamling er tillige leder af Århus Kunst
museum, for hvilket der udsendes en særskilt årsberetning.
Institut for lingvistik (Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners hånd
bibliotek for sprogvidenskab). Bestyrer, professor, dr. phil. Jens Holt. Til arbejdet
med hitti tisk leksiografi har Carlsbergfondet ydet kr. 1.500.
Institut for litteraturvidenskab, der ledes af professor, dr. phil. Paul
Krüger har i universitetsåret 1957-1958 udvidet sin bogbestand med 125 bind;
heraf var 24 bind gaver fra Statsbiblioteket, Institut for romansk filologi, Den ame
rikanske ambassade i København og andre.
Institut for musikvidenskab har midlertidig været bestyret af professor
Bjørn Hjelmborg, København.
Institut for oldtids- og middelalderforskning, der i det forløbne år
har været ledet af professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt, har fungeret som redak
tionskontor for den af Union académique internationale udgivne ordbog over
middelalderlatin, for et glossar over dansk middelalderlatin og for Det danske
Sprog- og Litteraturselskabs index til Saxos Gesta Danorum. Fremdeles er in
stituttet redaktionskontor for det af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalders-
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forskning udgivne tidsskrift Classica & Mediaevalia. Cand. mag. Bente Ahiers
Møller har fungeret i stillingen som assistent.
Institut for nordisk sprog og litteratur har været ledet af professor,
dr. phil. Peter Skautrup i samarbejde med professorerne, dr. phil. Sven Møller
Kristensen og dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen samt docent, dr. phil Gustav
Albeck. Instituttet har som gave fra Den arnamagnæanske Kommission, Køben
havn, modtaget et eksemplar af de af kommissionen udgivne, endnu ikke udsolgte
publikationer. Endvidere har Dansk-Islandsk Samfunds Danmarks-afdeling, Kø
benhavn, på grund af kontorophævelse deponeret sit gennem årene skabte islandske
bibliotek på instituttet. Biblioteket består af ca. 1.000 bind væsentligst nyere is
landsk skønlitteratur og islandske videnskabelige udgaver. Bøgerne opstilles efter
endt katalogisering på instituttet og udgør en værdifuld forøgelse af instituttets
vestnordiske bogsamling.
Institut for romansk filologi (bestyret af professor, dr. phil. et litt.
Andreas Blinkenberg) har gennem Institut Français i København som gave mod
taget forskellige tidsskriftabonnementer, og gennem den spanske ambassade en
boggave bestående af nyere spanske litteraturværker og -studier. Af instituttets
bogindkøb kan særligt nævnes en systematisk udvidelse af samlingen af klassisk
litteratur. I maj måned afholdtes på Instituttet et møde med repræsentanter for
Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket med henblik på en koordinering af de
tre institutioners indkøb til de italienske samlinger. Instituttet har fungeret som
sekretariat for Association des Romanistes Scandinaves; der er blevet forberedt
og afholdt en interskandinavisk kongres for denne sammenslutnings medlemmer i
dagene 21. til 24. august 1958. Instituttet fungerer som redaktionskontor for en
større fransk-dansk ordbog, som er under udarbejdelse. Cand. mag. fru Birte
Helmer Pedersen har virket som ikke-videnskabelig assistent ved instituttet hele
det forløbne år.
Slavisk institut har i det forløbne år været ledet af professor, dr. phil. Ad.
Stender-Petersen og institutassistent, dr. phil. Hans Chr. Sørensen. Det daglige
arbejde udførtes af ikke-videnskabelig assistent Arne Dahl under tilsyn af univer
sitetsadjunkt, mag. art. Knud Rahbek Schmidt. Instituttets bogbestand er blevet
systematisk forøget dels ved indkøb, dels ved bytteforbindelser med slaviske viden
skabelige institutioner, dels ved bogdeposita fra private. Dets avis- og tidsskrifts
samling forøgedes betydeligt i det forløbne år. Det videnskabelige arbejde på insti
tuttet omfattede væsentlig indsamling af materiale til et værk om den sovjetrussiske
litteraturs historie, studier indenfor det oldrussiske samfunds historie, det russiske
sprogs udvikling i det 17. århundrede og det russiske områdes præhistorie. Slavisk
institut fungerede som redaktion for det nordisk-slavistiske tidsskrift ScandoSlavica og som sekretariat for Nordisk Slavistforbund.
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FOREDRAG AF FAKULTETETS LÆRERE
UDENFOR UNIVERSITETET
Docent, dr. phil. Gustav Albeck holdt den 12. december 1957 foredrag i Det lærde Selskab om
»Grundtvig og universiteterne«.
Professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen holdt den 8. august 1957 foredrag på det 11.
nordiske historikermøde om »Christiern 2. og Povl Helgesen«.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack har holdt forelæsninger ved Folkeuniversitetet i begge
semestre.
Professor, dr. phil. Per Nykrog har holdt følgende foredrag: Den 14. november 1957:
Albert Camus (Studenterkredsen i Århus), den 7. februar 1958: Albert Camus (Studenterkredsen
i København), den 17. marts 1958: Balzacs vej til realismen (de franskstuderendes forening i Kø
benhavn, Le Coq), den 18. marts 1958: Baudelaire et Théophile Gautier, frères d’esprit? (Institut
Français i København).
Professor Else Kai Sass har holdt følgende foredrag: D. 22. april 1958 om nyere dansk kunst
i forbindelse med gennemgang af kunstsamlingen på 4. Maj Kollegiet; d. 25. april 1958 om
moderne dansk kunst på Aarhus Kunstmuseum for Aarhus Raadhus’ Kunstforening; samme
sted d. 7. maj 1958 om ældre og nyere dansk kunst for deltagerne i Nordisk Sommeruniversitet,
København og Århus.
Universitetsadjunkt Knud Rahbek Schmidt holdt den 27. august 1957 ved det andet nordiske
slavistmøde i Uppsala et foredrag om »Social, politisk og professionel terminologi for personer
og befolkningsgrupper i Den første Novgorodkrønike 1118-1240«.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen holdt den 28. februar 1958 et foredrag om »Den pol
ske romantik og den russiske« i Videnskabernes Selskab, i efterårssemestret 1957 foredrag i folke
universitetsforeningerne i Kolding (2), Padborg (1), Nyborg (2 og 2), Odense (1), Kragskovhede
(1) om »Sovjetunionen og folkedemokratierne«, i forårssemestret 1958 i folkeuniversitetsfor
eningerne i Ribe (1), Allesø-Broby (1), Assens (1), Thorshøj (1) om samme emne og i april 1958
om Dostojevskij i Holstebro Litteraturforening.
Professor, dr. phil. Rudi Thomsen holdt den 26. februar 1958 i Nationalmuseets foredrags
serie »Da Skåne var dansk« foredraget »Skåne som middelalderligt kulturcentrum« (senere gen
taget på Jonstrup Seminarium og i Kulturhistorisk Forening for Nordjylland, Ålborg) og som
led i Klassikerforeningens kursus for latinlærere på Aarhus Universitet 1.-5. juli 1958 den
4. juli 1958 foredraget »Pengeøkonomiens gennembrud i Rom«.

FAKULTETSLÆRERNES VIDENSKABELIGE PRODUKTION
Henrik Abrahams:
Etudes d’apprentissage phonologique, Revue de Laryngologie, supplementum de Juillet 1957,
side 632-639.
Konsonant i forlyd foran vokal, børns tilegnelse af modersmålets fonologiske stof, II, Nor
disk Tidsskrift for Tale og Stemme XVII 1957, side 101-107.
Anmeldelser i Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme XVII 1957, side 39-40, side 86-88, side
127-131.
Gustav Albeck:
Grundtvigs Syn paa Jens Møllers »Bidrag til en Oversættelsestheorie med nærmest Hensyn
til de bibelske Skrifter«, Grundtvig-Studier, 1957, p. 25-35.
Anmeldelser af Henning Høirup: »Frederik Lange Grundtvig« (1955) og N. F. S. Grundt
vig: »Taler paa Marielyst Højskole, 1856-1871«, udgivet af Steen Johansen, 1956, GrundtvigStudier 1957, p. 73-74 og 80-81.
Registrant over N. F. S. Grundtvigs papirer, udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8. September
1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab, VI bind, 1958, fase. 146 og 147.

Franz Blatt:
Saxonis Gesta Danorum. Tomus II fase. 3-4. Index Verborum. København 1957.
Latin Influence on European Syntax og Influence latine sur la syntaxe européenne. Acta
Congressus Madvigiani V. København 1957.
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C. O. Bøggild-Andersen.
Leonora Christina Comtesse d’Ulfeldt Autobiographie 1673. Facsimile. Introduction, tra
duction et commentaires par C. O. Bøggild-Andersen. Forening for Boghaandværk 1958. 228 s.
Recension af: Erik Arup: Danmarks Historie. III. Udgivet af Aksel E. Christensen. 1955.
Hist. Tidsskr. 11. rk. V, s. 329-57.
Anmeldelse af: Knud Fabricius: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. Fjerde Del.
1958. Jyske Samlinger, Ny række, IV, 1958, s. 230-32.
Troels Fink:
»5 foredrag om dansk udenrigspolitik efter 1864«. Universitetsforlaget i Aarhus 1958.

P. V. Glob:
Slangeofre i Bahrains oldtidshovedstad. KUML 1957. Oldtidsfund i Qatar. KUML 1957.

Justus Hartnack:
Filosofiske Essays, juli 1957 (Gyldendal).
Logik - klassisk og moderne, marts 1958 (Gyldendal).
Filosofiska Problemstälningar, maj 1958. (Svensk udgave af Filosofiske Problemer).
Grethe Hjort:
The Plagues of Egypt. Part 1 i Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Bd. 69, Ss.
84-103 1957).
The Plagues of Egypt. Part 2 i samme, Bd. 70, Ss. 48-59 (1958).
Sven Møller Kristensen:
Digtningens teori. København 1958.
Erik Lunding:
Recensioner af H. Maiworm »Epos der Neuzeit« og J. Kunz »Geschichte der deutschen No
velle« i Zeitschrift für deutsches Altertum, 1957, s. 166-177.

Per Nykrog:
L’influence latine savante sur la syntaxe du français. Acta Congressus Madvigiani vol. V,
København 1958.
Anmeldelser af Margaret M. Pelan (udg.): »Floire et Blancheflor« og af Erich Köhler: »Ideal
und Wirklichkeit in der frühen höfischen Epik« (Studia Neophilologica XXX (1958)).
Erik Reske-Nielsen:
Omvæltningen i Nordafrika II. Marokko. (Økonomi og Politik, 31. årg., 1957, s. 81-99).
Omvæltningen i Nordafrika III. Algier. (Økonomi og Politik, 31. årg., 1957, s. 247-273).
Sammen med Erik Kragh: Atlantpagten og Danmark, 196 s., København 1957.

Else Kai Sass:
Kunstforståelse, Maleri. 2. reviderede udgave, København 1957.
The Classical Tradition in Later European Portraiture, with Special Regard to Thorvaldsen’s
Portraits.
Proceedings of The Classical international Congress of Classical Studies. Vol. III. Copen
hagen 1958.
Knud Rahbek Schmidt:
Zur Erforschung der sozialen Terminologie in Texten des russischen Mittelalters. (ScandoSlavica IV, Kbh. 1958).

Peter Skautrup:
Dansk sprog. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. II. 1957. 659fif.
Dansk tunge. Smst. II. 1957. 662 fif.
Sproget og kulturen. Dansk Udsyn. 1958. 74-84.
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Ad. Stender-Petersen:
Sammen med Knud Jordal'. Das griechisch-byzantinische Erbe im Russischen (Acta Congressus
Madvigiani, Vol. V. ss. 163-218).
Geschichte der russischen Literatur, bd. I—II, München 1957.
Problematika sbornika Kirsi Danilova. (Scando-slavica IV, Kbh. 1958).
Hans Chr. Sørensen:
Studies on Case in Russian. (Det lærde selskabs skrifter 1957).
Zum russischen genitiv auf -a und -y im 17. Jahrh. (Scando-Slavica IV, Kbh. 1958).

Rudi Thomsen:
Mønter og medailler i Grønlands jord (tidsskriftet Grønland 1958, pp. 1-10).

PRØVER

Beskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 28. marts 1958 genbeskikket dr. phil. S. V.
Rasmussen som censor og professor Andreas Blinkenberg som censorsuppleant ved
den almindelige filosofiske prøve i tidsrummet 1. april 1958 til 31. marts 1961 samt
beskikket mag. art. Niels Egmont Christensen som censorsuppleant ved nævnte
prøve for samme tidsrum.
Dispensationer.
Undervisningsministeriet har efter fakultetets indstilling meddelt 1 student til
ladelse til at indstille sig til den filosofiske prøve uanset, at der ikke var forløbet 1
år siden studentereksamen.
Undervisningsministeriet har efter fakultetets indstilling meddelt 1 student, der
havde gennemgået filosofisk kursus på Yale University, fritagelse for den filoso
fiske prøve.
Filosofikum.
Vinteren 1957-58: Der gik 79 op til prøven - 67 bestod.
Sommeren 1958:
- 256 - - 211 -

Ialt gik 335 op til prøven - 278 bestod.

Tillægsprøve i græsk og latin.
I vinteren 1957-58 gik 1 studerende op til tillægsprøve i græsk for studerende
med ns. eller mn. studentereksamen, der agter at indstille sig til skoleembedseksa
men i latin og kristendomskundskab. 1 bestod.
I sommeren 1958 gik 6 studenter op til prøven. 6 bestod.
I vinteren 1957-58 gik 7 studenter op til tillægsprøve i græsk for studerende
med ns. eller mn. studentereksamen, der agter at indstille sig til teologisk embeds
eksamen. 6 bestod.
I sommeren 1958 gik 2 studerende op til prøven. 2 bestod.
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I vinteren 1957-58 gik 3 studerende op til tillægsprøven i latin for studerende
med mn. studentereksamen, der agter at indstille sig til skoleembedseksamen i
sproglig-historiske fag eller til teologisk embedseksamen. 3 bestod
I sommeren 1958 gik 17 studerende op til prøven. 13 bestod.

CAND. ART.-PRØVE

I vinteren 1957-58 gik 1 op til cand. art.-prøven. - 1 bestod.
Cand. mag. Knud Erik Kjær Madsen har efter at have bestået sproglig-historisk
skoleembedseksamen i sommeren 1958 modtaget diplom for sin i sommeren 1957
beståede cand. art.-prøve i spansk.

SKOLEEMBEDSEKSAMEN
Beskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 12. marts 1958 beskikket lektor, cand. mag.
A. P. Rossen som censor og rektor, cand. mag. Jørgen Hendriksen som censor
suppleant i faget tysk for resten af tre-året 1. april 1957 til 31. marts 1960.
Undervisningsministeriet har beskikket rektor Erik Bruun som 2. censorsup
pleant i fransk for resten af censurperioden 1. april 1957-31. marts 1960.

Dispensationer.

Fakultetet har meddelt tre studerende tilladelse til at indstille sig 2. gang til for
prøve efter % års forløb.
Undervisningsministeriet har efter fakultetets indstilling meddelt 3 studerende
tilladelse til at indstille sig til 2. del af skoleembedseksamen, uanset at den fast
satte frist på eet år efter 1. del overskrides.
Afholdte eksaminer.

Forprøver.
Vinteren 1957-58 : Der gik 8 op til prøven - 6 bestod.
Sommeren 1958:
- - 23 - - - 18
Ialt gik 31 op til prøven - 24 bestod.

1. del.
Vinteren 1957-58: Der gik 10 op til eksamen - 7 bestod
Sommeren 1958:
- - 11 - - 9 Ialt gik 21 op til eksamen - 16 bestod.
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2. del.

Vinteren 1957-58: Der gik 12 op til eksamen - 9 bestod.
Sommeren 1958:
- - 10 - - 10 -

Ialt gik 22 op til eksamen - 19 bestod.

Vinteren 1957-58:
Jens Aage Doctor, (1950), hovedfag: dansk, bifag: engelsk, 6,60, 1. karakter.
Mette Ottilia Harne, f. Hvass (1949), hovedfag: musik, bifag: fransk, 6,76, 1.
karakter.
Finn Jacobi (1951), hovedfag: kristendomskundskab, bifag: fransk, 8,76, 1. karak
ter med udmærkelse.
Torben Johannes Kisbye (1950), hovedfag: engelsk, bifag: tysk:, 6,77, 1. karakter.
Ida Kjeldsen, f. Thordrup (1950), hovedfag: fransk, bifag: dansk, 7,61, 1. karakter.
Helge Laursen (1950), hovedfag: dansk, bifag: fransk, 6,25, 1. karakter.
Kurt Claus Leuchsenring (1940), hovedfag: tysk, bifag: kristendomskundskab, 6,94,
1. karakter.
Erik Rafn Lyngby (1949), hovedfag: historie, bifag: engelsk, 6,87, 1. karakter.
Georg Sandeman Rasmussen (1951), hovedfag: dansk, bifag: engelsk, 6,86, 1.
karakter.

Sommeren 1958:
Åse Christiansen, f. Laursen (1947), hovedfag: musik, bifag: fransk, 6,44, 1.
karakter.
Jonna Marie Elisabet Cederquist (1951), hovedfag: fransk, bifag: latin, 6,79, 1.
karakter.
Paul Sophus Dahl (1950), hovedfag: historie, bifag: kristendomskundskab, 8,17,
1. karakter.
Jens Nielsen Faaborg (1952), hovedfag: fransk, bifag: tysk, 8,48, 1. karakter.
Niels Juul Højlund (1950), hovedfag: historie, bifag: kristendomskundskab, 6,97,
1. karakter.
Knud Erik Kjær Madsen (1949), hovedfag: fransk, bifag: russisk, 6,39, 1. karakter.
Erik Seyer Pedersen (1948), hovedfag: engelsk, bifag: fransk, 6,59, 1. karakter.
Else Rasmussen (1950), hovedfag: tysk, bifag: dansk, 7,18, 1. karakter.
Poul Laurits Rasmussen (1950), hovedfag: dansk, bifag: latin, 5,20, 2. karakter.
Hans Holten Worsøe (1951), hovedfag: tysk, bifag: latin, 6,90, 1. karakter.

Det lægevidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1957—58

DEKANVALG
På fakultetsmødet den 30. april 1957 valgtes professor, dr. med. Ib Holm-Jensen
som dekan for året 1957-58.

ANORDNINGER M. V.
Under den 29. april 1958 udstedtes følgende anordning om ændring af anordning
om den lægevidenskabelige embedeksamen ved Københavns og Århus univer
siteter.
Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og
Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Olden
borg, gør vitterligt :
Herved fastsættes følgende ændringer i anordning nr. 275 af 26. august 1954
om den lægevidenskabelige embedseksamen ved Københavns og Århus universi
teter, således som denne er ændret ved anordning nr. 133 af 16. april 1957:
§ 3 affattes således:
Efter 1. del og forinden den studerende indstiller sig til 2. del kræves følgende
undervisning og praktikanttjeneste gennemgået:
a) Volontørtjeneste i et halvt år på de hospitaler, hvortil denne tjeneste efter fakul
teternes nærmere bestemmelse er henlagt, herunder et propaideutisk klinisk
kursus på en medicinsk afdeling og et propaideutisk klinisk kursus på en
kirurgisk afdeling.
b) overlægeklinikker i 1) medicin, 2) kirurgi og 3) pædiatri.
c) kursus i bakteriologi, herunder kokoppevaccination.
d) kursus i blodtransfusion.
e) 3 måneders medicinsk praktikanttjeneste, deraf 1 måned på poliklinik.
f) 3 måneders kirurgisk praktikanttjeneste, deraf 1 måned på poliklinik.
g) 1 måneds psykiatrisk praktikanttjeneste.
h) 1 måneds praktikanttjeneste i obstetrik og gynækologi.
Endvidere kræves efter fakulteternes nærmere bestemmelse praktikanttje
neste eller klinisk kursus gennemgået i :
i) pædiatri.
j) dermato-venerologi.
k) neurologi.
l) radiologi.
m) epidemiologi.
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Den under e)-m) nævnte praktikanttjeneste kan udføres på alle efter fakul
teternes skøn dertil egnede sygehuse, polikliniker og fødselsanstalter. Fakulteterne
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for praktikanttjenesten, derunder fast
sættelse af det mest hensigtsmæssige tidspunkt for aflæggelsen og fordeling af de
studerende på de forskellige servicer.
§ 4 affattes således :
For at den studerende skal kunne indstille sig til 2. del kan det efter fakul
teternes nærmere bestemmelse desuden kræves, at han har gennemgået:
a) kursus i elementær kirurgi og almindelig operationslære,
b) kursus i medicinsk psykologi og mentalhygiejne,
c) kursus i psykiatri,
d) kursus i neuroselære,
e) kursus i røntgendiagnostik,
f) kursus i radioterapi,
g) kursus i neurologi,
h) kursus i epidemiske sygdomme,
i) kursus i dermato-venerologi,
j) kursus i ortopædi,
k) kursus i fysiurgi,
l) kursus i oftalmologi,
m) kursus i oto-rhino-laryngologi,
n) kursus i arvepatologi,
o) ekskursioner i hygiejne.
Som ny § 5 indføjes følgende:
I fagene dermato-venerologi, oftalmologi og oto-rhino-laryngologi skal den
studerende bestå prøver, som kan være enten kliniske, skriftlige eller mundtlige,
og ved hvilke der gives karaktererne »bestået« eller »ikke bestået«. Endvidere
skal den studerende i medicinsk psykologi og mentalhygiejne, psykiatri og neurose
lære bestå en fælles skriftlig, mundtlig eller klinisk prøve, ved hvilken der lige
ledes gives karaktererne »bestået« eller »ikke bestået«.

Som ny § 6 indføjes følgende:
Fakulteterne er hver for sig bemyndiget til enten efter derom indgivet ansøg
ning i hvert enkelt tilfælde eller ved kollektive bestemmelser at godkende kurser
og hospitalstjenester i andre lande samt prøver aflagt i de øvrige skandinaviske
lande, undtagelsesvis også i andre lande, således at sådanne kan træde i stedet
for de i nærværende anordnings §§ 2, 3, 4 og 5 nævnte obligatoriske kurser, prakti
kanttjenester, eller prøver.
Som ny § 7 indføjes følgende:
2. del omfatter følgende fag: skriftlige prøver i 1) hygiejne, 2) medicin, 3) ki
rurgi, mundtlige prøver i 4) almindelig patologi, 5) patologisk anatomi, 6) farma-
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kologi, 7) medicin, 8) kirurgi, 9) retsmedicin 10) obstetrik og gynækologi, samt
praktiske prøver i 11) medicinsk klinik, 12) kirurgisk klinik og 13) pædiatrisk
klinik; inden for prøverne i medicin og kirurgi bliver der efter fakulteternes
nærmere bestemmelse eksamineret af faglærerne i epidemiologi og neuromedicin,
respektiv neurokirurgi og ortopædi.
For hver af disse prøver gives een karakter. Den skriftlige prøve i hygiejne
kan aflægges særskilt, dog kun i den, termin, der ligger nærmest forud for den, i
hvilken den pågældende aflægger eksamen i 2. dels øvrige fag.
§ 7, som ændret ved anordning nr. 133 af 16. april 1957, ændres til § 8.
§ 8 ændres til § 9.
§ 9 ændres til § 10.
§ 10 ændres til § 11.
§ 11 ændres til § 12.
§ 12 ændres til § 13.
§ 13 ændres til § 14.

Givet på Amalienborg, den 29. april 1958.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Jørgen Jørgensen.

SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER

Det af fakultetet nedsatte udvalg til bedømmelse af ansøgerne til det ledige pro
fessorat i retsmedicin (se årsberetning 1956/57 s. 72) afgav den 27. august 1957
følgende indstilling:
Til den ledige stilling som professor i retsmedicin ved Aarhus Universitet har meldt sig følgende
3 ansøgere:
Prosektor, dr. med. Jørgen B. Dalgaard.
Viceprosektor, cand. med. Tage Munch Lund.
Prosektor, cand. med. Henning Wolthers.
Til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer har det lægevidenskabelige fakultet i sit møde
den 7. maj d. å. nedsat følgende sagkyndige udvalg:
Professor Lårus Einarson, professor, dr. med. Willy Munck, professor, dr. med. Fritz Schøn
heyder, samt professor, dr. med. Knud Sand, København.
Det nedsatte sagkyndige udvalg har i en række møder den 21. og 22. august d. å. indgående
drøftet ansøgernes videnskabelige produktion og deres tidligere uddannelse og øvrige virksomhed.
På grundlag heraf skal udvalget udtale følgende:
Dr. med. Jørgen B. Dalgaard, som er 39 år og medicinsk kandidat fra 1943 og dr. med. fra
1950, har foruden nogen klinisk uddannelse, i overvejende grad uddannelse inden for den patolo
giske anatomi. Han har specialistanerkendelse i patologisk anatomi og vævsmikroskopi. Han må
betegnes som en dygtig og erfaren patolog, som har haft stor praktisk virksomhed, således at han
må betegnes som fuldt kompetent inden for dette fag.
Det skal tilføjes, at han i 1955 har deltaget i konkurrence om et professorat i almen patologi
ved Göteborg Universitet og blev erklæret for kompetent til embedet.
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Dr. Dalgaards uddannelse inden for retsmedicinen må anses for mindre omfattende og ligger
overvejende inden for det patologisk-anatomiske område; dog må han under de sidste års an
sættelse ved universitetet i Bergen (F. G. Gades Institut) antages at have erhvervet sig en vis ud
dannelse inden for de øvrige områder af retsmedicinen, således at han også må betegnes som kom
petent inden for dette fag.
Dr. Dalgaard har igennem adskillige år deltaget i undervisning af medicinske studerende
både under sin ansættelse i Århus og i Bergen, og han har vist sig som en udmærket underviser,
som med stor interesse og flid har varetaget denne virksomhed.
Dr. Dalgaards videnskabelige produktion er meget betydelig i omfang, og med usædvanlig
energi har ham igennem årene publiceret en lang række arbejder. Blandt de første publikationer
findes en besvarelse af en prisopgave i medicin, som af Københavns Universitet er belønnet med
accessit. Hans videnskabelige produktion falder først og fremmest inden for patofysiologien og
den patologiske anatomi, medens han kun har publiceret få og ikke særlig værdifulde undersøgel
ser inden for retsmedicinen. Hans doktordisputats over årsagen til serumfosfatasestigningen ved
obstruktionsicterus er et veldisponeret arbejde, i hvilket han har gennemført en lang række tek
nisk vanskelige operative indgreb på dyr. De fremlagte undersøgelsesresultater tyder på rigtig
heden af den såkaldte retentionsteori, som dr. Dalgaard går ubetinget ind for. Hans disputats
arbejde og de mindre publikationer i tilslutning til dette skæmmes noget af, at der ofte fremsættes
ikke nærmere godtgjorte påstande, og i nogle tilfælde må man sige, at materialet fremlægges med
en betænkelig mangel på omhu. De nævnte indvendinger berører dog næppe rigtigheden af de
dragne konklusioner. Særlig fra de senere år foreligger der flere store arbejder af betydelig værdi,
selvom der i disse spores en vis tendens til noget for kategoriske slutninger, idet de statistiske op
givelser kan synes noget usikre.
Alt i alt må dr. Dalgaards videnskabelige virksomhed betegnes som lødig og værdifuld, og
den giver gode løfter for fremtiden.
Viceprosektor Tage Lund, som er 60 år og medicinsk kandidat fra 1923, har foruden en kortere
klinisk uddannelse i 30 år været ansat som assistent og senere viceprosektor ved patologisk
anatomisk institut ved Kommunehospitalet i Århus, og i 28 år har han tillige virket som assistent
hos og stedfortræder for statsobducenten i Århus. Han har specialistanerkendelse i patologisk
anatomi og vævsmikroskopi.
Tage Lund må betegnes som en usædvanlig kyndig og erfaren patolog, som særlig inden for
histologien indtager en meget høj position. Han har på dette område udøvet en meget betydelig
praktisk virksomhed igennem adskillige år og har som rådgiver i videnskabelige spørgsmål i
histologi gjort en betydelig indsats inden for universitetet og hospitalerne.
Dr. Lund må betegnes som overordentlig kompetent inden for den patologiske anatomi.
Dr. Lunds retsmedicinske uddannelse stammer ganske overvejende fra en 28-årig virksomhed
som retslig obducent, hvor han har vist sig særdeles kyndig og erfaren, men hans uddanelse inden
for nyere felter af retsmedicinen er noget mangelfuld. Han har i de sidste 3 år fungeret som under
visningsassistent ved den retsmedicinske undervisning i Århus og har derfor erhvervet sig kend
skab også inden for andre felter af retsmedicinen. Dr. Lund må i det hele betegnes som kompetent
i retsmedicin.
Dr. Lund har fra 1952 virket som lektor i patologisk histologi ved Aarhus Universitet og fra
1954 som undervisningsassistent i retsmedicin, og han har herunder ligesom i sine foredrag vist
meget gode pædagogiske evner og interesse for undervisningsvirksomhed.
Dr. Lunds videnskabelige virksomhed er i forhold til hans alder ret ringe. Han har ikke er
hvervet den medicinske doktorgrad, og der har været lange perioder, hvor han ingen arbejder har
publiceret.
Hans arbejder er i væsentlig grad publiceret i foredragsform, og flere af dem er mindre kasui
stiske arbejder over enkelte tilfælde. Arbejderne falder ganske overvejende inden for den patolo
giske anatomi, medens der kun er ganske enkelte små arbejder inden for retsmedicinen. Hans
arbejder vidner om hans store erfaring og indsigt i den patologiske histologi og er præget af en
overordentlig soberhed, grundighed og kritisk sans, og de viser gode evner for videnskabeligt ar
bejde, særlig skal fremhæves hans sans for at iagttage og vurdere vanskelige og sjældne patologi
ske forandringer.
Prosektor Henning Wolthers er 37 år og kandidat fra 1946-47.
Han har en god, overvejende kirurgisk præget klinisk uddannelse og har derefter i godt 3 år
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været ansat på Odense Amts- og Bysygehus’ patologiske institut og i næsten 4 år som videnskabe
lig assistent ved universitetets retsmedicinske institut i København.
Dr. Wolthers uddannelse i patologisk anatomi må betegnes som god, og han har specialist
anerkendelse i patologisk anatomi og vævsmikroskopi. Han må anses for kompetent i patologisk
anatomi.
Dr. Wolthers har en særdeles god uddannelse på alle felter inden for retsmedicinen, og han
har på fuldt tilfredsstillende måde deltaget i alle arter af retsmedicinsk virksomhed, herunder
skal fremhæves, at han selvstændigt gennem flere år har udført et stort antal retslige obdukti
oner på en i enhver henseende tilfredsstillende måde. Han må således anses for fuldt kompetent
i retsmedicin.
Dr. Wolthers har ikke deltaget i undervisningen af de medicinske studerende.
Dr. Wolthers videnskabelige virksomhed er af meget beskedent omfang, og der foreligger
kun eet publiceret arbejde fra hans hånd fra 1956. Dette arbejde må imidlertid betegnes som gan
ske usædvanligt godt og viser udprægede evner for videnskabeligt arbejde. Der foreligger for
udvalget oplysning om, at han i forbindelse med nævnte arbejde igennem de sidste år er i gang
med et stort anlagt videnskabeligt arbejde, hvor han anvender de nyeste landvindinger inden for
biokemien til løsning af meget aktuelle spørgsmål inden for den retsmedicinske alkoholforskning.
Dette arbejde må betegnes som særdeles godt og lovende og også vidnende om teknisk snilde.

Udvalget er enigt om, at alle 3 ansøgere må betegnes som kvalificerede til at beklæde stillingen
som professor i retsmedin ved Aarhus Universitet og den dermed forbundne stilling som stats
obducent.
Udvalget mener, at prosektor Jørgen B. Dalgaard og prosektor Tage Lund ved deres uddan
nelse og videnskabelige virksomhed bør placeres over dr. Wolthers, og at denne sidste - selvom
han må betegnes som en særdeles lovende videnskabsmand - på grund af sin hidtil beskedne viden
skabelige produktion og på grund af det forhold, at han ikke har haft mulighed for at deltage i
undervisning, næppe kan komme i betragtning ved besættelse af stillingen.
Et flertal af udvalget (Munck, Sand og Schønheyder) mener, at stillingen bør besættes med
prosektor Jørgen B. Dalgaard, idet flertallet lægger særlig vægt på hans store videnskabelige
aktivitet og hermed forbundne omfangsrige produktion, hvilket også i forbindelse med hans pas
sende alder formentlig vil gøre ham mest velegnet til at opbygge det nye retsmedicinske instituts
virksomhed.
Et mindretal (Einarson) mener, at dr. Tage Lund bør foretrækkes til stillingen, idet mindre
tallet særligt lægger vægt på hans mangeårige, betydningsfulde, praktiske og videnskabelige virk
somhed i Århus indenfor den patologiske anatomi og retsmedicin og må anse ham for at være
velegnet til at lede det nye retsmedicinske institut i særdeleshed med henblik på det videnskabelige
samarbejde ved universitetet, på hvilket område han forlængst har indlagt sig betydelige fortjene
ster. Endvidere vil mindretallet gøre gældende, at når der ses bort fra den kvantitative forskel i
dr. Dalgaards og dr. Lunds videnskabelige produktion, må kvaliteten stort set anses for at være
lige.
Willy Munck,
udvalgets formand.
Larus Einarson.

Knud Sand.

Fritz Schønheyder.

Udvalgets indstilling blev forelagt fakultetet, som på sit møde den 2. oktober 1957,
efter at udvalgsflertallets indstilling ikke havde kunnet opnå tilslutning fra et fler
tal af fakultetsmedlemmerne, vedtog at indstille til universitetsbestyrelsen at ud
skyde besættelse.
Universitetsbestyrelsen har derefter på sit møde den 29. april 1958 vedtaget at
udskyde besættelsen og undervisningsministeriet har efter at have fået sagen fore
lagt ved skrivelse af 30. juni 1958 meddelt, at ministeriet har taget sagen til efter
retning.
Efter at der på finansloven for 1958/59 var optaget bevilling til omdannelse af
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lektoratet i ortopædi til et professorat, indstillede fakultetet den 31. marts 1958
under henvisning til tidligere sagkyndig bedømmelse (årsberetning 1951/52 s. 70)
overlæge, dr. med. Eivind Thomasen til professoratet. Efter at have indhentet un
dervisningsministeriets godkendelse foretog universitetsbestyrelsen ansættelsen fra
1. april 1958 at regne.

UDVALGSARBEJDE
Fakultetets undervisningsråd har bestået af professorerne, dr. med. Willy Munck,
dr. med. Gregers Nørby og dr. med. Fritz Schønheyder.
Udvalget til undersøgelse af muligheden for forhøjelse af de på tjenestemands
vilkår ansatte professorers lønninger bestod af professorerne, dr. med. R. Malmros,
dr. med. Carl Krebs, dr. med. C. J. Munch-Petersen og dr. med. Willy Munck.
Udvalget til behandling af ansøgninger om indkøb af radioaktive isotoper har
bestået af professorerne, dr. med. Ib Holm-Jensen og dr. med. Knud Lundbæk,
og er i årets løb udvidet med professor, dr. med. Fritz Schønheyder, afdelings
forstander, dr. phil. C. B. Madsen og amanuensis, dr. phil. K. Zerahn.
Udvalget til behandling af problemer i forbindelse med den nye studieordning
bestod af professorerne Larus Einarson, dr. med. Fritz Schønheyder, dr. med. Søren
L. Ørskov, dr. med. Cai Holten, dr. med. C. J. Munch-Petersen, dr. med. Willy
Munck og dr. med. Gregers Nørby samt lektorerne, dr. med. J. C. Skou og dr. med.
A. Stenderup.
I Aim. dansk lægeforenings voldgiftsret har fakultetet været repræsenteret ved
professor emeritus, dr. med. Aage Th. B. Jacobsen.
Det permanente udvalg til forhandling med det lægevidenskabelige fakultet
i København bestod af professorerne, dr. med. C. J. Munch-Petersen, dr. med.
Gregers Nørby og dr. med. Fritz Schønheyder.
Udvalget til undersøgelse af muligheden for oprettelse af en forskningsklinik
for seksuelle lidelser består af professorerne, dr. med. Mogens Ingerslev, dr. med.
Willy Munck og dr. med. Erik Strömgren.
Et nedsat udvalg vedrørende nyordning af speciallægeuddannelsen bestod af
professorerne, dr. med. Willy Munck, dr. med. Gregers Nørby og dr. med. Knud
Lundbæk.
Et nedsat udvalg til forhandling om fysikundervisningen bestod af professo
rerne, dr. med. H. C. Andersen, dr. med. Carl Krebs, dr. med. Gregers Nørby og
dr. med. Fritz Schønheyder, samt den siddende dekan.
Et nedsat udvalg til behandling af ansøgninger til F. L. Schmidth og Co. A/S’s
jubilæumsfond bestod af professorerne, dr. med. Ib Holm-Jensen, dr. med. Cai
Holten og dr. med. Willy Munck.
I en fælleskomité for nordisk idrætsvidenskabelig forskning har fakultetet været
repræsenteret ved professor, dr. med. Fritz Schønheyder.
I socialforskningsinstituttets forskningsråd har fakultetet været repræsenteret
ved professor, dr. med. E. Strömgren.
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GAVE

Gennem toldkontrollør Hans Kock, Padborg, har fakultetet modtaget en bog
gave, som havde tilhørt afdøde læge A. L. Jungersen, V. Sottrup.

DOKTORDISPUTATSER
Cand. med. Johan Riishede forsvarede den 5. december 1957 sin for erhvervelse
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Cerebral Apoplexy, An
arteriographical and clinical study of 100 cases«. Som officielle opponenter fun
gerede professorerne, dr. med. R. Malmros og dr. med. C. J. Munch-Petersen.
Fra auditoriet opponerede overlæge P. E. Andersen, Odense. Graden konfereredes
under den 2. januar 1958.
Cand. med. Mogens Milfeldt forsvarede den 19. december 1957 sin for erhver
velse af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Flimrefusion og vibra
tionssans i neurologien. Om betydningen af kvantitative flimrefusions- og vibra
tionsundersøgelser i den neurologiske diagnostik«. Som officielle opponenter fun
gerede professorerne, dr. med. Fritz Buchthal, København, og dr. med. C. J.
Munch-Petersen. Fra auditoriet opponerede læge Morten Vodder og overlæge, dr.
med. P. G. K. Bentzon. Graden konfereredes under den 22. januar 1958.
Cand. med. Jan Weber forsvarede den 17. april 1958 sin for erhvervelse af den
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The Basophilic Substance of the
Gastric Chief Cells and its Relation to the Proces of Secretion«. Som officielle
opponenter fungerede lektor, dr. med. et phil. V. Oram og professor Lårus Einarson. Graden konfereredes under den 7. maj 1958.
Cand. med. Harriet Bratlund forsvarede den 26. juni 1958 sin for erhvervelse
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Langtidsbehandling af rheu
matoid arthritis med corticotropin og cortison«. Som officielle opponenter fun
gerede professorerne, dr. med. K. Lundbæk og dr. med. C. Holten. Graden kon
fereredes under den 26. juni 1958.

ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER
Det normal-anatomiske institut.
Professor Lams Einarson.
Undervisningen er gennemført efter læseplanen.
Efterårssemestret 1957: Kursus i almindelig histologi med 110 deltagere; instruktionskursus
i anatomi med 27 deltagere.
Forårssemestret 1958: Kursus i speciel histologi med 109 deltagere.
Efter indbydelse fra The George Washington University, Washington, D.C., U.S.A., virkede
professor Einarson som gæsteprofessor (visiting research professor) ved ovennævnte universitet
fra september 1957 til april 1958. I denne periode blev ledelsen af institutet varetaget af lektor,
dr. med. Erik Krogh, og professorens undervisning varetoges af videnskabelig assistent, cand. med.
Jørgen Holtet.
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Som gæst ved institutet har arbejdet reservelæge, dr. med. Jan Weber, Fødselsanstalten,
Aarhus.
Fra institutet er der udgået følgende publikationer, (1) og (2) i samarbejde med Patologisk
Institut, Universitetet i Bonn:
(1) N. Schümmelfeder, K.-J. Ebscher og Erik Krogh: Die Grundlage der differenten Fluorochromierung von Ribo- und Desoxyribonucleinsäure mit Acridinorange. Die Naturwissenschaf
ten 1957, 44, Heft 17, S. 467.
(2) N. Schümmelfeder, Erik Krogh og K.-J. Ebscher: Färbungsanalysen zur AcridinorangeFluorochromierung. Vergleichende histochemische und fluoreszensmikroskopische Unter
suchungen am Kleinhirn der Maus mit Acridinorange- und Gallocyanin-Chromalun-Färbungen.
Histochemi 1958, 1, S. 1-28.
(3) Jan Weber: The basophilic substance of the gastric chief cells and its relation to the process
of secretion. Acta Anatomica, 1958, Suppl. 31, 80 pp.

Det biokemiske institut.
Professor, dr. med. Fritz Schønheyder.
Videnskabelige medarbejdere: lektor, amanuensis, dr. phil. S. Darling, amanuensis, cand. polyt.
Kirsten Volqvartz, videnskabelig assistent, cand. med. P. J. Christensen, amanuensis, cand. polyt.
J. G. Nørby, videnskabelig assistent, cand. med. J. Lyngbye. Cand. polyt. K. H. Nielsen ansattes
1. september 1957 som vikar for cand. med. J. Lyngbye.
Ikke-videnskabeligmedhjælp: frk. Inge Merete Høyer, frk. Else Marie Andersen, frk. Lise Mad
sen, laboratoriemester Hjalmar Jensen og laboratoriebetjent Christian Sørensen.
Gæst ved institutet: cand. med. N. Knudsen.
Undervisning: Forelæsninger, eksaminatorier og biokemiske øvelser (5 hold) og skriveøvelser
er gennemført efter planen.
Amanuensis, cand. polyt. J. G. Nørby og professor F. Schønheyder har virket som lærere i
biokemi ved specialkursus i husholdning ved Aarhus Universitet.
Foredrag:
S. Darling: Nye Aminosyrer. Jydsk biologisk selskab, oktober 1957.
S. Darling: En ny aminosyre i gær. Dens syntese og konstitution. Kemisk forening, Køben
havn, juni 1958.
Videnskabelige publikationer:
P. J. Christensen og O. R. Steenstrup: Uric acid excretion with increasing plasma glucose con
centration (pregnant and non-pregnant cases). Scandinav. J. Clin. & Lab. Investigation
10, 182, 1958.
J. W. Date: A quantitative method for estimation of some carbohydrates on filter paper.
Scandinav. J. Clin. & Lab. Investigation 10, 149, 1958. (Tillige fra hygiejnisk institut).
J. W. Date: Quantitative determination of some carbohydrates in normal urine. Scandinav.
J. Clin. & Lab. Investigation 10, 155, 1958. (Tillige fra hygiejnisk institut).
P. J. Christensen: Tubular reabsorption of glucose during pregnancy. Scandinav. J. Clin. &
Lab. Investigation (i trykken).
For besvarelse af Aarhus Universitets prisopgave i biokemi og ernæringshygiejne 1956-57
har amanuensis, cand. polyt. J. G. Nørby fået tildelt guldmedalje.

Det fysiologiske institut.
Professor, dr. med. Søren L. Ørskov.
Forelæsninger, eksaminatorier og fysiologiske øvelser er gennemført efter planen.
Fru Birgit Dybkjær er fratrådt sin stilling som ikke-videnskabelig assistent.
I samarbejde med instituttet er der afholdt øvelser for sygeplejersker fra »Kursus ved Aarhus
Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker«.
Følgende har arbejdet som gæster på instituttet: Cand. med. H. Skjoldborg, cand. med. C.
Mouritzen, cand. med. O. Albrecktsen og stud. med. O. Schmidt.
Publikationer:
O. Jailing, H. Løw, L. Ernster & O. Lindberg: The Relation of the Site of Amytal to Oxidative
Phosphorylation. Bioch. et Biophys. Acta, 26 (1957) 231.
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Foredrag:
J. C. Skou: Undersøgelser over en natriumstimuleret adenosinetriphosphatase isoleret fra
perifere krabbenerver. Biokemisk Selskab, København, oktober 1957.
J. C. Skou: Enzymaktiviteten af et monomolekylært lag af acetylcholinesterase. Nordisk kon
gress for fysiologi, Stockholm, 1957.
J. C. Skou: Undersøgelser af aktiviteten af et enzym - acetylcholinesterase - spredt i en grænse
flade luft/vand. Jydsk Biologisk Selskab, Aarhus, marts 1958.

Det hygiejniske institut.
Professor, dr. med. F. Schønheyder har været konstitueret som leder af institutet.
Videnskabelige medarbejdere: amanuensis, dr. phil. K. Zerahn og videnskabelig assistent,
cand. med. John W. Date.
Ikke-videnskabelig medhjælp: frk. Inge Simonsen, frk. Inge Andersen, frk. Inger Jarding og
laboratoriebetjent Anker Basse.
Undervisning: Forelæsninger i hygiejne, herunder skriveøvelser for eksamensholdet og excursioner er gennemført efter planen ved professor F. Schønheyder, lektor, kredslæge O. Christian
sen, videnskabelig assistent John Date og amanuensis, dr. phil. K. Zerahn.
Endvidere har amtslæge, dr. med. P. Wiingård i hvert semester holdt 6 forelæsninger over
socialmedicinske emner. Madlavningskursus for ældre medicinske studenter afholdtes i hvert
semester. Dr. phil. K. Zerahn har afholdt kursus i tracerteknik.
Gæster ved instituttet: stud. med. Hvid Hansen og stud. med. Erik Hansen.
Doktordisputats:
K. Zerahn: Oxygen consumption and active sodium transport in isolated amphibian skin
under varying experimental conditions. Universitetsforlaget i Aarhus, 1958.
Publikationer:
J. W. Date: A quantitative method for estimation of some carbohydrates on filter paper.
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 10, 149, 1958. (Tillige fra biokemisk institut).
J. W. Date: Quantitative determination of some carbohydrates in normal urine. Scand. J.
Clin. Lab. Invest. 10, 155, 1958. (Tillige fra biokemisk institut).
O. Nørgård: Investigations with radioactive nickel, cobalt and sodium on the resorption
through the skin in rabbits, guinea-pigs and man. Acta. Derm. Veneorol. 37, 440, 1957.
Kongres: Dr. phil. K. Zerahn deltog i efteråret 1957 i den IX skandinaviske fysiologkongres
i Stockholm.
Videnskabelig assistent John W. Date har virket som lærer i diætetik ved Specialkursus i hus
holdning ved Aarhus Universitet.
For besvarelse af Aarhus Universitets prisopgave i biokemi og ernæringshygiejne 1956-57
har stud. med. Erik Hansen opnået accessit.

Institut for almindelig patologi.

Professor, dr. med. J. Bichel.
Forelæsninger i almindelig patologi, de obligatoriske kurser i bakteriologi, blodtransfusion, kokoppevaccination, arvelighedslære og medicinsk statistik (1. dels studerende), arvepatologi (2. dels
studerende) samt kursus i patofysiologi er gennemført efter planen.
I undervisningen har deltaget: Professor, J. Bichel, lektor, dr. A. Stenderup, dr. F. KissmeyerNielsen, cand. med. E. Reske-Nielsen, cand. med. C. Rindom Schiøtt og cand. med. Å. Juhl Therkelsen, professor Strange Petersen samt amtslæge, dr. E. Øllgård (vaccination).
I institutets arbejde har desuden deltaget: Overlæge, dr. K. Heilskov, cand. med. K. BastrupMadsen, cand. med. A. Bach, cand. med. G. Thomsen-Pedersen, cand. med. F. Borch Jensen, cand.
med. K. Bjørn Jensen samt stud. med. J. Brown Thomsen.
Fra 1. april 1958 til 1. oktober 1958 vikarierer cand. med. G. Thomsen Pedersen for cand. med.
E. Reske-Nielsen, der i denne periode har orlov.
I årets løb er der ved hjælp af et beløb fra en anonym giver foretaget udvidelse af institutet
ved en tilbygning, der rummer laboratorier for virusforskning.
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Dr. Bichel var i august 1957 præsident for den 6. europæiske hæmatologkongres i København,
der afholdtes i forbindelse med det internationale transfusionsselskab.
Dr. Stenderup deltog i august 1957 i den 6. europæiske hæmatologkongres.
Dr. Stenderup deltog i april 1958 i det 8. symposium on the strategy of chemotherapy, the
Society for general microbiology i London og besøgte forskellige hospitaler i London med hen
blik på studier over nosocomielle stafylokokinfektioner.
Dr. Stenderup har i København deltaget i udvalgsarbejde med henblik på udarbejdelse af
retningslinier for hospitaler i profylaksen mod stafylokokinfektioner.
Dr. Stenderup deltog den 6. juni 1958 i en rundbordskonference om stafylokokproblemet ar
rangeret for skandinaviske bakteriologer i Malmø.
Stud. med. J. Brown Thomsen har besvaret en prisopgave om folin- og folininsyre ved leukoser.
Besvarelsen er belønnet med universitetets guldmedaille.
Foredrag:
J. Bichel: Om lymfogranulomatosis maligna (Hodgkin), dens klinik og behandling (med film).
Horsens-Vejle lægekredsforening 24. oktober 1957.
J. Bichel: Symptomatologien ved lymfogranulomatose. Københavns med. selskab 22. april
1958.
J. Bichel: Lymfogranulomatose, diagnostik og terapi. Sydsjællands lægekreds, Næstved, 21.
maj 1958.
J. Bichel & K. Bjørn Jensen: Alcohol pain in Hodgkin’s disease. Hæmatologkongres 31. august
1958.
A. Stenderup, J. Bichel & K. Bjørn Jensen: Studies on the effect of isomers 7:2, 3:4-diepoxybutane on malignant disorders of the blood. Hæmatologkongres 30. august 1957.
A. Stenderup: Om svampeinfektion som komplikation til antibiotisk behandling. HorsensVejle lægekredsforening 24. oktober 1957.
A. Stenderup: Moniliasis. Dansk odontol. selskab 17. januar 1958.
A. Stenderup: Nosocomielle stafylokokinfektioner. I. Bakteriologiske synspunkter. II. Hygiej
niske synspunkter. Jydsk med. selskab 2. februar 1958.
A. Stenderup: Problemer i forbindelse med antibakteriel kemoterapi. Jydsk odontol. selskab
20. april 1958.
A. Stenderup: Svampeinfektioner og kemoterapi. Københavns med. selskab 22. april 1958.
C. Rindom Schiøtt: Virus problems in encephalitis. Medical Summer School 12. august.
C. Rindom Schiøtt: Virus and latent viral infections. Medical Summer School 23. august 1957.
C. Rindom Schiøtt: Latent virusinfektion i vævskulturer. Jydsk biol. selskab 22. oktober.
C. Rindom Schiøtt: Virusundersøgelser ved aseptisk meningit. F.Y.H.A. 12. februar.
G. Thomsen Pedersen, M. Ingerslev & A. Bach: Nosocomielle, penicillinresistente stafylokok
infektioner i en obstetricisk afdeling. Jydsk med. selskab 2. februar.
Publikationer:
J. Bichel: Gynaecomastia in Hodgkin’s disease. Dan. Med. Bull. 4: 157-158, 1957 og Fol.
Clin. Intern. 7: 1957.
J. Bichel: To the members of the VIe congrès de la société européenne d’hématologie, Copen
hagen, august 1957. Nord. med. 58: 1270, 1957.
A. Stenderup & I. Maack Bisgård: Non-reactive military tuberculosis and moniliasis compli
cating severe granulocytopenia treated with ACTH and Cortisone. Dan. med. bull. 4:
147-150, 1957.
A. Stenderup i samarbejde med F. Fischer, T. Bangsbo Andersen & T. Clemmesen: C-reaktiv
protein. Ugeskr. f. læger 120: 297-305, 1958.
A. Stenderup, A. Bach, G. Thomsen Pedersen & K. Rosendal: Stafylokokepidemi i en obste
tricisk afdeling. Ugeskr. f. læger 120: 521-527, 1958.
A. Stenderup i samarbejde med K. Riewerts Eriksen, E. Jensen, S. Olsen, Â. Chr. Thomsen &
Â. Videbæk: Dissemineret moniliasis. Ugeskr. f. læger 120: 638-642, 1958.
A. Stenderup i samarbejde med M. Andreassen & K. Riewerts Eriksen: Moniliaperitonitis som
komplikation til præoperativ tarmsterilisering. Ugeskr. f. læger 120: 642-643, 1958.
A. Stenderup i samarbejde med K. Riewerts Eriksen & J. L. Hansen: Injektionsabsces forår
saget af Candida albicans. Ugeskr. f. læger 120: 643-644, 1958.
Å. J. Therkelsen: Studies on the cytotoxicity of cysteamin and related compounds in tissue
culture. Acta path, microbiol. scand. 42: 201-215, 1958.
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Å. J. Therkelsen: Studies on the protective action of cysteamine and related compound against
nitrogen mustard (HN/2) injected in mice. Acta radiol. 49: 49-65, 1958.
C. Rindom Schiøtt: Demaskering af latent virusinfektion. Ugeskr. f. læger 120: 289, 1958.
Ad notam.

Farmakologisk institut.
Professor, dr. med. Ib Holm-Jensen.
Videnskabelige medarbejdere: Videnskabelig assistent, cand. med. Folmer Nielsen Kusk og viden
skabelig assistent, cand. med. Leif Hertz (ansat den 15. marts. 1958).
Institutets øvrige personale: Laboratoriemester, finmekaniker Børge Poulsen, laboratorie
betjent, snedker Otto Caspersen, kontorassistent, fru Else Holm-Jensen og laboratorieassistent,
fru Ingrid Knudsen.
Som gæster i laboratoriet har i det forløbne år arbejdet cand. med. Poul Schleisner samt cand.
med. Eiliif Frank Eisum og i en kortere periode dr. phil. Karl Zerahn.
Undervisningen for de medicinske studenter er gennemført efter studieplanen. Herudover
har professor Holm-Jensen afholdt en række forelæsninger over farmakologi for farmaceuter.

ÅRSBERETNING FRA HOSPITALERNE
Intern medicin.
Århus Kommunehospital, medicinsk afdeling C.

Professor, overlæge, dr. med. C. Holten.
I efterårssemesteret 1957 og forårssemesteret 1958 er undervisningen foregået efter de tidligere
retningslinier.
Der er afholdt forelæsninger i klinisk medicin. (1).
Examinatorier i klinisk medicin for 7. og 8. semesters studenter. (2).
Obligatorisk medicinsk overlægeklinik. (3).
Sidstnævnte undervisning har været overladt til 1. reservelæge, lektor dr. med. Villy Posborg
Petersen.
Professor Holten har holdt skriveøvelser med examensholdenes studerende.
Volontørundervisningen er foregået efter den nye studieplan, tutorer har været dr. med.
H. Gøtzsche, dr. med. Erik F. Mogensen.
Der er ved de kliniske assistenter, cand. med. E. Dollerup og cand. med. Bent Hastrup holdt
kursus i klinisk laboratorieteknik.
Fra afdelingen er i tiden 1. april 1957 til 31. marts 1958 udgået følgende publikationer:
C. Holten: Hypoglykæmi ved sarkomlignende Tumorer. U. f. L. 119, 162-166, 1957.
C. Holten: Haematology in Denmark. Nord. Med. 58, 1201-1204, 1957.
V. Posborg Petersen: Body composition and fluid compartments in normal, obese and under
weight human subjects. Acta Med. Scand. 158, 103-111, 1957.
V. Posborg Petersen: Hyperaldostéronisme og andre kliniske tilstande med kronisk kalium
mangel. U.f.L. 119, 1051-1058, 1957.
V. Posborg Petersen: Body composition and Fluid Compartments during Body Weight
Changes. Acta Medica Scandinavica. 160, 471-476, 1958.
E. Dollerup, H. Heigaard & C. Holten: N Heparin preparation with prolonged action. The
Lancet, May 4, 1957, pp. 897-899.
J. Bichel, C. Holten, K. B. Jensen & A. S. Christensen: The Rose-Waaler Test with Special
Reference to Cancer. Acta Medica Scandinavica, 158, 351-355, 1957. (Tillige udgået fra
Århus Universitets institut for aim. patologi og Radiumstationen).
Følgende foredrag er holdt:
C. Holten: Langtidsbehandling med antikoagulantia ved coronarlidelser. Det Medicinske
Selskab i København. 9. april 1957.
C. Holten: Brug og misbrug af cortison. Lægekredsforeningen for Thisted amt, oktober 1957,
og Fyens Stifts lægekredsforening, Odense, november 1957.
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C. Holten: The development of medical teaching in the School of Medicine, University of
Århus. Medical Pilgrims’ Århus-møde, september 1957.
V. Posborg Petersen: Clinical significance of serum aldolase activity. Medical Pilgrims’ Århusmøde, september 1957.
H. Gøtzsche & V. Posborg Petersen: Et Pickwick-syndrom. Medical Pilgrims’ Århus-møde,
september 1957.
Erik F. Mogensen: Poly ostotisk fibrøs dysplasi. Medical Pilgrims’ Århus-møde, september
1957.
E. Dollerup: Metaboliske balanceundersøgelser ved osteoporose. Medical Pilgrims’ Århusmøde, september 1957.
V. Posborg Petersen: Serum aldolase ved akut hjertesygdom. Dansk Selskab for intern Medi
cin, januar 1958.
H. Gøtzsche & V. Posborg Petersen: Et Pickwick-syndrom. Jydsk medicinsk Selskab. Novem
ber 1957.
Århus Kommunehospitals medicinske afdelinger havde i september 1957 besøg af 12 kolleger
fra britiske hospitaler »The Medical Pilgrims«; der holdtes af de to afdelingers læger foredrag
og demonstrationer.

Århus kommunehospital, medicinsk afdeling M.
Professor, overlæge, dr. med. Knud Lundbæk.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over udvalgte emner inden
for den interne medicin. 2. Examinatorier over intern medicin. 3. Kliniske demonstrationer af
patienter fra medicinsk ambulatorium. 4. Tutorundervisning ved cand. med. Bent Møller. 5.
Forelæsninger over propædeutisk medicin ved cand. med. S. Eskjær Jensen. 6. Undervisning af
volontører og praktikanter på medicinsk afdeling M og medicinsk laboratorium.
Fra afdelingen er der i tiden 1. april 1957 til 31. marts 1958 udgået følgende publikationer:
P. Bechgaard, N. C. Fjeldborg, M. Ingerslev, B. Møller, H. Poulsen: Iltterapi i teori og praksis.
Månedsskr. f. praktisk lægegerning, 35, 356, 1957.
S. Eskjær Jensen, K. Lundbæk, B. Møller & O. J. Rafaelsen: Virkningen af perorale antidiobetica på blodsukker- og fosfatkurve efter oral og intravenøs glukosebelastning. Ugeskr.
f. Læger, 119, 825, 1957. - Acta med. scand. 160, 67, 1958.
J. Husby, K. Lundbæk & R. Malmros: Creatinine Clearance and Electrolyte Patterns after
Hypophysectomy. Acta med. scand., 157, 209, 1957 (også udgået fra neurokirurgisk
afdeling).
K. Lundbæk: Das spätdiabetische Syndrom - Angiopathia diabetica. Ergebn. d. inn. Med. u.
Kinderhk., 8, 1, 1957.
K. Lundbæk: Intern Medicin. Ugeskr. f. Læger, 119, 1128, 1957.
K. Lundbæk: Indikationen for hypofysectomi ved metastaserende mammacancer. Ugeskr. f.
Læger, 120, 94, 1958.
K. Lundbæk: Perorale antidiabetica. Medicinsk Aarbog, p. 293, 1957-58.
K. Lundbæk: Stiff Hands in Long-term Diabetes. Acta med. scand., 158, 447, 1957.
K. Lundbæk & K. Nielsen: A Comparative Study of the Action of Three Hypoglycemic
Compounds on the Blood Sugar and the Islet Cells of the Pancreas in the Rat. Acta
endocrin., 27, 325, 1958.
I. Steiness: Vibratory Perception in Normal Subjects. À Biothesiometric Study. Acta med.
scand., 158, 315, 1957.
/. Steiness: Vibratory Perception in Diabetics. A Biothesiometric Study. Acta med. scand.,
158, 327, 1957.
Følgende foredrag er holdt af afdelingens læger:
K. Lundbæk: Insulin and Sulfonylureas. I.M.C.C. Medical Summer School, august 1957.
K. Lundbæk: Diabetesproblemer ved graviditet og i tilslutning til operative indgreb. Fortsæt
telseskursus i Ålborg, Esbjerg, Hjørring og Randers.
K. Lundbæk: Coma hypofysaria. Jydsk Medicinsk Selskab, oktober 1957.
S. Eskjær Jensen: Om mekanismen ved de østrogent inducerede forandringer i plasmalipoider.
Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus, november 1957.
K. Lundbæk: Et sendiabetisk håndsyndrom. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus,
november 1957.
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B. Møller: Syre-base-stofskiftet i kliniken. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus,
november 1957.
O. J. Rafaelsen: Perorale antidiabeticas virkning på kulhydratstofskiftet i isoleret muskulatur.
Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus, november 1957.
I. Steiness: Vibrationssans ved diabetes mellitus. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus,
november 1957.
K. Lundbæk: Perorale antidiabetica - Virkemåde og anvendelse. Københavns Medicinske
Selskab, februar 1958.
B. Møller: Om organismens syre-base-ligevægt bedømt ved analyser af arterieblod. Dansk
Selskab for Intern Medicin, februar 1958.

Århus Amtssygehus, medicinsk afdeling.

Professor ved den kliniske praktikantundervisning, overlæge, dr. med. Poul Bechgaard.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Obligatorisk medicinsk klinik for andet
semester efter 1. del - 2. Tutorundervisning i forbindelse med dr. med. Finn Fischer.
Lektor, afdelingslæge, dr. med. P. Bastrup-Madsen: Efterårssemestret 1957, forårssemestret
1958: Obligatorisk klinik for andet semester efter 1. del.
Fra afdelingen er udgået følgende arbejder:
Bastrup-Madsen, P.: Oral Maintenance Therapy in Pernicious Anaemia with Vitamin Bj/2 and
Hog Intrinsic Factor. Acta Medica Scandinavica. Vol. 159, 323-337, 1957. (Nordisk
Medicin, 58, 1233, 1957).
Bastrup-Madsen, P.: Alkoholsmerter ved Hodgkins sygdom. Ugeskr. for læger, 120, 32, 1958.
Bechgaard, P., Fjeldborg, N. Chr., Ingerslev, M., Møller, B., Poulsen, H.: Iltterapi i teori og
praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning. 557, 1957.
Boye, E.: Endocardial Fibro-Elastosis. Acta Pædiatrica 47: 187-192, March 1958. (Ugeskr.
for læger, 120: 445^147, 1958).
Høstrup, H. and Bastrup-Madsen, P.: Uropepsinogen Excretion in Patients with Pernicious
Anaemia and in Subjects with Simple Achlorhydria. Acta Medica Scandinavica, 158:
193-201, 1957.
Jesting, E., Bastrup-Madsen, P. and Bechgaard, P.: Phenylbutazone in Small Doses in the
Treatment of Joint Diseases. Acta Medica Scandinavica. 160: 305-314, 1958.
Tophøj, E.: Blood Concentrations of Phenylbutazone during Treatments with Small Doses.
Acta Medica Scandinavica, 1958.
Følgende foredrag er holdt:
Bastrup-Madsen, P.: Behandling af perniciøs og perniciosiforme anæmier. Aim. dansk Læge
forenings fortsættelseskursus.
Bechgaard, P.: Ober’s syndrom og andre smertesyndromer. Aarhus Lægeforening.
Bechgaard, P.: Den ubehandlede hypertensions prognose og indikation for behandling.
Läkareselskabet, Lund.
Bechgaard, P.: Den sene prognose af essentiel hypertension og hypertension efter graviditetstoxicose. Foreningen af forsikringslæger.
Bechgaard, P.: Ultimate Prognosis of Hypertension following Toxaemia. Symposium, Hammerschmidts hospital, London.
Bechgaard, P.: Patienternes velbefindende. Inspektørforeningen.
Bechgaard, P.: Ischias og lumbago. Dansk Selskab for intern medicin.
Boye, E.: Lungefunktionsundersøgelser med modificeret Krogh’s spirometer. Aim. dansk
Lægeforenings fortsættelseskursus.

Kirurgi.
Århus kommunehospital, de kirurgiske afdelinger K og L.

Professorerne, overkirurg, dr. med. V. Aalkjær og overkirurg, dr. med. N. Blixenkrone-Møller.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over klinisk og systematisk
kirurgi. - 2. Eksaminatoriske klinikker for 8. semester. Sammen med de øvrige læger på de kirur-
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giske universitetsklinikker - 3. Undervisning af volontører i 1. semester. -4. Undervisning af
praktikanter på de kirurgiske universitetsklinikker. - 5. Undervisning af praktikanter på kirurgisk
ambulatorium.
Cand. med. T. Søndergaard, lektor i kirurgi: 6. Kirurgiske overlægeklinikker for 3. semester.
7. Kursus i operativ kirurgi for 6. semester.
Dr. med. K. Røjel, lektor i kirurgi: 8. Kirurgiske overlægeklinikker for 3. semester. 9. Fore
læsning i systematisk kirurgi.
Dr. med. & phil. V. Oram, lektor i kirurgi: 10. Kirurgiske overlægeklinikker for 3. semester.
11. Eksaminatorier over poliklinisk kirurgi for 4. semester.
Dr. med. T. Castberg (til 31/3-58), cand. med. H. Skjoldborg, dr. med. P. Ottesen og dr. med.
M. Glahn (fra 1/5-58), undervisningsassistenter: 12. Kirurgiske reservelægeklinikker for
2. semester.
Cand. med. C. Mouritzen (fra 1/6-57) og cand. med. G. Retbøll (til 1/1-58), kliniske assistenter:
13. Forelæsning over elementær kirurgi og almindelige operationslære for 1. semester.
Fra de kirurgiske afdelinger er udgået følgende arbejder og holdt følgende foredrag:
V. Aalkjær: Kirurgi. Artikel. Ugeskrift for Læger nr. 119, p. 35, 1957.
V, Aalkjær: Prostatasygdomme. Foredrag. Aalborg amts lægekredsforening september 1957
og Hjørring amts lægekredsforening september 1957.
V. Aalkjær: Tetraden: Congenit bugvægsdefekt - urinvejsmisdannelser, - ektopia testis foddeformitet. Foredrag FYHA, maj 1957.
N. Blixenkrone-Møller: Colitis ulcerosa kirurgisk belyst. Artikel. Nordisk Medicin bd. 58,
s. 1071, 1957.
N. Blixenkrone-Møller: Hvor hyppig er cancer recti i Aarhus og hvordan gaar det patienterne?
Foredrag. FYHA 22/5-1957.
N. Blixenkrone-Møller: Incidence and Prognosis of Cancer of the Rectum. Foredrag. XVII
internat, kirurgkongres, Mexico oktober 1957.
N. Blixenkrone-Møller: Operative Cholangiography. Foredrag. Mayo Kliniken, Rochester,
U.S.A., oktober 1957.
N. Blixenkrone-Møller: Uddannelse af kirurger. Rundbordskonference. Dansk kir. Selskab
8/2-1958.
N. Blixenkrone-Møller og Carl Krebs: Preservation of the Ovarian Function after Combined
Surgical and Radiological Treatment of Early Cervical Cancer. Artikel. Acta Radiologica
1958, bd. 49, s. 128.
N. Blixenkrone-Møller, O. Jailing, J. Chr. Schou og H. Skjoldborg: Erfaringer med centraliseret
behandling af acut nyreinsufficiens. Foredrag. Dansk kir. Selskab 8. marts 1958.
Tyge Søndergaard: Thoraxkirurgi. Artikel. Ugeskrift for Læger, nr. 119, p. 35, 1957.
Poul Ottosen: Kirurgisk behandling af hjertesygdomme. Foredrag. Viborg lægekredsforening
september 1957.
V. Oram: Om Osteosynthese af mediale collum femoris fracturer. Foredrag, FYHA, maj 1957.
V. Oram: Pseudarthrosebehandling med compression a. m. Chamley. Foredrag. FYHA, maj
1957.
V. Oram: Skadelige følger af svangerskabsafbrydelse. Artikel. Tidsskrift for den norske Læge
forening, 1957, 77: 644.
K. Røjel: Om leverens kirurgiske anatomi. Et tilfælde af højresidig hemihepatectomi. Fore
drag, FYHA og Dansk kirurgisk Selskab, november 1957.
Kaj Røjel: Surgical Anatomy of the Liver. Artikel. Acta Chirurgica Scandinavica, vol. 114,
fasc. 4, 1957.
Kaj Røjel: Right Hepatic Lobectomy. Artikel. Acta Chirurgica Scandinavica, vol. 114, fasc.
4, 1957.
P. Holm-Nielsen: Colonresection ved perisigmoiditis. Artikel. Nordisk Medicin 57,1957, s. 581.
Thomas Castberg: Residual Stones in Spite of Cholangiography. Foredrag. Nordisk Kirurg
kongres i Stockholm. Artikel. Acta chir. Scand. 113, 481, 1957.
Thomas Castberg & Eyvind Mosekilde: Operative Cholangiography. Artikel. Danish Medical
Bulletin, vol. 4, no. 4, 1957.
H. Skjoldborg: Anuribehandling. Foredrag. Statshospitalet i Sønderborg, marts 1958.
Jørgen Munck: 2 tilfælde af tyndtarmstumor simulerende gyn. lidelse. Kasuistik som suppl.
til foredrag af Lefèvre, Foren, f. Gyn. og Obstetr., oktober 1957.
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Børnesygdomme.

Professor, overlæge, dr. med. Bent Andersen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Eksaminatoriske klinikker for 8. semester. (2).
- Forelæsninger for 3.-8. semester. (1). - 3. Afholdelse af obligatorisk overlægeklinik ved afde
lingslæge, lektor Ole Mortensen. (2). - 4. Undervisning af praktikanter på afdelingen.
Følgende foredrag er holdt i Foreningen af yngre Hospitalslæger i Århus, december 1957:
O. Steffensen: »Transitorisk diabetes mellitus« hos spæde.
S. Darling og O. Mortensen: Lactosuri hos en spæd - en familiær stofskiftesygdom?
Bent Andersen: Om blodets indhold af hæmoglobin og røde blodlegemer ved fødslen og i den
første tid efter denne.
5. Darling og O. Mortensen: Noget om tryptofanstofskiftet ved congenit hypoplastisk anæmi.
Hud- og kønssygdomme.
Professor, overlæge, dr. med. Esbern Lomholt.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Kliniske demonstrationer over patienter
med hud- og kønssygdomme. (2). - 2. Forelæsninger over hud- og kønssygdomme. (1). - 3. Under
visning af praktikanter på afdelingen.

Neurologi.

Professor, overlæge, dr. med. C. J. Munch-Petersen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over neurologi. (3). - 2.
Undervisning af praktikanter på afdelingen. - 3. Kurser over neurofysiologiske problemer i kli
niken for studerende i 4. semester ved afdelingslæge, dr. med. Ejner Pedersen.
Fra afdelingen er udgået følgende publikationer:
Peter Berggreen: Brocadisipal. Et nyt middel mod parkinsonisme. U.f.L. 1958, 120: 732.
Mogens Milfeldt: Flimrefusion og Vibrationssans i Neurologien. (Disputats) 1957.
C. J. Munch-Petersen: Det perifere nervesystems sygdomme. Nordisk Lærebog i intern Medi
cin V, 1958: 342.
C. J. Munch-Petersen: Lærebog i Medicinsk Neurologi. 2. udgave 1958. (I samarbejde med
professor, dr. med. Mogens Fog.)
C. J. Munch-Petersen: Neurologiske syndromer før og nu. Nordisk Psykiatrisk Medlemsblad.
1958, 12, suppl. 1: 337.
C. Rindom Schiøtt: Demaskering af latent virusinfektion. U.f.L. 1958, 120: 289.
Foredrag:
Erik Høyrup: Cephalalgi. Årsmøde for sygeplejeelever. Testrup. August 1957.
C. J. Munch-Petersen: Apoplexia cerebri. Diagnose og behandling. Holstebro 15. novb 1957.
C. J. Munch-Petersen: Neuroseproblemet belyst fra et medicinsk-neurologisk standpunkt.
Fortsættelseskursus. Aabenraa 16. april 1958.
C. J. Munch-Petersen: Sjældnere varianter indenfor epilepsiens formkreds. Jydsk medicinsk
Selskab. Århus, 3. maj 1958.
C. J. Munch-Petersen: Neurologiske syndromer før og nu. FYHA, 12. februar 1958.
Ejner Pedersen: Viral Infections of The Central Nervous System. Student’s International
Clinical Conference. Århus, august 1957.
Ejner Pedersen: Svimmelhedsproblemer ved nogle neurologiske sygdomme. Jydsk medicinsk
Selskab. Århus 6. oktober 1957.
Ejner Pedersen: Svimmelhed ved neuroinfektioner. Dansk neurologisk Selskab. Århus 4. maj
1958.
C. Rindom Schiøtt: Virus problems in encephalitis. Student’s International Clinical Conference.
Århus 12. august 1957.
C. Rindom Schiøtt: Virus and latent viral infections. Student’s International Clinical Confer
ence. Århus 23. august 1957.
C. Rindom Schiøtt: Latent virusinfektion i vævskultur. Jydsk biol. Selskab. Århus 22. oktober
1957.
C. Rindom Schiøtt: Virusundersøgelser ved aseptisk meningit. FYHA, 12. februar 1958.
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C. J. Munch-Petersen: Opponent ved dr. John Riishede’s disputats: Cerebral Apoplexy. An
arteriographical and clinical study of 100 cases. Århus 5. december 1957.
C. J. Munch-Petersen: Opponent ved dr. Mogens Milfeldt’s disputats: Flimrefusion og Vibra
tionssans i Neurologien. Århus 19. december 1957.
C. J. Munch-Petersen: Deltagelse i kongres. The American Neurological Association, The
Eighty-Second Annual Meeting. Atlantic City, N. J., U.S.A. June, 17, 18, 19. 1957.

Radiologi.
Professor, overlæge, dr. med. Carl Krebs.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over medicinsk radiologi
(diagnostik og therapi). (3). - 2. Gennemgang af radiumstationens patientmateriale. (1). - 3. 1
time daglig gennemgang af explorationsteknik ved gynækologiske undersøgelser sammen med lek
tor i radiotherapi, afdelingslæge Poul Bjerre Hansen. - 4. Gennemgang af specielle emner inden for
radiotherapien ved lektor i radiotherapi, afdelingslæge Poul Bjerre Hansen. - 5. Forelæsninger
over medicinsk radiologi (diagnostik) ved overlæge Ejvind Mosekilde. (2). - 6. Gennemgang af
røntgendiagnostiske undersøgelsesmetoder ved overlæge Erling Ratjen. (1). - 7. I tilknytning
til forelæsningerne over therapi kort at gennemgå elementerne af radiofysikken ved afdelingsfor
stander, dr. phil. C. B. Madsen. - 8. Kolloquier for viderekomne over radiofysik og radiotherapi
ved afdelingsforstander, dr. phil. C. B. Madsen og afdelingslæge Poul Bjerre Hansen. (3).

Patologisk anatomi.

Professor, prosektor, dr. med. Willy Munck.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Demonstrationer over frisk materiale. (2). 2. Forelæsninger og øvelser over patologisk histologi ved lektor, viseprosektor Tage Lund. (4). 3. Forelæsninger over patologisk anatomi ledsaget af demonstrationer ved undervisningsassistent,
reservelæge, cand. med. Kai Nielsen. (1). - 4. Propædeutiske forelæsninger i patologisk anatomi
for studerende i 1. og 2. semester i efterårssemestret 1957: undervisningsassistent, dr. med. L.
Klinken-Rasmussen, forårssemestret 1958: videnskabelig assistent, cand. med. Gunnar Retbøll.
(1). - 5. Demonstrationer over frisk materiale for studerende i 3. og 4. semester ved undervisnings
assistent, reservelæge, cand. med. Kai Nielsen. (1). - 6. Demonstration af visse topografisk-anatomiske forhold i henhold til aftale med professor L. Einarson for de medicinske studerende, som
forbereder sig til 1. del. - Undervisning af praktikanter og volontører på kommunehospitalets
patologisk-anatomiske institut.
Fra patologisk-anatomisk institut er følgende videnskabelige arbejder udgået:
Knud Lundbæk og Kai Nielsen: A Comparative Study of the Action of Three Hypoglycemic
Compounds on the Blood Sugar and the Islet Cells of the Pancreas in the Rat. - Acta
Endocrinologica vol. XXVII - fasc. Ill s. 325-338.
Knud Lundbæk, Kai Nielsen og Ole J. Rafaelsen: Mode of Action of Oral Antidiabetic Com
pounds - The Lancet 1958: 7029: 1036.
De to ovennævnte arbejder er tillige udgået fra 2. medicinske universitetsklinik ved Aarhus
Kommunehospitals medicinske afdeling M.

Retsmedicin.
Professor, dr. med. Willy Munck.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og demonstrationer over
retsmedicin. (2). - 2. Forelæsninger over retsmedicinske undersøgelsesmetoder ved lektor, viceprosektor Tage Lund. (1). - 3. Forelæsninger over socialmedicin og medicinallovgivning ved lek
tor amtslæge, dr. med. Palle Wiingaard. (1).
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Epidemiske sygdomme og klinisk medicin

ved Marselisborg hospital, afdeling A.

Professor, overlæge, dr. med. Gregers Nørby har i efterårssemestret 1957 og i forårssemestret 1958
holdt forelæsninger i klinisk medicin og afholdt medicinske kliniker for de ældste studerende.
Endvidere har professoren i efterårssemestret 1957 i forbindelse med cand. med. T. Bangsbo
Andersen og i forårssemestret 1958 med dr. med. P. AagaardPoulsen afholdt kursus i epidemiske
sygdomme. Ved undervisningen har undervisningsassistent Ole Ewald Hansen og de kliniske assi
stenter Tage Hjort og Egon Jesting assisteret. Udenfor semestret er der givet undervisning til
praktikanter.
Professor Nørby har ved Jydsk Medicinsk Selskabs møde i maj 1958 holdt foredrag: Behand
ling af tetanus.
I september 1957 besøgtes afdelingen af »The Medical Pilgrimms«. Ved denne lejlighed hold
tes følgende foredrag:
T. Bangsbo Andersen: Properdin - a revue.
Tage Hjort: Some factors influencing the estimation of urinary 17 hydroxycorticosteroids.
G. Nørby: The treatment of tetanus.
Ole Ewald Hansen: The effect of dicoumarol on the uric acid excretion.
Fra afdelingen er udgået følgende publicationer:
Finn Fischer, A. Stenderup, T. Bangsbo Andersen og T. Clemmesen: C-reaktiv protein, kliniske
undersøgelser, U.f.l. 120, nr. 10, side 305-310, 1958.
S. Lorentzen: Anæmia perniciosa med dobbeltsidig progressiv retrobulbær meuritis, U.f.l.
119, nr. 21, side 658, 1957.
Ole Ewald Hansen og C. Holten: Uricosuric effect of dicoumarol. The Lancet, May 17, 1958,
pp. 1047-1048.
A. Juki Therkelsen: Effect of serum on special absorption of bromsulphthalein after intra
venous injektion of heparin. Scandinav. J. Clin. & Lab. Investigation 156-159, 9, 1957.
Cand. med. Viggo Esmann er belønnet med accessit for besvarelse af Århus Universitets pris
opgave i intern medicin 1956: »Der ønskes en redegørelse over hyppigheden af forekomsten af
beta-hæmolytiske streptococcer hos patienter med angina i forbindelse med en undersøgelse over
forekomsten af antistreptolycin i blodet hos sådanne patienter.«

Neurokirurgi.

Professor, overlæge, dr. med. R. Malmros.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over neurokirurgi. - 2. Kli
nisk kursus i neurokirurgi.
Forelæsninger for sygeplejersker på Århus kommunehospital. (December 1957-Januar 1958).
Professor Malmros fungerede som officiel opponent ved John Riishedes disputats den 5. de
cember 1957 og har deltaget i the Society of British Neurological Surgeons’ møde i Holland, maj
1958.
Fra afdelingen har følgende læger holdt foredrag:
Erik Jensen: Perineuritis ulnaris. Efterundersøgelse af 40 opererede patienter. (Jydsk Medi
cinsk Selskab, november 1957).
K. Lundbæk, R. Malmros og P. Rasmussen: Coma hypophysaria efter hypophysectomi. (Jydsk
Medicinsk Selskab, september 1957).
R. Malmros: Forelæsning over neurokirurgi. (Landsmøde for sygeplejeelever, Testrup høj
skole, august 1957).
R. Malmros: Medullær kompression ved kongenite og adolescente kyfoser. (Jydsk Medicinsk
Selskab, november 1957).
R. Malmros: Behandling af cranietraumer. (Fortsættelseskursus for foreningen af sygehus
læger i provinsen, april 1958).
R. Malmros: Compression of the Spinal Cord in Kyphosis and Kypho-scoliosis. (The Society
of British Neurological Surgeons, Holland, maj 1958).
Ä. Malmros: 2 forelæsninger for I.M.C.C.’s Medical Summer School i Århus, august 1958:
Symptomatology in Intracranial Tumours: 1. The Syndrome of Increased Intracranial
Pressure. 2. The Syndromes of the Cerebral Hemispheres.
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Fra afdelingen er udgået følgende publikationer:
J. Husby: Kronisk subduralhæmatom hos voksne. (Månedsskrift for praktisk Lægegerning
og social Medicin, juni 1957).
K. Lundbæk, R. Malmros og P. Rasmussen: Pituitary Coma with Dehydration and Loss of
Salt. (Acta Medica Scandinavica, maj 1958).
J. Riishede: Cerebral Apoplexy. An arteriographical and clinical study. Disputats, november
1957.
Tapio Törmä: Malignant Tumours of the Spine and the Spinal Extradural Space (skandina
visk materiale). Disputats, Helsinki, 1957.
K. Værnet: Calorie Vestibular Reactions in Transtentorial Herniation of the Brainstem. (Neu
rology, Vol. 7, nr. 12, december 1957).

Psykiatri.
Professor, overlæge, dr. med. E. Strömgren.
I begge semestre har været afholdt følgende kursus: E. Strömgren i klinisk psykiatri, afdelings
læge, lektor H. Stokholm i neuroselære, overlæge H. Voldby i medicinsk psykologi og overlæge,
dr. med. M. Lomholt i børnepsykiatri. I forbindelse med praktikantundervisningen har H. Stok
holm afholdt klinikker.
I efterårssemestret har E. Strömgren forelæst i psykologi ved journalistkursus. I såvel forårssom efterårssemestret har afdelingslæge E. Vestesen og H. Stokholm afholdt forelæsninger ved
fortsættelseskursus for psykologer på Sindssygehospitalet, Risskov.
Ved universitetets kursus for psykiatriske sygeplejersker har cand. psych. A. Mogensen og
L. Haslund, afdelingslægerne K. Arentsen og A. Østergaard, reservelæge C. J. Hansen, laboratorieforstander M. Schou samt H. Stokholm, E. Strömgren og H. Voldby deltaget i undervisningen.
I 2. internationale kongres for psykiatri i Zürich 1. september-7. september 1957 deltog føl
gende af hospitalets læger: M. Schou, E. Strömgren, E. Vestesen, reservelæge B. Florian Sørensen
og klinisk assistent K. Nymgaard.
I »Seminar on the Psychiatric Treatment of Clinicals and Delinquents«, afholdt af WHO i
København 28. april-9. maj 1958 deltog afdelingslæge K. Arentsen.
E. Strömgren deltog 17. april-22. april 1958 i Princeton, N.J., i en af World Federation for
Mental Health arrangeret konference om psykiatrisk epidemiologi og dermed beslægtede pro
blemer.
E. Strömgren var 5. juni 1958 ved Oslos Universitet officiel opponent ved docent Leo Eitinger’s
disputats »Psykiatriske undersøkelser blant flyktninger i Norge«.
E. Vestesen er i 1957 udnævnt til ekstraordinært medlem af »The International Psycho-Analy
tical Association«.
Følgende foredrag er blevet holdt af hospitalets læger:
C. J. Hansen: Largactilbehandlingen på et psykiatrisk hospital. - Jysk Medicinsk Selskab,
15. december 1957.
M. Lomholt: Svagtbegavede. - Ved årsmødet i Danmarks Hjælpeskoleforening i Århus, 12.
januar 1958.
K. Mosegaard: Psykoser hos børn. - Københavns Universitets Børnepsykologiske Klinik,
19. marts, 21. april og 17. maj 1958.
K. Mosegaard: Psykoser hos børn og voksne. - Sindssygehospitalet i Augustenborg, 16. april
1958.
G. Schleisner: Behandling og efterbehandling af alkoholister. - Den sociale Skole i København,
marts 1958.
M. Schou: Den laboratoriemæssige kontrol ved largactilbehandling. - Jysk Medicinsk Sel
skab, 15. december 1957.
M. Schou: Om lithiumbehandling i psykiatrien, specielt med hensyn til toksiske bivirkninger. Jysk Medicinsk Selskab, 15. december 1957.
H. Stokholm: On the concept of neurosis. - Medical Summer School in Scandinavia, Arhus,
august 1957.
E. Strömgren: Alcohol and mental disorders. - Third European Summer Institute of Scientific
Studies for the Prevention of Alcoholism, Genève, 5. august 1957.
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E. Strömgren: Genetics and mental health. - World Federation for Mental Health’s årsmøde
i København, 10. august 1957.
E. Strömgren: Om godartede skizofreniforme psykosers arvebiologi. (På tysk og engelsk.) 2. internationale kongres for psykiatri, Zürich, september 1957.
E. Strömgren: Mental health service planning in Denmark, og: Psychogenic psychoses. University of Durham, Newcastle, 14.-18. oktober 1957.
B. Florian Sørensen: Behandlingen af delirium tremens. - Jysk Medicinsk Selskab, 15. decem
ber 1957.
H. Voldby: Orientation about Danish psychiatry. - Medical Summer School in Scandinavia,
Århus, august 1957.
H. Voldby: Nyere behandlingsmetoder i psykiatrien. - Kursus for uddannede socialrådgivere,
Århus, august 1957.
H. Voldby: Psykiaternes samarbejde med politi og retsvæsen. - Århus Politiforening, 17. april
1958.
A. Østergaard: Organisk hjernelidelse i barnealderen. - For talepædagoger på Aarhus Univer
sitet.
A. Østergaard: Samarbejde mellem pædagoger, psykologer og psykiatere i børneforsorgen. Børneforsorgsmøde på Krogerup Højskole, september 1957.
Publikationer:
K. Arentsen: An investigation of the questionnaire method by means of the Cornell index
(Form N2) I & II. - Acta psychiatrica et neurologica Scandinavica 32, 231-279 (1957).
K. Arentsen: An investigation of the questionnaire method by means of the Cornell index
(Form N2) III & IV. - Acta psychiatrica et neurologica Scandinavica 32, 361-378 (1957).
N. Juel-Nielsen ogB. Harvald: The electroencephalogram in uniovular twins brought up apart. Acta genetica et statistica medica 8, 58-64 (1958). (Tillige udgået fra Arvebiologisk Insti
tut, København, og EEG-Laboratoriet, Frederiksberg Hospital.)
N. Juel-Nielsen ogA. Mogensen: Uniovular twins brought up apart. - Acta genetica et statistica
medica 7, 430-433 (1957). (Tillige udgået fra Arvebiologisk Institut, København.)
M. Schou: Den medikamentelle behandlings teoretiske grundlag. - Nordisk psykiatrisk Med
lemsblad 12, 67-79 (1958).
M. Schou og J. Weiner: Meprobamat. - Nordisk psykiatrisk Medlemsblad 11, 240-241 (1957).
E. Strömgren: Begivenheder inden for psykiatrisk videnskab 1956. - Nordisk psykiatrisk
Medlemsblad 11, 245-253 (1957).
E. Strömgren: Mental health service planning in Denmark. - Danish Medical Bulletin 5, 1-17
(1958).
E. Strömgren: Genetics and mental health. - Children 5, 49-54 (1958).
E. Strömgren: Psykiatri. - København 1958.
A. Østergaard: Samarbejde mellem pædagoger, psykologer og psykiatere. - Børnesagens
Tidende 53, 227-232 (1958).
A. Østergaard: Organisk hjernelidelse i barnealderen. - Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme
18, 20-30 (1958).

Øre-, næse- og halssygdomme.
Professor, dr. med. H. C. Andersen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Undervisning i otolaryngologisk under
søgelsesteknik. (1). - 2. Forelæsninger over otolaryngologi. (1). - 3. Kliniske demonstrationer.
(2). - 4. Lektor, dr. med. Otto Jepsen har afholdt propædeutisk kursus i undersøgelsesteknik. 5. Overlæge, dr. med. Ole Bentzen, Statens hørecentral, har afholdt forelæsning og demonstration
om audiologi. - 6. Lektor, dr. H. Abrahams har afholdt forelæsning om talelidelser.
Videnskabelige arbejder udgået fra afdelingen:
H. C. Andersen: Høreforbedrende operationer, U.f.L. 119: 1323, 1957.
H. C. Andersen: Vestibularisdiagnostik. Foredrag ved Dansk otolaryngologisk og Dansk
neurologisk selskabs fællesmøde i Århus, maj 1958.
Otto Jensen: Perifer facialisparese, klinisk og topisk diagnostik. Foredrag i FYHA, april 1958.
Otto Jepsen og Henning Sørensen: Tracheopathia osteoplastica. Foredrag i Dansk otolaryngo
logisk selskab, marts 1957.
Otto Jepsen, E. Ratjen og Henning Sørensen: Dysostosis mandibulofacialis. Foredrag i FYHA,
april 1958.
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Otto Jepsen og P. Høncke: Øvelsesbehandling ved svimmelhed. Foredrag ved Dansk otolaryngologisk og Dansk neurologisk selskabs fællesmøde i Århus, maj 1958.
Frederik Kristiansen: Stridor og dysfagi ved vaskulærring. Foredrag i Dansk otolaryngologisk
selskab i København, oktober 1957.
Frederik Kristiansen og Th. Rasmussen: Fremmedlegemer i bronchierne hos børn. U.f.L. 118,
1461, 1956.
Henning Sørensen: Anvendelse af short-tone test i kliniken. Foredrag ved Nordisk otologkongres, Århus, august 1957.
Henning Sørensen: Klinisk-histologisk undersøgelse af tilfælde af epulider. Foredrag i Dansk
otolaryngologisk selskab, København, december 1957.
Henning Sørensen: Anfaldsvis svimmelhed hos et barn. Foredrag i Dansk otolaryngologisk
og Dansk neurologisk selskabs fællesmøde, Århus, maj 1958.
Professor H. C. Andersen har været medlem af det sagkyndige udvalg til bedømmelse af an
søgere til professorat i oto-, rhino-laryngologi i Uppsala.
Videnskabelige arbejder udgået fra Statens hørecentral:
Ole Bentzen: Undersøgelse og behandling af tunghøre småbørn. U.f.L. 119: 583, 1957.
Ole Bentzen: Audiologisk behandling. Indledningsforedrag til rundbordskonference. 13. Nor
diske otolog-kongres, København, 1957.
Ole Bentzen: Periaudiometri. Foredrag. 13. Nordiske otolog-kongres, Århus 1957.
EllaJalmer: Om lægehenvisninger til hørecentralen. Foredrag. 13. Nordiske otolog-kongres,
Århus 1957.
Bodil Willemoes: Rehabilitering af tunghøre småbørn. Foredrag ved mødrekursus, Karolinska
Sjukhuset, Stockholm, Tjörne, Norge, og Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, 1957.
Øjensygdomme.

Professor, dr. med. Viggo A. Jensen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Klinisk kursus i oftalmologi. (2). - 2. Fore
læsninger i oftalmologi. (1). - 3. Undervisning i undersøgelsesteknik. (1), dr. Vagn Ohrt og dr.
F. Eisum.
Videnskabelige arbejder udgået fra afdelingen:
Viggo A. Jensen: Oftalmologi. Ugeskrift for Læger 1957. 119: 1136.
Vagn Ohrt: Gyrate atrophy of choroid and retina and inverse retinitis pigmentosa in the same
patient. Acta Ophthalmologica 1957. 35: 26.
Vagn Ohrt: Ocular Albinism with changes typical of carriers. Brit. Jour. Ophthalm. 1956.
40: 721.
E. Frank Eisum: Embolia arteriae macularis retinae efter cerebral arteriografi. Nordisk Medi
cin 1957. 7, II: 215.
E. Frank Eisum: Crater-like hole in the optic disc. Acta Ophthalmologica 1957. 35: 200.
Vagn J. Jensen: Gargoylism in two brothers. Acta Ophthalmologica 1957. 35: 550.
Vagn J. Jensen: Sarcoidosis of the orbit. Acta Ophthalmologica 1957. 35: 416.
Vagn J. Jensen: Dermo-Chondro-Corneal Dystrophy. Acta Ophthalmologica 1958. 36: 71.
Foredrag:
Viggo A. Jensen: Synsevnen ved automobilkørsel om natten. Foreningen af Yngre Hospitals
læger i Århus. 8. januar 1958.
Vagn Ohrt: Rubeosis iridis diabetica. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus. 8. januar
1958.
Frank Eisum: Berman’s metal-locator. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Århus. 8. januar
1958.
Else Bruntse: Øjengrundsforandringer ved Boeck’s sarcoid. Foreningen af Yngre Hospitals
læger i Århus. 8. januar 1958.

Gynækologi og obstetrik.
Professor dr. med. Mogens Ingerslev.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 2 ugentlige forelæsninger over udvalgte emner
indenfor gynækologi og obstetrik.
I samarbejde med afdelingens øvrige læger daglig klinisk undervisning af studenter på obli
gatorisk kursus.
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Fg. lektor cand. med. Stougård og fg. lektor dr. med. Weber har afholdt de under lektora
tet hørende 2 ugentlige forelæsninger samt 2 ugentlige examinatorier og praktiske øvelser i ope
rativ obstetrik, idet timerne i sidstnævnte fag har været doublerede under hensyn til studenter
tallet.
Publikationer:
Ingerslev, M.: Iltterapi i obstetrik. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1957.
Ingerslev, M.: Gynækologi. En vurdering af fagets øjeblikkelige stilling og fremtid. Ugeskr.
f. læger 119, 1124, 1957.
Ingerslev, M.: Obstetrik med henblik på almen praksis. Universitetsforlaget, Århus 1957.
Ingerslev, M.: Gynækologi og obstetrik. Lærebog for sygeplejeelever. Nyt nord, forlag,
København 1958.
Linnet-Jepsen, P., F. Galatius-Jensen og F. Kissmeyer-Nielsen: Koagulationsforstyrrelser i svan
gerskabet og ved fødselen. Nord. Med. 57, 944, 1957.
Stenderup, A., A. Bach, G. Thomsen Pedersen og K. Rosendal: Stafylokokepidemi i en
obstetricisk afdeling. Ugeskr. f. læger 120, 521, 1958.
Steenstrup, O. Resen: Et tilfælde af uretero-vaginal fistel efter vaginal hysterectomi. Nord.
Med. 58, 1793, 1957.
Weber, J.: Sygelighed og dødelighed hos spædbørn. Tidskr. f. Sygeplejersker 58, 118, 1958.
Foredrag:
Bach, A., M. Ingerslev, A. Stenderup og G. Thomsen Pedersen: Nosocomielle penicillin
resistente stafylokok-infektioner. Bacteriologiske, obstetriciske og juridiske synspunkter.
Jydsk medicinsk selskab 2/2 1958.
Ingerslev:, M.: Moderne synspunkter vedrørende operativ gynækologi og obstetrik. Forenin
gen af provinskirurgers årsmøde, Århus 29. april 1958.
Linnet-Jepsen, P.: Serum groups in the newborn. 6. europæiske hæmatologkongres, Køben
havn 27. august 1957.
Stougård, P.: Vaginalcytologi i svangerskabet. Foren, f. Gyn. og Obst. 19. april 1958.
Afdelingens ene I-reservelæge Jan Weber forsvarede den 17. april 1958 for den medicinske
doktorgrad sit arbejde: The basophilic substance of the gastric chief cells and its relation to the
process of secretion.
Professor Ingerslev blev af Indenrigsministeriet udpeget til formand for byggeudvalget ved
rørende udvidelse af Statens Fødselsanstalt i Jylland og har desuden deltaget i udvalgs- og kom
missionsarbejde af forskellig art.
Fødselsanstalten har i det forløbne år haft en række gæster fra ind- og udland og dertil i
meget betydelig omfang medvirket ved undervisning, fortsættelseskursus og supplerende ud
dannelse vedrørende enkeltpersoner og grupper af personer i medicinalvæsenets tjeneste.

Ortopædi.
Professor, overlæge, dr. med. E. Thomasen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsning i ortopædi med kliniske
demonstrationer 2 timer ugentlig. Studenterne har i tilslutning til forelæsningerne fået udleveret
en kompendieagtig oversigt over stoffet. - 2. Undervisning af praktikanter.
Afdelingslæge, dr. med. Birger Eriksen har holdt forelæsning for sundhedsplejersker.
Foredrag: E. Thomasen: Centralisering af extremitetsskader, i Jydsk Medicinsk Selskab på
Århus kommunehospital den 7. april 1957. - Functional Surgery in Patients with severely Paralysed
Upper Extremities, på Polio-kongressen i Geneve i juli 1957. - Anatomy and Function of the
Foot, i Medical Summer School, Århus Universitet, den 27. august 1957. - Arthrosis, for fysioteraupeuter på Folkekuren ved Hald den 13. oktober 1957. - Medfødte deformiteter, for jorde
mødre i Århus den 11. november 1957. - Fodlidelser, fortsættelseskursus for læger i Århus den
27. marts 1958. - Ikke infektiøse knælidelser, for fysioterapeuter i København den 29. april 1958. Medfødte deformiteter, for sundhedsplejersker og ledende sygeplejersker i Århus den 17. maj 1958.

Tuberkulose.
Overlæge, dr. med. Knud Buhl.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Undervisning af de studerende i lungetuber
kulose, herunder tuberkulosestationsarbejde.
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Anæsthesiologi.
Lektor, overlæge Henning Poulsen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over anæsthesiologi. 2. Kursus i anæsthesiologi. - 3. Undervisning af praktikanter. - 4. Undervisning af volontører på
afdelingen.
Fra afdelingen er udgået følgende arbejder og holdt følgende foredrag:
Poul Bechgaard, Niels Christian Fjeldborg, Mogens Ingerslev, Bent Møller og Henning Poulsen:
Iltterapi i teori og praksis. M. f. prakt. Lg. 1957, 35, 356.
W. Dam, H. H. Edmund, B. Ibsen, H. Pahle, H. Poulsen og O. Rømer: Om komplikationer
ved transport af respirationstruede patienter i Danmark. Trafikskador i Skandinavien.
1957, pag. 205.
Niels Heilskov: Usædvanlig komplikation efter sacralanæsthesi. Dansk Anæsthesiologisk Sel
skab 15. marts 1958.
Niels Kvisselgaard: Chlorpromazine and Chlorcyclizine in the Prevention of Postoperative
Nausea and Vomiting. Acta anaesth. Scandinav. 1957, I, 153.
Henning Poulsen: Anæstesiologi 1957. Ugesk. f. læger. 1957, 119, 1115.
Henning Poulsen: Uddannelse af narkosesygeplejersker. Tidssk. f. Sygepl. 1957, 57, 408.
Henning Boulsen: Anæsthesiologisk afdeling ved Århus kommunes hospitalsvæsen (Nordisk
Enquete). Nord. Med. 1957, 58, 1541.
Henning Poulsen & Willy Hougs: The Effect of Some Curarizing Drugs in Unanaesthetized
Man. I. Acta anaesth. Scandinav. 1957, 1, 15.
Henning Poulsen: Kredsløbsshock og dets behandling. D. a. d. L.’s fortsættelseskursus Ran
ders 25. oktober 1957.
Henning Poulsen: Kortvarige narkoser i otologisk praksis. Jydske otologer, AKH øreafde
ling 13. november 1957.
Henning Poulsen: Røntgenbestrålingsrisiko for anæstesipersonale. Ugesk. f. læger. 1958, 120,
274.
Henning Poulsen: Observations- og opvågningsafdeling. Uppsala Universitet og Karolinska
sjukhuset, Stockholm. Gæsteforelæsning 4. marts 1958.
Henning Poulsen: Frømandsulykke med Schnorkelapparat. Dansk Anæsthesiologisk Selskab
15. marts 1958.
Henning Poulsen: Anæstesi. Lærebog for Sygeplejeelever, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
København 1958.
Ole Rømer: Neurosurgical Anaesthesia - Basic Concepts. W. H. O. Anaesthesiology Center,
Copenhagen 18. november 1957.
Ingrid Staffeldt: Hjertestop hos ikke-anæstheseret ambulatoriepatient. Dansk Anæsthesiolo
gisk Selskab 15. marts 1958.
Studiekreds i elektronik har været afholdt under ledelse af dr. phil. C. B. Madsen. Ialt 12
aftener i tidsrummet fra 1. april 1957 til 1. februar 1958.
Overlæge Henning Poulsen har varetaget følgende hverv:
Generalsekretær i Nordisk Anæstesiologisk Forening.
Medredaktør af Acta anaesthesiologica Scandinavica.
Sundhedsstyrelsens konsulent i anæsthesiologi for Specialistnævnet.
Medlem af Dansk Anæsthesiologisk Selskab’s § 14 råd.
Medlem af Dansk Anæsthesiologisk Selskab’s udvalg vedrørende transportproblemer.
Medlem af bestyrelsen for Dansk Anæsthesiologisk Selskab’s fond.
Formand for Danske Anæsthesiologers Organisation.
Medlem af D. a. d. L.’s repræsentantskab (S. O. S.).
Medlem af Sygehuslægeforeningens overenskomstudvalg.
Gæsteforelæser ved Uppsala Universitet marts 1958.
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EKSAMINER

Censorbeskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 28. april 1958 beskikket cand. med. John
William Date som censorsuppleant i kemi og cand. med. Otto Jens Resen Steenstrup samt cand. med. Søren Jørgensen som censorsuppleanter i biokemi ved den
lægevidenskabelige embedseksamen ved Aarhus Universitet for den resterende
del af perioden 1. april 1956 til 31. marts 1962.
Dispensationer.
Efter fakultetets indstilling har lærerforsamlingens forretningsudvalg givet tilladelse
til, at 3 studerende er blevet eksamineret i et enkelt fag til 1. del af lægevidenskabe
lig embedseksamen ved sygeeksamen.
Fakultetet har bevilget 20 studerende tilladelse til at indstille sig til 1. del af
lægevidenskabelig embedseksamen % år efter sidste indstilling.
Fakultetet har forlænget gyldighedsfristen for lægevidenskabelig forberedelses
eksamen for 45 studenter.
Fakultetet har forlænget gyldighedsfristen for 1. del af lægevidenskabelig em
bedseksamen for 1 student.
Fakultetet har meddelt 9 studenter, som har påbegyndt studiet under gammel
studieordning, lempelser ved overgang til ny studieordning.

Lægevidenskabelig embedseksamen 1. del.
Vinteren 1957-58: Der gik 76 op til eksamen - 41 bestod.
Sommeren 1958:
-- 88 --44
-

Ialt gik 164 op til eksamen - 85 bestod.

Lægevidenskabelig embedseksamen 2. del A.

Vinteren 1957-58: Der gik 2 op til eksamen.
Sommeren 1958:
- - 2 - Ialt gik 4 op til eksamen.
Lægevidenskabelig embedseksamen 2. del B.

Vinteren 1957-58: Der gik 39 op til eksamen - 39 bestod.
Sommeren 1958:
-- 33 -- 33
Ialt gik 72 op til eksamen - 72 bestod.
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Vinteren 1957-58:
Martin Jørgen Friis Andersen (1950). 21l1/^ Laudabilis.
Werner Blicher (1950). 17672- Haud illaudabilis I. gr.
Knud Christensen (1951). 215V6. Laudabilis.
Ivan Danvad (1950). 1775/6- Haud illaudabilis I. gr.
Bent Per Espersen (1950). 15572- Haud illaudabilis I. gr.
Claes Flach (1950). 2592/3. Laudabilis.
Helge Gotfred Genster (1950). 2552/3. Laudabilis.
Julius Frank Groth (1950). 216. Laudabilis.
Per Henningsen (1949). 17473. Haud illaudabilis I. gr.
Poul Kristian Henriksen (1948). 214. Laudabilis.
Kristen Holm (1949). 223. Laudabilis.
Asger Jacobsen (1950). 2155/6. Laudabilis.
Poul Raymond Jakobsen (1948). 227. Laudabilis.
Jørgen Jensen (1950). 2492/3. Laudabilis.
Svend Johannes Faurs chou Jensen (1949). 2362/3. Laudabilis.
Helge Jes Hansen Jessen (1950). 24276- Laudabilis.
Ib Munksgård Kruse (1951). 1892/3. Laudabilis.
Inger Lau (1950). 23876- Laudabilis.
Carsten Fibiger Levinsen (1950). 2035/6. Laudabilis.
Mogens Lindmann (1950). 1842/3. Haud illaudabilis I. gr.
Kristen Maagaard (1949). 180. Haud illaudabilis I. gr.
Johannes Nielsen (1951). 217. Laudabilis.
Johannes Stræde Nielsen (1950). 2322/3. Laudabilis.
Sven Bundgaard Nielsen (1950). 2245/6- Laudabilis.
Ib Rye Olsen (1951). 25773- Laudabilis.
Mogens Henrik Riiskjær (1944). 18373- Haud illaudabilis I. gr.
Lizzie Marie Sand (1948). 18573- Haud illaudabilis I. gr.
Niels Gunnar Simonsen (1946). 20476- Laudabilis.
Edith Jørgensen Slavensky (1950). 2435/e- Laudabilis.
Hans Stærmose (1950). 2597e- Laudabilis.
Mogens Peter Støier (1950). 202. Laudabilis.
Jacob Græsbøll Svaneborg (1949). 1802/3. Haud illaudabilis I. gr.
Søren Søndergaard (1949). 25176- Laudabilis.
Kristian Peter Evald Sørensen (1950). 22673- Laudabilis.
Per Bülov Sørensen (1950). 2405/6. Laudabilis.
Søren Pilgaard Sørensen (1951). 25172- Laudabilis.
Ole Mogens Olsen Thorkilgaard (1950). 2442/3. Laudabilis.
Gerda Tyrsted (1949). 1892/3. Laudabilis.
Hans Warrer (1950). 19176- Laudabilis.

Sommeren 1958:
Jens Juel Kjeldsen Andersen (1950). 218. Laudabilis.
Frederik Viggo Villy Andreasen (1950). 2145/6. Laudabilis.
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Sven Emil Bjørn (1950). 1555/6- Haud illaudabilis I. gr.
Carl Richardt Hoffmeyer Bloch (1950) 2132/3- Laudabilis.
Johannes Hedemann Baagøe (1950). 1672/3. Haud illaudabilis I. gr.
Mogens Christensen (1940). 194. Laudabilis.
Svend Jørgen Nielsen Daugaard (1949). 1842/3. Haud illaudabilis I. gr.
Vagn Mohr Drewes (1950). 26272. Laudabilis et qvidem egregie.
Poul Elkjær (1951). 2225/6. Laudabilis.
Hans Jørgen Frandsen (1950). 2005/6. Laudabilis.
Jørn August Frederiksen (1947). 1325/6. Haud illaudabilis I. gr.
Finn Jessen Gammelgaard (1950). 2515/6. Laudabilis.
Palle Brink Henriksen (1950). 23873- Laudabilis.
Jørgen Thomas Heshe (1950). 2262/3. Laudabilis.
Erna Holm, f. Vest (1950) 228 2/3. Laudabilis.
Henrik Andreas Haase (1949). 16P/2- Haud illaudabilis I. gr.
Svend Roland Jensen (1949). 193x/3. Laudabilis.
Hermann Knudsen (1949), 2437e. Laudabilis.
Povl Madsen (1950). 2065/6- Laudabilis.
Noe Næraa (1950). 24673- Laudabilis.
Leif Ovesen (1950). 19272- Laudabilis.
Carl Johan Junge Pedersen (1949). 16973- Haud illaudabilis I. gr.
Holger Eigil Pedersen (1950). 2242/3. Laudabilis.
Peder Pedersen (1949). 1952/3. Laudabilis.
Thorkild Mygind Pedersen (1951). 2485/6. Laudabilis.
Carl Johan Ingomar Petersen (1950). 21772- Laudabilis.
Gerda Florian Petersen (1947). 1702/3. Haud illaudabilis I. gr.
Jørgen Senstius (1950). 21776- Laudabilis.
Erik Krantz Simonsen (1947). 24076- Laudabilis.
Birgit Søgaard, f. Christensen (1950). 183. Haud illaudabilis I. gr.
Thomas Videbech (1949). 22473. Laudabilis.
Anders Vinther (1949). 21772- Laudabilis.
Jens Otto Wieth (1950). 2717e- Laudabilis et qvidem egregie.

Det økonomiske og juridiske fakultets
virksomhed
i det akademiske år 1957—58

DEKANVALG
På sit møde den 30. april 1957 valgte det økonomiske og juridiske fakultet pro
fessor, dr. polit. Jørgen Pedersen til dekan for det akademiske år 1957-58.

ANORDNINGER M.V.
Under den 1. august 1958 udstedtes følgende anordning om eksamen i statskund
skab ved Aarhus Universitet :
Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og
Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Olden
borg,
Gør vitterligt: Herved fastsættes følgende bestemmelser om eksamen i statskund
skab ved Århus universitet :
§ 1. Ved Århus universitets økonomiske og juridiske fakultet afholdes eksamen
i statskundskab.
Eksamen i statskundskab består af 1. og 2. del. Hver del kan tages for sig, dog
kun i den anordnede rækkefølge.
§ 2. 1. del omfatter følgende fag:
1) Statskundskab, herunder politisk sociologi, i grundtræk;
2) Nationaløkonomi i samme omfang som ved 1. del af statsvidenskabelig em
bedseksamen ved Københavns universitet eller økonomisk eksamen ved Århus
universitet ;
3) Danmarks statistik (dansk samfundsbeskrivelse) i samme omfang som ved
1. del af statsvidenskabelig embedseksamen eller økonomisk eksamen;
4) Statsforfatningsret og forvaltningsret samt udvalgte afsnit af folkeretten i
samme omfang som ved 1. del af juridisk embedseksamen.
I faget statskundskab i grundtræk afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.
I de øvrige fag afholdes prøver efter de om henholdsvis statsvidenskabelig em
bedseksamen, økonomisk eksamen og juridisk embedseksamen fastsatte regler.

94
§ 3. 2. del omfatter følgende fag:
1) Forfatningsliv og politisk struktur i Danmark og vigtigere fremmede lande;
2) International organisation og politik;
3) De politiske ideers historie og statsprincippernes almindelige teori ;
4) Nyere historie.
Der afholdes en skriftlig og to mundtlige prøver i det under 1) nævnte fag. I
hvert af de øvrige fag afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.
Inden for de under l)-3) nævnte fag vælger kandidaten et ikke for snævert af
grænset speciale, hvori der stilles ham en opgave til skriftlig besvarelse inden for
en frist af 6 uger.
Det er en betingelse for at kunne indstille sig til 2. del, at kandidaten fremlægger
bevis for tilfredsstillende deltagelse i et kursus i historisk kildekritik belyst ved
eksempler fra nyere historie, og i et elementært kursus i statistisk metode.
§ 4. For hver skriftlig og mundtlig prøve samt for den i § 3, stk. 3 nævnte op
gave gives en karakter, der fastsættes således :
Faglæreren og hver cencor giver som karakter et af de hele tal fra 16 til 0. Gen
nemsnittet af disse bedømmelser udgør karakteren idet en eventuel brøk bort
kastes, hvis den er mindre end %, og det nærmeste højere tal anvendes, hvis brø
ken er y2 eller derover. Karakteren bliver dog altid 0, hvis et flertal stemmer derfor.
Til at bestå eksamen kræves et gennemsnit af mindst 10. Ved beregningen af
dette gennemsnit tæller den i § 3, stk. 3 nævnte opgave dobbelt.
Til at bestå 1. del kræves et gennemsnit af mindst 11.
Den, der har bestået 1. del af statsvidelskabelig embedseksamen eller 1. del af
økonomisk eksamen, kan overføre de karakterer, der ved denne eksamen er op
nået i de i § 2, nr. 2) og 3) nævnte fag.
Den, der har bestået 1. del af juridisk embedseksamen, kan overføre karakte
ren i det i § 2, nr. 4) nævnte fag. Det samme gælder den, der som led i statsviden
skabelig embedseksamen eller økonomisk eksamen har aflagt prøve i dette fag.
Den, der har bestået 1. del af eksamen i statskundskab, kan lade karakteren i
de i § 1, nr. 2), 3) og 4) nævnte fag træde i stedet for karaktererne i de samme fag
ved statsvidenskabelig embedseksamen, økonomisk eksamen eller juridisk em
bedseksamen. Et gennemsnit af karaktererne for de i § 1, nr. 2) og 3) nævnte fag
kan træde i stedet for karakteren i faget nationaløkonomi ved 1. del af juridisk
embedseksamen.
Censorer beskikkes af undervisningsministeriet efter forhandling med fakul
tetet. I de i § 2, nr. 2), 3) og 4) nævnte fag medvirker dog de censorer, der er be
skikket for statsvidenskabelig embedseksamen, økonomisk eksamen og juridisk
embedseksamen.
§ 5. Den der har bestået eksamen i statskundskab har ret til at betegne sig som
kandidat i statskundskab (candidatus scientiarum politicarum, forkortet: cand.
scient, pol.).
§ 6. Ved behandlingen af sager vedrørende eksamen i statskundskab, undervis
ningen i de af den omfattende fag samt ansættelse af lærere, der udelukkende un-
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derviser studenter, som forbereder sig til denne eksamen, tiltrædes det økonomi
ske og juridiske fakultet af de medlemmer af det humanistiske fakultet, som vare
tager undervisningen i fag, som indgår i eksamen i statskundskab.
§ 7. Hvor ikke andet følger af denne anordning er de almindelige regler om
embedseksamen og de særlige regler om de under det økonomiske og juridiske
fakultet hørende eksaminer gældende.
§ 8. Undervisningsministeren bemyndiges til efter fakultetets indstilling at
træffe de nærmere bestemmelser, der i øvrigt måtte være nødvendige til gennem
førelse af denne anordning.

Givet på Gråsten Slot, den 1. august 1958.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.

Jørgen Jørgensen.

SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER

I foråret 1958 opsloges det ved professor Anders Vinding Kruses afgang ledige pro
fessorat i retsvidenskab.
Ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 1958 indkom der ansøgning fra lands
retssagførerne dr. jur. Stig Jørgensen, og dr. jur. J. Günther Petersen.
Til at bedømme ansøgerens kvalifikationer nedsatte fakultetet et fagkyndigt
udvalg bestående af professorerne, dr. jur. Knud Ilium og dr. jur. Thøger Nielsen,
samt professor, dr. jur. Jan Hellner, Stockholm.
Under 5. maj 1958 trak dr. jur. J. Günther Petersen sin ansøgning tilbage.
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen har foretaget en studierejse til Beneluxlandene, Frankrig, Italien og Tyskland for at studere de europæiske integrations
planer.
Efter indbydelse fra Rask-Ørsted fondet holdt professor Lawrence Klein, In
stitute of Statistics, Oxford, den 12. og 13. maj 1958 to forelæsninger over emnerne :
»The Present Status of the Consumption Function Problem« og »Can we Forecast
the Trade Cycle?«.
Professor Jørgen Dich har i juni 1958 holdt to forelæsninger om »L’élite et les
classes dirigeantes au Danemark« ved Centre Europeén Universitaire de Nancy.

NORDISK SAMARBEJDE
Professor Jørgen Dich har i august 1957 holdt foredrag ved Nordisk Sommeruni
versitet om »Klassifikationsproblemer i samfundsvidenskaberne« og i januar 1958
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holdt en forelæsning om »Nogle økonomiske problemer i den moderne velfærds
stat« ved Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen har holdt foredrag i Oslo, i april 1958,
om Fællesmarked og frihandelsområde.
Professor Johan Vogt, Oslo, holdt den 16. april 1958 en forelæsning over em
net: »Om giftermål og barnetall pr. giftermål«.
Professor, dr. Bo Palmgren, Helsingfors, holdt den 28. og 29. april 1958 to fore
læsninger over »Tankar kring slutorden i DL 1-6-1« og et konkursretligt emne.
Professor, dr. jur. Alvar Nelson har på det første nordiske forskningsseminar i
kriminologi i Lillehammer den 18.-21. maj 1958 holdt diskussionsindledninger
vedrørende »Problemer ved udforskning af sammenhængen mellem alkoholvaner
og kriminalitet« og »Emner og problemer for nordiske komparative undersøgel
ser«.
DOKTORDISPUTATSER
Cand. jur. Stig Jørgensen forsvarede den 5. september 1957 sin for erhvervelse af
den juridiske doktorgrad skrevne afhandling: »Erstatning for personskade og tab
af forsørger«. Som officielle opponenter fungerede professorerne, dr. jur. Knud
Ilium og dr. jur. Thøger Nielsen. Fra auditoriet opponerede landsretssagfører H.
Nehammer.

FAKULTETSUNDERVISNINGEN
Nationaløkonomi.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger og eksaminatorier over økonomisk politik samt
analyse af Traktaten om Europæisk fællesskab for 2. dels studerende. - 2. Seminar for 2. dels
studerende (sammen med lektor J. Vibe-Pedersen).
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af pristeori for 1. dels studerende. - 2. Forelæsninger
og eksaminatorier over økonomisk politik for 2. dels studerende. - 3. Seminar for 2. dels stu
derende (sammen med lektor J. Vibe-Pedersen).

Professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting er trådt udenfor nummer.
Lektor, cand. oecon. John Vibe-Pedersen, som vikar for professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Nationaløkonomi for 1. dels studerende.
Gennemgang af Schneider: Einführung in die Wirtschaftstheorie III. - 2. Gennemgang af litteratur
for 2. dels studerende.
Universitetsadjunkt Holger Gad.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Fortsat gennemgang af nationalregnskaber
og nationalbudgettering.
Samfundsbeskrivelse.
Lektor P. Sloth Carlsen.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af og eksaminatorier over danske befolknings- og
erhvervsforhold for 1. dels studerende. (4). - 2. Indledende gennemgang af statistiske kilder og
elementær statistisk metode for russer. (1). - 3. Forelæsninger og eksaminatorier over danske
erhvervsforhold samt elementær teoretisk nationaløkonomi for jurastuderende. (3).
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Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af finansielle institutioner, skatter, sociale forhold og
nationalbudget. (3). - 2. Statistiske kilder til og øvelser over Vesttysklands og Storbritanniens
økonomiske udvikling siden krigen. (1). - 3. Økonomiundervisning for jurastuderende. (3-4).

Statistik.
Professor O. Strange Petersen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over teoretisk statistik. (3). 2. Forelæsninger over statistiske metoder. (1). - 3. Obligatoriske øvelser i statistik ved videnska
belig assistent, cand. oecon. Axel Johannessen. (2). - 4. Seminarer og opgavegennemgang med
bistand af cand. oecon. Axel Johannessen.
Socialpolitik og finansvidenskab.
Professor Jørgen Dich.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over finansvidenskab. 2. Seminarer over finansvidenskabelige og socialpolitiske emner. - 3. Ledet studiekreds under
Nordisk Sommeruniversitet om motiverne til den socialpolitiske udvikling i Danmark.
Sociologi og økonomisk historie.
Lektor, cand. oecon. Torben Agersnap.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af specielle sociologiske pro
blemer med 2. dels studerende. - 2. Gennemgang af sociologien med 1. dels studerende.
Driftsøkonomi.
Professor, dr. oecon. Vagn Madsen.
Efterårssemestret 1957:1. Forelæsninger over omkostningspolitik for 2. dels studerende. (2). 2. Kursus i organisation og virksomhedsledelse ved lektorerne, kontorchef, cand. oecon. Th. Her
borg Nielsen og industrikonsulent, cand. oecon. H. Øhrstrøm. (2). - 3. Forelæsninger for 1. dels
studerende, 1. semester, ved undervisningsassistent, cand. oecon. R. Grove Jensen. (3). -4. Seminar
for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over afsætningspolitik for 2. dels studerende. (3). 2. Kursus i organisation og virksomhedsledelse ved lektorerne, kontorchef, cand. oecon. Th. Her
borg Nielsen og industrikonsulent, cand. oecon. H. Øhrstrøm. (2). - 3. Forelæsninger for 1. dels
studerende, 2. semester, ved undervisningsassistent R. Grove Jensen. (3). - 4. Seminar for 2. dels
studerende.

Professor Svend Fredens.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over driftsøkonomi for 1. dels studerende, 3. se
mester. (3). - 2. Forelæsninger over investeringsteori for 2. dels studerende. (2). - 3. Driftsøko
nomisk seminar for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1958: Driftsøkonomisk seminar for 2. dels studerende.

Retsvidenskab.
Professor, dr. jur. Knud Ilium.
Efterårssemestret 1957: 1. Kursus i arbejdsret for juridiske og økonomiske studerende. (2). 2. Skriftlige opgaver.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over tingsret for 2. dels juridiske studerende. (4). 2. Skriftlige opgaver.
Professor, dr. jur. Torben Lund.
Efterårssemestret 1957:1. Gennemgang af arveretten for 2. dels studerende. (4). - 2. Afholdelse
af skriveøvelser. - 3. Gennemgang af skifteretten for 3. dels studerende. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af personret og international privatret for 2. dels
studerende. (4). - 2. Afholdelse af skriveøvelser. - 3. Gennemgang af læren om tvangsfuldbyrdelse
for 3. dels studerende.
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Professor, dr. jur. Max Sørensen og videnskabelig assistent C. A. Nørgaard.
Efterårssemestret 1957: 1. Statsforfatningsret for 1. dels studerende. - 2. Øvelser over konkrete
forvaltningsretlige tilfælde. - 3. Kursus i komparativ forfatningsret for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1958: 1. Forvaltningsret for 1. dels studerende. - 2. Folkeret og international
organisation for 1. dels studerende.

Professor, dr. jur. Thøger Nielsen.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: 1. Skriveøvelser. - 2. Gennemgang af romersk
formueret. - 3. Kursus i skatteret (kun i forårssemestret).
Professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over kriminalrettens almindelige del .(3). - 2. Skrift
lige øvelser.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over kriminalrettens specielle del. (2). - 2. Skriftlige
øvelser.

Lektor, højesteretssagfører Georg Løber.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Skriveøvelser over konkrete retstilfælde.
Lektor, højesteretssagfører S. Storm Mortensen.
Efterårssemestret 1957: Kursus i forsikringsret.

Lektor, højesteretssagfører Mogens Christensen.
Efterårssemestret 1957: Gennemgang af almindelig formueret for 1. dels økonomistu
derende. (4).
Forårssemestret 1958: Afslutning af gennemgangen af almindelig formueret og gennemgang
af læren om køb. (4).
Erik Christensen, lektor i kriminologi.
Efterårssemestret 1957 og forårssemestret 1958: Kursus i kriminologi.
Lektor, landsretssagfører Robert Bech.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af tvistemål. (4). - 2. Skriftlige øvelsesopgaver i pro
cesret.
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af visse afsnit af tvistemål. (3). - 2. Skriftlige øvelser
i procesret.

Dr. jur. Stig Jørgensen.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af Den borgerlige Ret for 1. dels studerende. (5). 2. Skriftlige øvelser for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1958: 1. Kursus i selskabsret for 2. dels studerende. - 2. Skriftlige øvelser
for 2. dels studerende.
For juridisk studerende afholdt professor, dr. med. Erik Strømgren med bistand af lektor
H. Voldby og afdelingslæge K. Arendsen rets- og social-psykiatriske forelæsninger i forårssemestret
1958.

Universitetsmanuduktion i borgerlig ret ved landsretssagfører Mogens Kjær og sagførerfuld
mægtig Kr. Lund Kristensen i forvaltningsret og næringsret ved politifuldmægtig Gudmund Hansen,
i formueret for økonomer ved dr. jur. Stig Jørgensen, i person-, familie- og arveret ved sagfører
fuldmægtig Kr. Lund Kristensen, i tingsret ved landsretssagfører Neergaard Jessen, i obligationsret
ved landsretssagfører Robert Bech, i strafferet ved politifuldmægtig Jørgen Andreasen, i proces
ved dommerfuldmægtig Tidemand-Dal og i nationaløkonomi for jurister ved adjunkt, cand. oecon.
Chr. Lorentzen.
Kursus i bogholderi ved lektor Nöttelmann Hansen.
Kursus i matematik for studenter fra de sproglige linier, der studerer under det økonomiske
fakultet, ved amanuensis Vibeke Borchsenius.
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FOREDRAG AF FAKULTETETS LÆRERE
UDENFOR UNIVERSITETET

Professor, dr. jur. Alvar Nelson har i november 1957 holdt foredrag i Juridisk for
ening for Viborg amt om »Pornografiske skrifter set fra et juridisk synspunkt«.
Professor Jørgen Dich har i Viborg Amts landøkonomiske Forening holdt
foredrag om den økonomiske situation i Danmark.
Professor O. Strange Petersen har holdt foredrag i foreningen af Statsautori
serede Revisorer i Horsens og København om: »Anvendelse af stikprøvemetoder
i revisionen«.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen har i årets løb holdt ialt 6 foredrag uden
for universitetet om »Midler til udligning afbetalingsbalancen« og »Fællesmarked
og frihandelsområde«.

FAKULTETSLÆRERNES VIDENSKABELIGE
PRODUKTION
Jørgen Dich:
Bidrag til belysning af den moderne velfærdsstats økonomiske problemer. Nationaløkonomisk
Tidsskrift 1958, hæfte 1-2, s. 17-50.

Stig Jørgensen.
Erstatning for personskade og tab af forsørger (Disp. 1957).
Forsikring og erstatning, Juristen 1958, s. 35.

Torben Lund:
Anmeldelse af Johannes Hansen: Forfatterretten, i U. f. R. 1958, s. 44-50.
Anmeldelse af Ernst Andersen: Ægteskabsret II, i Juristen 1958, s. 271-84.
Anmeldelse af Åke Lögdberg: Auktorrätt ock Film, i Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe
berrecht 1958.
»Forfatterretten i Støbeskeen«, Kronik i Berlingske Tidende 31. marts 1958.
»Retsbeskyttelse mod afbildning« i Festskrift til professor Poul Andersen, 1958.
»Le Droit des fabricants de disques«, i festskrift til Marcel Plaisant, 1958.
Alvar Nelson:
Anmeldelse af Verner Goldschmidt, Retlig adfærd i Ugeskrift for Retsvæsen 1957.
Anmeldelse af Jens Jersild, Boy prostitution i Juristen 1957.
Anmeldelse af H. Mayer: Strafrecht (Köln 1953) i Erasmus 1957.
Anmeldelse af The Danish Criminal Code with an introduction by dr. Knud Waaben i Uge
skrift for Retsvæsen 1958.
»Striden om straffet« og »Målsäganden och brottslingen« i Aktuell debatt om brott och
straff (Sthm. 1957).
»Må ikke være straffet« i festskrift til Poul Andersen den 12. juni 1958.
Jørgen Pedersen:
Fællesmarked og Frihandelsområde, Skrifter fra Aarhus Universitets økonomiske Institut,
No. 14, Akademisk Boghandel, Århus.
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INSTITUTTER
Økonomisk Institut.
Forstander: professor, dr. polit. Jørgen Pedersen.
Institutet har medvirket ved udarbejdelsen af professor Jørgen Pedersens bog om Fælles
marked og Frihandelsområde.
Universitetsadjunkt Holger Gad har under medvirken af institutet arbejdet videre med under
søgelsen af indtægtsforholdene i landbruget.
Institutets sekretær, fru Erika Hjuler har ført tilsyn med biblioteket og udført sekretærarbejde
for institutets leder og videnskabelige medarbejdere.

Juridisk bibliotek.
Forstander: professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Biblioteket bruges i forøget omfang af fakultetsafdelingens lærere og studenter. En række
nyanskaffelser navnlig indenfor den nordiske litteratur er foretaget, herunder indkøb af en
komplet serie af Tidskrift utg. av Juridiska foreningen i Finland. Biblioteket har endvidere som
gaver modtaget bl.a. hovedparten af den svenske Arbetsdomstolens domme, Nordisk försäkringstidskrift, Arkiv for Sjørett, Handelshögskolans i Göteborg skriftserie, dele af AssurandørSocietetets domssaml'ng samt et eks. af Schous Forordninger etc. 1670-1870.
Som assistent har cand. jur. ,fru Hedvig Hauberg Nørgaard fungeret indtil 1. juni og herefter
stud. jur. Peter Gabrielsen.
Institut for samfundsforskning.
Fungerende forstander: professor O. Strange Petersen.
Professor O. Strange Petersen har fortsat de befolkningsstatistiske studier med en bearbejdelse
af de i årets løb offentliggjorte resultater af folketællingen 1955. Instituttet har iøvrigt bistået
instituttets lærere med fremskaffelse og bearbejdelse af materiale.
Institut for kriminologi.
Forstander: professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Professor Alvar Nelson og lektor Erik Christensen har fortsat arbejdet på undersøgelsen af
de kriminelles alkoholvaner for sammen med laboratoriechef, dr. med. Erik Jacobsen og overlæge,
dr. med. Max Schmidt at redigere den afsluttende del af undersøgelsesrapporten.
Professor Nelson har under medvirken af cand. jur., fru Hedvig Hauberg Nørgaard redigeret
manuskriptet til rapporten om undersøgelsen vedrørende fængsling af sigtede personer.
Lektor Erik Christensen har fortsat bearbejdelsen af recidivmaterialet og af landssvigerma
terialet.
Professor Nelson har for at samle erfaringer fra domstolsvæsenet i tiden fra 1. oktober 1957—
30. juni 1958 fungeret som konstitueret dommer i Vestre Landsret 2 dage om ugen.
Lektor Christensen har fortsat holdt kontakt med Kriminalstatistikudvalget og endvidere
efter anmodning fra Socialministeriet fremlagt sine synspunkter på den socialretlige friheds
berøvelse af børneværnsklientellet.
Professor Nelson og lektor Christensen har sammen med statsadvokatfuldmægtig Uno Valbak,
Viborg, og politifuldmægtig Jørgen Andreasen, Aarhus, deltaget i det første nordiske forsknings
seminar i kriminologi i Lillehammer den 18.-21. juni 1958, og Nelson og Christensen har bidraget
med diskussionsindledninger, foredrag og diskussionsindlæg.
Institut for skatteret.
Forstander: professor, dr. jur. Thøger Nielsen.

Institut for eneretsforskning.
Forstander: professor, dr. jur. Torben Lund.
Assistent: dr. Konrad Aba.
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Arbejdet med opbygning og katalogisering af institutets bogsamling er fortsat. På finansloven
for 1958-59 er der optaget bevilling til aflønning af en assistent med deltidsbeskæftigelse og et
årligt annuum. Endvidere er der af Aarhus Universitets forskningsfond stillet en eengangsbevilling
på 2000 kr. til rådighed til indkøb af bøger, herunder navnlig patentretlig litteratur.
Institut for virksomhedsledelse.
Forstander: professor, dr. oecon. Vagn Madsen.
I august 1957 blev der afholdt en konference i virksomhedsledelse med 36 deltagere og
juni 1958 gennemførte instituttet et 3-dages kursus i budgetlægning med 72 deltagere.
Instituttet har i årets løb også været beskæftiget med at indsamle case-materiale til brug for
undervisningen i organisation.
I vinteren 1957-58 udarbejdede Vagn Madsen og Th. Herborg Nielsen en bog om ledelses
problemer med titlen »Det ligger i ledelsen«. Bogen blev udgivet af reklamefirmaet Weber &
Sørensen, Århus, og gratis tilsendt virksomheder og andre interesserede.
Med henblik på at studere forskellige problemer vedrørende forskning og undervisning i
organisation har instituttets medarbejdere foretaget 4 studierejser i 1958:
Lektor H. Øhrstrøm deltog i EPA-konferencen i Baden-Baden i april 1958.
Lektor Th. Herborg Nielsen har besøgt institutter og læreanstalter i Holland, Belgien og
Svejts i juli 1958.
Professor Vagn Madsen har foretaget en studierejse til Svejts, Italien og Tyskland i april-maj
1958, samt deltaget i en Public-Relation kongres i Bruxelles i juni 1958.

EKSAMINER
Beskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 30. januar 1958 fritaget højesteretsdommerne
Th. Gjerulff ogP. A. Spleth for hvervet som censorer ved juridisk embedseksamen
og under samme dato beskikket landsdommerne O. Hultberg og dr. jur. E. A.
Abitz som censorer og landsdommerne Sv. B. Müller ogJ. K. Juul-Olsen som cen
sorsuppleanter ved samme eksamen indtil 31. marts 1959.
Endvidere har ministeriet beskikket landsdommer O. Hultberg som censor og
landsdommerne, dr. jur. E. A. Abitz, Sv. B. Müller og J. K. Juul-Olsen som censor
suppleanter i de juridiske fag ved økonomisk eksamen for samme tidsrum og sam
tidig godkendt, at landsdommer Sv. B. Müller har fungeret som censor ved eksa
men vinteren 1957-58.
Undervisningsministeriet har under 13. juni 1958 genbeskikket direktør Kjeld
Johansen, ligningschef K. J. Kristensen, kontorchef S. Gammelgaard, departe
mentschef Chr. Ulrich Mortensen, finansminister Viggo Kampmann, økonomi
direktør E. Tjørnehøj, sekretariatschef Ib Erik Schmidt og departementschef H.
P. Gøtrik som censorer og direktør Kristian Møller og underdirektør Niels Banke
som censorsuppleanter ved Københavns universitets statsvidenskabelige eksami
ner, ved Aarhus Universitets økonomiske eksamens 1. del samt ved prøven i natio
naløkonomi for juridiske studerende ved de nævnte universiteter for tiden 1. april
1958 til 31. marts 1961 og har samtidig genbeskikket direktør Kjeld Johansen som
formand for censorerne.
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Afholdte eksaminer.

Bogholderiprø ven.
Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958

Der gik 25 op til prøven - 22 bestod.
- - 2 - - 2 -

Ialt gik 27 op til prøven - 24 bestod.

Matematikprøven under det økonomiske fakultet.

Sommeren 1958:

Der gik 1 op til prøven - 1 bestod.

Juridisk embedseksamen, 1. del.
Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 12 op til eksamen - 11 bestod.
- 26 -- 24
Ialt gik 38 op til eksamen - 35 bestod.

Juridisk embedseksamen, 2. del.

Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 27 op til eksamen - 24 bestod.
-8-- 7
-

Ialt gik 35 op til eksamen - 31 bestod.

Juridisk embedseksamen, 3. del.

Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 15 op til eksamen - 15 bestod.
7 - - 5
-

Ialt gik 22 op til eksamen - 20 bestod.

Økonomisk eksamen, 1. del.
Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 5 op til eksamen - 3 bestod.
7 - - 5
-

Ialt gik 12 op til eksamen - 8 bestod.
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Økonomisk eksamen, 2. del (den driftsøkonomiske linje).

Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 5 op til eksamen - 5 bestod.
- . 3 - - 3
Ialt gik 8 op til eksamen - 8 bestod.

Økonomisk eksamen, 2. del (den administrative linje).

Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.
5 - - 5

Ialt gik 7 op til eksamen - 7 bestod.

Juridisk embedseksamen.
Vinteren 1957-58:

Ole Braad (1951). 14,43, 1. karakter.
Sven Thorkil Cortzen, (1951). 11,07, 2. karakter af 1. grad.
Christian Borg Gadegaard (1951). 11,79, 1. karakter.
Ulrik Glamann (1947). 10,43, 2. karakter af 2. grad.
Heinrich Anton Johannes Guldsberg (1946). 12,57, 1. karakter.
Flemming Hedegaard (1952). 12,29, 1. karakter.
Svend Gram Jensen (1949). 12,14, 1. karakter.
Kristian Lund Kristensen (1952). 14,50, 1. karakter.
Ejgil Mølgaard (1950). 12,07, 1. karakter.
Ove Nielsen (1949). 10,57, 2. karakter af 2. grad.
Preben Carl Nielsen (1952). 12,07, 1. karakter.
Aage Lund Pedersen (1951). 12,57, 1. karakter.
Inger Poulsen (1950). 11,79, 1. karakter.
Niels Ole Kirk Sørensen (1952). 12, 29, 1. karakter.
Torben Viskum Sørensen (1952). 12,64, 1. karakter.

Sommeren 1958:
Jørn Anker Gaarde-Hansen (1952). 12,21, 1. karakter.
Hans Thomasson Kirkegaard (1952). 10,36, 2. karakter af 2. grad.
Morten Lassen (1952). 13,60, 1. karakter.
Ove Nielsen (1949). 10,79, 2. karakter af 1. grad.
Erik Schledermann (1952). 12,43, 1. karakter.
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Økonomisk eksamen.
Den driftsøkonomiske linje.
Vinteren 1957-58:

Haldur Kristian Omann Hansen (1949). 199 points, 1. karakter.
Kristen Kjeldsen (1947). 179 points, 2. karakter.
Laust Peter Laustsen (1949). 175 points, 2. karakter.
Eigil Lund (1949). 174 points, 2. karakter.
Mogens Lund (1950). 181 points, 2. karakter.

Sommeren 1958:

Erling Wagner Christensen (1948). 213 points, 1. karakter.
Ole Christian Borch Grell (1948). 187 points, 2. karakter.
John William Oldam (1940). 195 points, 1. karakter.

Den administrative linje.
Vinteren 1957-58:
Ehlardt Hauptmann (1946). 170 points, 2. karakter.
Orla Kurt Jørgensen (1948). 196 points, 1. karakter.
Sommeren 1958:

George Miller Broe (1948). 195 points, 1. karakter.
Eilers Lund (1948). 165 points, 2. karakter.
Torsten Adolf Gunnar Olsen (1951). 197 points, 1. karakter.
Leif Pank Pedersen (1951). 214 points, 1. karakter.
Jan Stehouwer (1949). 199 points, 1. karakter.

Det teologiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1957—58

DEKANVALG

På sit møde den 30. april 1957 valgte det teologiske fakultet professor, dr. theol.
P. G. Lindhardt til dekan for det akademiske år 1957-58.

ANORDNINGER M.V.

Under den 5. august 1958 udstedtes følgende anordning om den teologiske em
bedseksamen og forprøve ved Københavns og Aarhus Universiteter:
Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og
Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Olden
borg,
Gør vitterligt: Herved fastsættes følgende bestemmelser om den teologiske em
bedseksamen og forprøve ved Københavns og Århus universiteter:
§ 1. Den teologiske embedseksamen kan aflægges ved de teologiske fakulteter
ved Københavns og Århus universiteter.
§ 2. Ingen, som er dimitteret til universiteterne i 1941 eller senere, kan indstille
sig til den teologiske embedseksamen uden at have bestået forprøven til denne.
Forprøve.

§ 3. Forprøven omfatter følgende fag: 1) Hebraisk, 2) nytestamentlig græsk,
3) bibelkundskab og 4) filosofiens historie og religionshistorie.
§ 4. Samtlige prøver i de under forprøven hørende fag er mundtlige og afholdes
2 gange årlig. Prøven i hebraisk afholdes som hidtil under det filosofiske fakultet
ved Københavns universitet og det humanistiske fakultet ved Århus universitet.
De 3 andre prøver afholdes ved lærerne ved de teologiske fakulteter ved de to
universiteter. Ved hver af disse 3 prøver medvirker en af de ovennævnte lærere
som censor.
§ 5. Prøven i hebraisk skal være bestået før eller senest samtidig med prøven i
de øvrige tre fag, der alle skal aflægges i samme eksamenstermin. Ingen kan ind
stille sig til den teologiske embedseksamen (1. del eller hele eksamen) før 2 år
efter, at forprøven er bestået.
§ 6. Ved forprøven gives 4 karakterer, nemlig én for hver af de nævnte fag.
Bedømmelsen udtrykkes ved karaktererne ug: 10, ug4- : 9, mg+ : 8, mg: 7, mg4- :
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6, g+ : 5, g: 4, g-H : 3, tg+ : 2, tg: 1, tg-H : 0, mdl+ : -4-1, mdl: -h2, mdl-H : -4-3,
slet+ : -4-4, slet: -4-5. Opnås ikke summen 22, er prøven ikke bestået. Det samme
gælder, hvis der i et enkelt fag ikke er opnået karakteren g = 4. Prøven må da
tages om i alle fag, dog ikke i hebraisk.
§ 7. Forprøven kan tages om efter et halvt års forløb.
§ 8. Fordringerne i de enkelte fag til forprøven fastsættes af undervisnings
ministeriet efter indstilling af de teologiske fakulteter ved Københavns og Århus
universiteter.

Embedseksamen.

§ 9. Ved den teologiske embedseksamen prøves i følgende fag: 1) Det gamle
Testamentes eksegese, 2) Det nye Testamentes eksegese, 3) dogmatik, 4) kristelig
etik med religionsfilosofi og 5) kirkehistorie samt de under disse hovedafdelinger
hørende specielle discipliner.
§ 10. Den teologiske embedseksamen kan tages enten samlet eller delt i 2 dele.
Tages eksamen delt, omfatter 1. del en af følgende fagkombinationer: a) Det nye
Testamentes eksegese, dogmatik og kristelig etik med religionsfilosofi, alle med
dertil hørende specielle discipliner, b) Det nye Testamentes eksegese, Det gamle
Testamentes eksegese og kirkehistorie, alle med dertil hørende specielle discipliner.
2. del omfatter de resterende fag.
Kandidaterne kan frit vælge mellem de to ovenanførte fagkombinationer.
Mellem 1. og 2. del må ikke hengå mere end et halvt år; fra denne bestemmelse
kan vedkommende fakultet dog dispensere, når særlige grunde taler derfor.
Den, der har påbegyndt eller fuldendt eksamens 2. del, kan ikke på ny indstille
sig til denne alene, men må, hvis han ønsker at tage eksamen om, på ny aflægge
hele eksamen på én gang eller delt efter foranstående regler.
§ 11. De kandidater, der ønsker det, kan til eksamen opgive et speciale i et af
fagene. For en kandidat, der opgiver speciale, gælder lempede fordringer enten
i Det gamle Testamentes eksegese eller i kirkehistorie. De nærmere regler herfor
fastsættes af undervisningsministeriet.
§ 12. Studerende, som til eksamen opgiver speciale, skal præstere attest fra en
universitetslærer for i deres studietid at have deltaget aktivt og til stadighed i
mindst ét semesters laboratorieøvelser.
§ 13. De ved laboratorieøvelser skrevne opgaver kan af kandidater såvel med
som uden speciale efter faglærernes nærmere bestemmelse indleveres til bedøm
melse ved eksamen, og der kan da tages hensyn til opgaverne ved fastsættelsen af
karakteren for den skriftlige prøve i vedkommende fag.
En laboratorieopgave, der er godkendt ved det ene fakultet, gælder tillige ved
det andet.
§ 14. Ved den mundtlige eksamen kan kandidater, der måtte ønske det, i hvilket
som helst fag opgive og eventuelt blive eksamineret i et ekstra læst pensum under
forudsætning af, at sådanne opgivelser er passende og tilstrækkelige med hensyn
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til emne og omfang, hvilket afgøres af pågældende fakultet. Der kan da tages
hensyn til eksaminationen i det læste pensum ved fastsættelsen af karakteren for
den mundtlige prøve i vedkommende fag.
§ 15. Ved den teologiske embedseksamen er prøverne såvel skriftlige som
mundtlige. Ved de skriftlige prøver gives 6 opgaver, nemlig én i hvert af følgende
fag: Ny Testamentes eksegese, Ny Testamentes bifag, Det gamle Testamentes
eksegese, kirke- og dogmehistorie, dogmatik samt etik eller religionsfilosofi. Der
gives én karakter for hver af de 6 opgaver. Den for alle kandidater fælles mundt
lige prøve omfatter de samme fag undtagen Ny Testamentes bifag; der gives 5
karakterer, én for hvert fag.
Hertil kommer for kandidater, der opgiver et speciale, en særlig prøve i dette.
Vedkommende fakultet bestemmer i hvert enkelt tilfælde, om prøven skal finde
sted som en mundtlig prøve eller som en skriftlig hjemmeopgave inden for en frist
af ikke over 3 uger eller som en skriftlig opgave, der udføres under tilsyn i en tid
af indtil 10 timer. I de to sidstnævnte tilfælde vil den skriftlige prøve kunne ud
vides med en efterfølgende mundtlig prøve.
For speciale gives én karakter. For kandidater, som indstiller sig til eksamen
uden speciale, tillægges en gennemsnitskarakter, beregnet efter de 11 karakterer
i de for alle fælles prøver. Hertil kommer yderligere 2 karakterer i henhold til
bestemmelserne i § 16; i alt gives således 14 karakterer.
Prøven i specialet aflægges som regel i de ordinære eksamensterminer, men
skal aflægges senest i den eksamenstermin, som ligger et halvt år forud for den
termin, i hvilken kandidaten indstiller sig til de øvrige prøver (hele eksamen eller
1. del).
§ 16. Ved det endelige eksamensresultat ved hele eksamen eller ved afslut
ningen af 2. del medregnes resultatet af forprøven til teologisk embedseksamen
med et pointsantal, svarende til to karakterer, der beregnes som halvdelen af den
samlede sum af forprøvens 4 karakterer. For studerende, som ifølge de gældende
bestemmelser har ret til at indstille sig til teologisk embedseksamen uden at have
bestået forprøve, medregnes karaktererne for prøve i hebraisk og den sproglige
prøve i nytestamentlig græsk hver med én karakter. For studerende, som ifølge
de gældende bestemmelser har ret til at indstille sig til teologisk embedseksamen
uden at have bestået den sproglige prøve i nytestamentlig græsk, regnes for en
kandidat, der indstiller sig uden speciale, gennemsnitskarakteren for de teologiske
fag dobbelt; for dem, der indstiller sig med speciale, tillægges én gennemsnitskaraktei, beregnet af alle karaktererne i de teologiske fag, specialet iberegnet.
§ 17. Karakterskalaen er den samme som ved forprøven, jfr. § 6. Ved bereg
ning af gennemsnitskarakterer i de i §§ 15 og 16 nævnte tilfælde og ved beregning
af pointsantallet, som medtages fra forprøven, bortkastes brøker under %, medens
brøker på % og derover forhøjes.
§ 18. For at kunne stedes til den mundtlige prøve udkræves der for kandidater,
der indstiller sig til hele embedseksamen på én gang, 24 points i de skriftlige op
gaver, for kandidater, der indstiller sig til 1. del af embedseksamen, 16 points i de
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skriftlige opgaver og for kandidater, der har bestået 1. del, at summen af karak
tererne ved 1. del og karaktererne ved de skriftlige prøver ved 2. del ikke er under
40, dog for de kandidater, som indstiller sig uden speciale, ikke under 36.
Prøven i specialet er kun bestået, såfremt udfaldet bedømmes til mindst g = 4.
Den kandidat, som har bestået prøven i specialet, skal ikke på ny aflægge prøve
i dette i tilfælde af omprøve i eksamens øvrige fag. Den kandidat, som ikke består
prøven i specialet, kan ikke på ny aflægge prøve i samme speciale.
Hovedkarakteren bliver én af følgende: Laudabilis et quidem egregie, hvortil
udkræves mindst 119 points, laudabilis, hvortil udkræves mindst 77 points, og
haud illaudabilis, hvortil udkræves mindst 56 points. Den kandidat, der ikke opnår
56 points, har ikke bestået eksamen. Ingen kan bestå med et slet (slet+) eller to
mådelig (mådelig+ eller mådelig-?) eller i Ny Testamente (3 karakterer) med
mindre end i alt 6 points eller i dogmatik (2 karakterer) med mindre end i alt
4 points.
§ 19. Ingen, der har fuldendt eller påbegyndt eksamen, kan indstille sig til
denne på ny før efter et års forløb. Fra denne bestemmelse kan der dog dispen
seres af vedkommende fakultet.
Tilladelse til at afholde sygeeksaminer uden for de egentlige eksamensterminer
kan under ganske særlige omstændigheder gives, ved Københavns universitet af
rektor, ved Århus universitet af lærerforsamlingen, alt efter indstilling af vedkom
mende fakultet.
§ 20. Fordringerne i de enkelte fag er de samme ved begge universiteter og
fastsættes af undervisningsministeriet efter indstilling fra de to teologiske fakul
teter.
§ 21. Eksaminanden skal ved de skriftlige prøver godtgøre, at han kan skrive
modersmålet på en tilfredsstillende måde, hvorfor der ved censuren ikke blot
tages hensyn til de fagkundskaber, han har lagt for dagen, men også til foredragets
tydelighed og orden og sprogets rigtighed.
§ 22. Den, der har bestået teologisk embedseksamen, kaldes candidatus (-a)
theologiae.
§ 23. Den, der indstiller sig til teologisk embedseksamen, erlægger en kendelse
af 16 kr. For så vidt eksamen tages delt, erlægges kendelsen ved indmeldelsen til
eksamens 1. del; for at indstille sig til eksamens 2. del erlægges da ingen kendelse.
§ 24. Så snart indtegningen til eksamen er sluttet, sender de to fakulteter lister
over de indtegnede eksaminander til hinanden, og efter afslutningen af eksamen
udveksles på samme måde meddelelse om udfaldet af denne.
§ 25. Nærværende anordning afløser anordning nr. 361 af 19. august 1941 om
indførelse af en forprøve ved den teologiske embedseksamen og anordning nr. 12
af 14. januar 1945 om den teologiske embedseksamen med senere ændringer af
4. december 1954.
Forprøve efter de hidtil gældende regler kan senest aflægges i kalenderåret
1961. Den teologiske embedseksamen efter de hidtil gældende regler afholdes
sidste gang i sommeren 1965.

109
Under ganske særlige omstændigheder kan fakulteterne tillade, at en kandidat
indstiller sig til henholdsvis forprøve og embedseksamen efter de tidligere regler
i en senere termin end foran fastsat.

Givet på Gråsten Slot, den 5. august 1958.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

---------------------Jørgen Jørgensen.

Under den 8. august 1958 udstedes følgende bekendtgørelse om den teologiske
embedseksamen og forprøve ved Københavns og Århus universiteter:

FORPRØVE

§ 1. Fordringerne i fagene ved forprøven til den teologiske embedseksamen er
følgende:
Hebraisk.

Der opgives 40 kapitler af genesis samt 15 kapitler profeter, hvilket sidste dog
kan ombyttes med 15 salmer.

Nytestamentlig græsk.
Der opgives indtil 135 sider efter Nestles udgave. De opgivne tekster læses
eventuelt med kommentar.
Bibelkundskab.

Der kræves elementært kendskab til den bibelske historie og litteraturhistorie
efter fakultetets nærmere bestemmelse.

Filosofiens historie.

Der kræves kendskab til filosofiens historie med særlig vægt lagt på filosofiens
betydning for den kristne tænkning. I religionshistorie kræves kendskab til de
vigtigste dele af faget.
De nærmere regler om forprøvens afholdelse fastsættes ved forhandling mel
lem de to universiteter.
EMBEDSEKSAMEN

§ 2. Fordringerne i fagene ved den teologiske embedseksamen er følgende:
1. Det gamle testamentes eksegese.
a. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen uden at opgive speciale
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eller med speciale i ny testamente, dogmatik eller etik og efter reglen om lempede
fordringer i kirkehistorie :
Fortolkning til 30 kapitler af genesis, 20 kapitler historisk litteratur, 25 kapitler af
profeterne og 30 salmer i grundsproget samt de specielle discipliner, gammel
testamentlig indledning, den israelitisk-jødiske religions historie og Israels historie.
b. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen med speciale i faget :
Fortolkning til 30 kapitler af genesis, 20 kapitler historisk litteratur, 25 kapitler af
profeterne, 30 salmer og 20 kapitler anden digterisk litteratur i grundsproget samt
de specielle discipliner, gammeltestamentlig indledning, den israelitisk-jødiske
religions historie og Israels historie i et fyldigt omfang. Desuden kræves opgivet
et særligt emne, som skal være studeret på grundlag af et passende udvalg af tekster
på grundsproget og med benyttelse af fyldig litteratur.
c. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen med speciale i et af de
andre fag efter reglen om lempede fordringer i gi. testamente: Fortolkning til 20
kapitler af genesis, 12 kapitler af profeterne og 15 salmer i grundsproget samt en
kortfattet oversigt over de specielle discipliner, gammeltestamentlig indledning,
den israelitisk-jødiske religions historie og Israels historie.
2. Det nye testamentes eksegese.
Kravene omfatter samtlige nytestamentlige skrifter, som skal studeres efter
grundteksten og med fortolkninger, der direkte behandler denne, desuden de
specielle discipliner, nytestamentlig indledning, hermeneutik, tidshistorie og
teologi. De kandidater, der opgiver speciale i faget, skal opgive et særligt emne,
studeret med benyttelse af fyldig litteratur, eventuelt tillige med et passende udvalg
af tekster.

3. Dogmatik.

En fyldig fremstilling af den kristne troslære samt en kortere fremstilling af
symbolikken med særlig vægt på den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. For
kandidater, der opgiver speciale i faget, kræves desuden opgivet et særligt emne,
studeret efter hovedværker.
4. Kristelig etik med religionsfilosofi.
En fyldig fremstilling af den kristne etik og religionsfilosofien samt en kortere
fremstilling af den religiøse og etiske tænknings historie. For kandidater, der op
giver speciale i faget, kræves desuden opgivet et særligt emne, studeret efter hoved
værker.

5. Kirkehistorie.
a. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen uden at opgive speciale
eller med speciale i ny testamente, dogmatik eller etik og efter reglen om lempede
fordringer i gi. testamente: En udførlig fremstilling af kirke- og dogmehistorien.

Ill

b. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen med speciale i faget:
1. Fremstilling af kirke- og dogmehistorien som under a. 2. Et mindre afsnit
studeret efter kilder og med benyttelse af herhenhørende vigtigere litteratur.
c. For kandidater, der vælger at indstille sig til eksamen med speciale i et af de
andre fag og efter reglen om lempede fordringer i kirkehistorie: En kortfattet
fremstilling af kirke- og dogmehistorien.
d. For kandidater, der vælger at indstille sig efter bestemmelserne i punkterne
a) eller b), kan efter fakulteternes bestemmelse et mindre område bortfalde.
§ 3. a. Fakultetet kan bestemme, at der ved embedseksamen ikke gives opgaver
eller eksamineres i det til forprøven opgivne stof.
b. Ved fyldestgørende aktiv deltagelse i øvelser eller kollokvier (eventuelt til
lige forelæsninger) under en universitetslærer, der medvirker ved eksamen i det
pågældende fag, kan vedkommende universitetslærer efter opnået godkendelse fra
fakultetet give eksaminanden nedsættelse af eller fritagelse for pensum inden for
det (de) således gennemarbejdede område(r).
En sådan dispensation meddeles skriftligt af dekanen og indsendes af eksami
nanden som bilag til hans petitum ved indstillingen til eksamen.
c. De her omhandlede pensumlempelser er dog uden konsekvenser for kravene
til eksaminandens almindelige oversigt over det samlede faglige stof.
§ 4. Skriftlige opgaver, udarbejdet ved laboratorieøvelser, der efter faglærerens
bestemmelse indleveres til bedømmelse ved embedseksamen, må være fakultetet
i hænde mindst 6 måneder før eksamen.
Opgivelser ved ekstra læst pensum må være det pågældende fakultet i hænde
mindst 3 måneder før eksamen.
§ 5. Tiden for besvarelsen af hver af de skriftlige opgaver ved teologisk embeds
eksamen bortset fra specialopgaverne er 4 timer.
§ 6. De skriftlige eksamensopgaver læses af 2 universitetslærere og 2 censorer.
Ved mundtlig eksamen deltager 2 censorer i hvert fag. Censorernes medvirken
aftales mellem formanden for censorerne og fakulteternes dekaner. Der meddeles
en fælles censur over samtlige skriftlige opgaver inden den mundtlige eksamen.
§ 7. Der skal af fakulteterne udgives en trykt vejledning for de studerende, inde
holdende anordning om den teologiske embedseksamen og forprøve, nærværende
ministerielle bekendtgørelse, de almindelige fællesbestemmelser for universiteter
nes eksaminer, de af fakulteterne trufne bestemmelser, til hvis fastsættelse der er
meddelt fakulteterne bemyndigelse enten i anordningen eller i nærværende be
kendtgørelse, samt endelig en af hvert fakultet udarbejdet studieplan.
Vejledningen trykkes op, så ofte det er nødvendigt, med de fornødne ændringer.
Undervisningsministeriet, den 8. august 1958.

Jørgen Jørgensen.

-------------------Ida Dybdal.
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UDVALGSARBEJDE

Professor, dr. theol. K. E. Løgstrup er af fakultetet udpeget til at indtræde i et
udvalg til uddeling af »Biskop, dr. theol. Frederik Nielsens rejselegat for teologiske
kandidater«.
NORDISK SAMARBEJDE
Professor, dr. S. Mowinckel, Oslo, holdt i september måned 1957 en række fore
læsninger over emner fra den gammeltestamentlige salmelitteratur.
Professor, dr. phil. E. Hammershaimb har i efterårssemestret 1957 været nor
disk docentstipendiat ved universitetet i Uppsala.
Professor, dr. theol. Johannes Munck har i dagene den 4. og 5. november 1957
på Helsingfors Universitet og den 7. og 8. november på Åbo Akademi holdt to
gæsteforelæsninger over emnerne: »Jødedom, Kristendom og Gnosis« og »Mo
derne Jesusforskning«.
Professor, dr. theol. Hugo Odeberg holdt den 27. og 28. november 1957 to fore
læsninger over emnet: »Tidlig jødisk mystik med særligt hensyn til det Ny Testa
mente«.
Professor, dr. theol. Hjalmar Lindroth, Uppsala, har den 24. og 25. februar
1958 holdt to forelæsninger over emnerne: »Apriorism och existentialism i modern
teologi i principiell belysning« og »Den dialektiska teologien och den bibliskt
realistiska - en principiell avvägning«.
Professor, dr. theol. Regin Prenter har på anmodning af Det teologiske Fakul
tet ved universitetet i Oslo fungeret som sagkyndig og første opponent ved Carl
Frederik Wisløffs doktordisputats: Nattverd og messe, som forsvaredes 7. juni
1958.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Professor, dr. theol. Regin Prenter har i tiden 1.-26. juli 1957 efter indbydelse af
Chicago Lutheran Theological Seminary, Maywood, Illinois, U.S.A, holdt fore
læsninger og øvelser over emnet »The structure of Theology«. Professor, dr. theol.
Regin Prenter har i dagene 29.-30. september og 1. oktober 1957 efter indbydelse
af Luther College, Decorah, Iowa, U.S.A., holdt tre forelæsninger over emnet
»Luther. Word and Sacraments.«.
Professor Allen Wikgren, Chicago, holdt den 11. oktober 1957 en forelæsning
over emnet: »The Christian Messiah«.
FAKULTETSUNDERVISNINGEN
Dr. theol. Johannes Munck, professor i teologi med nytestamentlig eksegese som hovedfag.
Efterårssemestret 1957: Gennemgang af perikoperne om Jesu helbredelser i evangelierne. (2).
- I form af et proseminar kursurisk gennemgang af de ældste kristne apologeter (sammen med
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lektor, pastor P. Nepper-Christensen). (2). - 3. Kursus i nytestamentlig græsk for klassisk-sproglige studenter ved undervisningsassistent, cand. theol. Niels Hyldahl. (4). - 4. Forelæsninger over
de forskellige teologiske fag i forening med fakultetets øvrige lærere.
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Paulus’ brev til Galaterne. (2). - 2. Nytestamentligt
seminar. (2). - 3. Kursus i nytestamentlig græsk for nysproglige og matematisk-naturvidenskabelige
studenter ved undervisningsassistent, cand. theol. Niels Hyldahl. (4).
Dr. phil. E. Hammershaimb, professor i gammeltestamentlig eksegese.
Efterårssemestret 1957: fritaget for undervisningspligt.
Undervisningsassistent, cand. theol. Niels Hyldahl afholdt kursus i hebraisk for begyn
dere. (4).
Forårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Jesaja kap. 1-12. (3). - 2. Øvelse over ugaritiske
tekster (1). 3. Fortsat kursus i hebraisk for begyndere ved cand. theol. Niels Hyldahl som under
visningsassistent. (4). - 4. Kursus i bibelkundskab ved undervisningsassistent. (3).

Dr. theol. P. G. Lindhardt, professor i teologi med kirke- og dogmehistorie som hovedfag.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser over udvalgte tekster til middelalderens historie. (2). 2. Øvelser over oplysningstiden i Norden. (2). - 3. Gennemgang af kirkehistorien (minimum)
ved undervisningsassistent, pastor Kai Bågø. (3). - 4. Gennemgang af kirkehistorien (maximum)
ved undervisningsassistent, sognepræst Knud Bang. - 5. Forelæsninger over de teologiske fag i
forening med fakultetets øvrige lærere.
Forårssemestret 1958: 1. Eksaminatorier over middelalderens kirkehistorie. (1). - 2. Øvelser
over Danmark-Norges kirkerituals historie. (2). - 3. Øvelser over senmiddelalderlige tekster. (2).
- 4. Gennemgang af kirkehistorien, ved sognepræst Knud Bang (4) og pastor Kai Bågø. (3).
Dr. theol. K. E. Løgstrup, professor i teologi med etik og religionsfilosofi som hovedfag.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger over religionsfilosofiske problemer. (2). - 2. Øvelser
over H. V. Brøndsted: Naturerkendelse, Gudserkendelse og Tro, 1956. (2). - 3. Kursus i filoso
fiens historie for forprøvestuderende ved undervisningsassistent, cand. theol. Søren Nordentoft. (4).
4. Kursus i systematisk teologi ved undervisningsassistent, cand. theol. Søren Nordentoft. (4). 5. Forelæsninger over de forskellige teologiske fag i forening med fakultetets øvrige lærere.
Forårssemestret 1958: fritaget for undervisningspligt.
Dr. theol. Regin Prenter, professor i teologi med dogmatik som hovedfag.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger om den liberale teologis kristologi. (2). - 2. Licenti
atseminar over Luthers teologi. (2). - 3. Kursorisk gennemgang af udvalgte stykker af Luthers
skrifter mod sværmerne. (2 hveranden uge). - 4. Indledningsforelæsninger over det teologiske
studium i forening med fakultetets andre lærere.
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsningsrækken over den liberale teologis kristologi afsluttes
og der påbegyndes en forelæsningsrække over kristologien hos Emil Brunner, Rud. Bultmann og
Friedrich Gogarten. - 2. Øvelser over teologiske problemer i forbindelse med begrebet sjælesorg.
(2). - 3. Licentiatseminar over Luthers teologi. (2 hveranden uge). - 4. Kursus i oldtidens dogme
historie og symbolik ved undervisningsassistent, cand. theol. Søren Nordentoft. (4).
Dr. theol. Johannes Sløk, lektor i systematisk teologi.
Efterårssemestret 1957: 1. Øvelser over Pascals Pensées. (2). - 2. Gennemgang af udvalgte
tekster fra »Greek Religious Texts« af S. Aa. Pallis og af Platons »Symposion«. (2).
Forårssemestret 1958: fritaget for undervisningspligt.

Poul Nepper-Christensen, lektor i bibelsk eksegese.
Efterårssemestret 1957: 1. Gennemgang af bifaget: Den gammeltestamentlige indledning på
grundlag af E. Hammershaimb: »Oplysninger om de enkelte gammeltestamentlige Skrifter«. (2).
2. Kursorisk gennemgang af de ældste kristne apologeter i form af et proseminar sammen med
professor, dr. theol. Johannes Munck. (2).
Forårssemestret 1958: Gennemgang af Apokalypsen. (2).

A. Pontoppidan Thyssen, universitetsadjunkt.
Efterårssemestret 1957: Øvelser over de gudelige forsamlingers historie indtil o. 1850. (2).
Forårssemestret 1958: Gennemgang af historiske hjælpemidler og metodeproblemer. (2).
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DOKTORDISPUTATSER

Cand. theol. Anders Pontoppidan Thyssen forsvarede den 27. marts sin for erhver
velse af den teologiske doktorgrad skrevne afhandling: »Den Nygrundtvigske
Bevægelse med særligt Henblik paa den Borupske Kreds I. 1870-1887«. Som offi
cielle opponenter fungerede professorerne, dr. theol. Regin Prenter og dr. theol.
P. G. Lindhardt. Fra auditoriet opponerede professor, dr. theol. Hal Koch og
frimenighedspræst Erik Knudsen.
Cand. theol. Poul Nepper-Christensen forsvarede den 19. juni 1958 sin for
erhvervelsen af den teologiske doktorgrad skrevne afhandling: »Das Matthäusevangelium ein Judenchristliches Evangelium?«. Som officielle opponenter fun
gerede professorerne, dr. theol. Bent Noack, København, og dr. theol. Johannes
Munck. Fra auditoriet opponerede pastor Hubert Messerschmidt.
PRØVER
Prøven i hebraisk:
Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

Der gik 5 op til prøven - 5 bestod.
9 - - - - - 7

Ialt gik 14 op til prøven - 12 bestod.
Forprøven (-?

Vinteren 1957-58:
Sommeren 1958:

prøven i hebraisk):

Der gik 14 op til prøven - 9 bestod.
8 - - 6 -

Ialt gik 22 op til prøven - 15 bestod.
TEOLOGISK EMBEDSEKSAMEN
Censorbeskikkelser.

Undervisningsministeriet har under 4. februar 1958 genbeskikket kgl. konfessionarius, provst, dr. theol. M. Neiiendam, stiftsprovst, dr. theol. Paul Brodersen,
dr. theol. Marius Hansen, sognepræst Paul Seidelin og provst Povl Otzen som
censorer ved den teologiske embedseksamen ved Københavns og Århus univer
siteter samt sognepræst, cand. mag. Knud Bang som censorsuppleant ved den
teologiske embedseksamen ved Aarhus Universitet for 3-året 1. april 1958-31.
marts 1961, hvorhos man har anmodet kgl. konfessionarius, provst, dr. theol.
M. Neiiendam om fortsat at ville fungere som formand for censorerne for den
nævnte periode.
Skriftlige opgaver.
Vinteren 1957/58: Nytestamentligt bifag: For dem, der opgiver NT-indledning: En fremstilling
og kritik af tokildehypotesen som løsning af det synoptiske problem. For dem, der opgiver
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NT-teologi på grundlag af Bultmanns fremstilling: Det kirkelige embedes oprindelse og ud
vikling og den dermed sammenhængende udvikling i forestillingen om kirkens væsen. For dem,
der opgiver NT-teologi på grundlag af Billings og Muncks bøger: Fortællingen om Peters kal
delse i Math. 16. 17-19 ønskes kommenteret ved sammenligning med beretningerne om Paulus’
kaldelse i Gal. 1.13fif., Acta 9,Iff. 22.Iff. og 26.Iff. Nytestamentlig eksegese: Acta 6. 7-15. Gam
meltestamentlig eksegese: Ældre ordning: Psalme 110 eller hvis den ikke opgives Psalme 46.
Minimum: Genesis 50. 1-14. - Kirkehistorie: Ældre ordning: Den danske reformations historie
til og med 1537. - Dogmatik: En sammenligning mellem romersk-katolsk og luthersk gudstje
neste (og gudstjenesteopfattelse), set i forhold til det centrale i hver af de to kirkers kristendoms
syn. -Etik: For dem, der opgiver Søes religionsfilosofi: Problemet om gudserkendelsens antropo
morfe og symbolske karakter. For dem, der opgiver Sløks religionsfilosofi: Der ønskes en frem
stilling af Spinozas erkendelsesteori.
Sommeren 1958: Nytestamentlig bifag. Nytestamentlig teologi: Stefanus i hans forhold til
urkristendommen og til Paulus. 2. Nytestamentlig indledning: Er hebræerbrevet og Jakobsbrevet
virkelige breve, og hvilke læsere kan de i så fald have været rettet til? - Nytestamentlig exegese:
Matth. 21.1-11. - G. T.: 1. ældre ordning: Jer. 31, 29-37 eller (om texten ikke opgives) Jes. 42,
1-9 eller (hvis texten ikke opgives) Jer. 18, 1-11. Minimum: Psalme 5, 1-11. - Kirkehistorie:
1. For kandidater med speciale i kirkehistorie: Pavedømmets historie indtil midten af det 5. århun
drede. 2. For kandidater med ældre ordning: Vatikanerkonciliet 1870, dets forudsætninger og
følger i både teologisk og kirkepolitisk forstand. 3. For kandidater med minimum: Augustins
lære om kirken og denne læres kirkehistoriske betydning. - Dogmatik: Hvilken betydning har
tanken om en Kristi stedfortrædende straflidelse haft i den kristne tænknings historie, og i hvil
ket omfang kan den siges at have rod i Ny Testamente? - Etik: 1. For kandidater, der opgiver
Luthers socialetiske skrifter: Der ønskes en redegørelse for de synspunkter og problemer og
den polemik, der findes i det følgende afsnit af Luthers skrift »Vom ehelichen Leben«: Die sind’s
aber, die es erkennen, die festiglich glauben, dass Gott die Ehe selbst eingesetzt, Mann und Weib
zusammen geben, Kinder zu zeugen und warten, verordnet hat. Denn sie haben Gottes Wort
darauf, dass sie gewiss sind, dass er nicht lügt, 1. Mos. 1 V. 31. Darum sie auch gewiss sind, dass
ihm der Stand an ihm selbst gefällt mit all seinem Wesen, Werken, Leiden und was drinnen ist.
Nun sage mir, wie kann ein Herz grösser Gut, Friede und Lust haben, denn in Gott, wenn es
gewiss ist, dass sein Stand, Wesen und Werk Gott gefällt? Siehe, dass heisst ein Weib finden.
Viel haben Weiber, aber wenig finden Weiber. Warum? Sie sind blind, können nicht merken,
dass Gottes Werk ist, und Gott wohlgefalle, was sie mit einem Weib leben und tun. Wenn sie
das fänden, so würde ihnen kein Weib so hässlich, so böse, so unartig, so arm, so krank sein,
daran sie nicht Lust des Herzens fünden; darum dass sie immerdar Gott sein Werk und Geschöpf
und Willen könnten vorrücken. Und weil sie sehen, dass ihres lieben Gottes Wohlgefallen ist,
könnten sie Friede in Leid und Lust mitten in der Unlust, Freude mitten in dem Trübsal, wie
die Märtyrer im Leiden, haben. 2. For kandidater, der ikke opgiver Luthers socialetiske skrifter:
Kristendom og nihilisme.

Afholdte eksaminer.
1. del:
Vinteren 1957-58: Der gik 9 op til eksamen - 8 bestod.
Sommeren 1958:
- -6- - 6
-

Ialt gik 15 op til eksamen - 14 bestod.
2. del:
Vinteren 1957-58: Der gik 3 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1958:
7 - - 7
Ialt gik 10 op til eksamen - 9 bestod.
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Hele prøven:
Vinteren 1957-58: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Sommeren 1958:
- - 3 - - 3
-

Ialt gik 6 op til eksamen - 6 bestod.

Vinteren 1957-58:
Jens Thorkild Lyby Christensen (1950). 117 points. Laudabilis.
Poul Aage Exner (1949). 78 points. (Laudabilis).
Gunnar Pedersen (1951). 94 points. Laudabilis.
Jens Christian Pedersen (1950). 73 points. Haud illaudabilis.
Niels Jørgen Riis (1951). 100 points. Laudabilis.

Sommeren 1958:
Poul Peder Bredsdorff (1948). 81 points. Laudabilis.
Rasmus Simon Peder Christensen (1951). 72 points. Haud illaudabilis.
Eigil Hjørnholm (1949). 99 points. Laudabilis.
Karen Horsens (1951). 99 points. Laudabilis.
Keld Ove Norup Jensen (1950). 85 points. Laudabilis.
Anders Morten Madsen Møbjerg (1949). 75 points. Haud illaudabilis.
Bent Raffnsøe Møller (1951). 119 points. Laudabilis et quidem egregie.
Jørn Hauge Nielsen (1951). 109 points. Laudabilis.
Karl Erik Wienberg (1952). 91 points. Laudabilis.
Hans Christian Wind (1951). 107 points. Laudabilis.

Det naturvidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1957—58

DEKANVALG
På sit møde den 30. april 1957 valgte det naturvidenskabelige fakultet professor,
Svend Bundgaard til dekan for det akademiske år 1957-58.

EMBEDSBESÆTTELSER
Efter at der på finansloven for 1957-58 var bevilget et nyt professorat i matematik,
nedsatte fakultetet et udvalg bestående af professorerne W. Fenchel, B. Jessen og
W. Simonsen, København, samt S. Bundgaard og J. Lindhard til overvejelse af be
sættelse uden opslag.
Udvalget afgav den 11. april 1957 følgende indstilling til fakultetet:
Det naturvidenskabelige fakultet har med henblik på besættelsen af det ledige professorat i
matematik ved Aarhus Universitet nedsat et udvalg bestående af de fem undertegnede. Udvalget
har afsluttet sine overvejelser og skal herefter enstemmigt indstille, at embedet besættes uden
opslag med direktør, dr. phil. Erik Sparre Andersen.
Dr. Sparre Andersen er født 29. december 1919 og er matematisk student fra Odense kate
dralskole 1938. Han tog magisterkonferens og skoleembedseksamen i matematik ved Køben
havns Universitet 1943 og erhvervede ved samme universitet den filosofiske doktorgrad 1955 på
en afhandling med titlen »Fluktuationer af summer af stokastiske variable« (i forbindelse med
5 tidligere publicerede afhandlinger), som blev bedømt af professor William Feller, Princeton Uni
versity, samt medundertegnede Børge Jessen og W. Simonsen. Han har vikarieret som assistent ved
Københavns Universitets Matematiske institut 1947-48 og været på studieophold i U.S.A, ved
Cornell University fra september 1948 til juni 1949.
Dr. Sparre Andersen har endvidere været tilknyttet praktisk virksomhed som assistent i
»Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, A/S«, København, 1. november 1945-31. juli 1950,
ansvarshavende aktuar i »Pensions- og Livrenteinstituttet af 1919, A/S«, København, 1. august
1950-15. august 1955, underdirektør og direktionssekretær i »Dana« 15. august 1955-1. maj
1956 og administrerende direktør i »Dana« fra 1. maj 1956.
Allerede i gymnasietiden viste Sparre Andersen betydelig skarpsindighed inden for kombina
torikken; han angav en ikke særlig nærliggende rettelse (optaget i Norsk Matematisk Tidsskrift
1938) til E. Netto’s bekendte »Lehrbuch der Combinatorik«. Efter at have taget magisterkon
ferens udførte han en række undersøgelser, delvis sammen med medundertegnede Børge Jessen,
over mængdefunktioner og integraler i abstrakte rum. I 1949 indledtes den række arbejder, som
førte videre til hans doktorafhandling, og som behandler en kreds af betydningsfulde problemer
inden for de stokastiske processers teori, som står i forbindelse med summer af stokastiske vari
able. Disse problemer har været genstand for omfattende undersøgelser af stedse flere forskere
i tilslutning til sandsynlighedsregningens stærke udvikling i de senere decennier. Sparre Ander
sens indsats på dette område er af banebrydende karakter og højt værdsat af områdets dyrkere
verden over. Han angriber problemerne på en fuldstændig ny og yderst selvstændig måde og med
anvendelse af overordentlig effektive metoder, som stadig videreudvikles og generaliseres. Under-
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søgelserne vidner om hans usædvanlige beherskelse af kombinatoriske betragtningsmåder og
hans evne til gennemførelse af krævende og komplicerede analyser. De opnåede resultater er af
en hidtil ukendt og uventet almindelighed og præcision og kan ventes at få betydningsfulde
anvendelser; på flere områder vil de medføre en revision af hidtidige synspunkter.
Sparre Andersen har yderligere i en afhandling til den 13. internationale aktuarkongres i
1951 ydet et vigtigt bidrag til anvendelsen af de repræsentative undersøgelsers metode på døde
lighedserfaringer.
Dr. Sparre Andersens videnskabelige arbejder, som vedrører betydningsfulde områder af
matematikken, bærer ved deres originalitet og idérigdom stærke vidnesbyrd om forskerevner.
Udvalget finder, at han er fuldt kvalificeret til det ledige embede, og at han er andre, der kunne
ventes at komme i betragtning, afgjort overlegen.
W. Fenchel

Børge Jessen
W. Simonsen
S. Bundgaard
J. Lindhard.

På sit møde den 13. april 1957 sluttede fakultetet sig enstemmigt til udvalgets
indstilling, hvorefter sagen oversendtes til universitetsbestyrelsen. Efter at have
indhentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte universitetsbestyrelsen
dr. phil. E. Sparre Andersen som professor i matematik fra 1. januar 1958 at regne.
Professor, dr. phil. Sven Werner er fra 1. februar 1958 trådt uden for nummer.
På sit møde den 22. april 1958 har fakultetet med tilslutning af lærerforsam
lingen vedtaget at adjungere museumsdirektør, dr. phil. H. M. Thamdrup som
stemmeberettiget medlem af fakultetet.

UDVALGSARBEJDE
I et fællesudvalg for det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Københavns
Universitet og det naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet til over
vejelse af nye studieplaner under den matematisk-fysiske faggruppe har det sidst
nævnte fakultet været repræsenteret ved professorerne S. Bundgaard, P. Kristensen,
H. Lund og M. Rudkjøbing.
Et udvalg vedrørende den naturhistorisk-geografiske faggruppes udbygning
har bestået af professorerne T. Bøcher og A. Noe-Nygaard, Københavns Univer
sitet, og S. Bundgaard, J. Humlum, H. Lund samt museumsdirektør H. M. Tham
drup, Aarhus Universitet. Udvalget har under 3. februar 1958 afgivet en udførlig
skriftlig udtalelse med forslag til udbygningens gennemførelse til lærerforsam
lingen.
Et udvalg til forhandling med »Danmarks geologiske undersøgelse« har be
stået af professorerne, dr. phil. Hakon Lund og dr. phil. Johannes Humlum.
GÆSTEFORELÆSNINGER

Professor, dr. Axel Sömme, Bergen, holdt den 25. marts 1958 to forelæsninger:
»Det norske utkantjordbruket« og »Norske bygdetyper«.
Professor L. Kolmar, Szeged universitet, holdt 3 forelæsninger af indledende
karakter over matematisk logik med anvendelser den 19. og 21. november 1957.
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ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER
Det fysiske Institut.
Professor P. Kristensen, professor J. Lindhard.
Professor, dr. phil. Sven Werner er fra 1. februar 1958 trådt uden for nummer.
Undervisningen for stud, mag.’er har været afholdt af professorerne Povl Kristensen og Jens
Lindhard, lektor, dr. phil. Olaf Pedersen, amanuenserne Erik Eilertsen og Erik Bugge. Eksperimental-fysiske øvelser har været afholdt af lektor J. C. Madsen. 1 tilknytning til undervisningen
for stud.mag.’er er der udarbejdet en række duplikerede hefter.
Forelæsninger i fysik for lægevidenskabelige studenter af 1. og 2. semester er afholdt i efter
året 1957 af professor 5. Werner, og fortsat efter 1. februar 1958 af lektor J. C. Madsen. Delta
gelsen i disse forelæsninger over emner, der ikke er eksamensstof, har været stærkt aftagende.
Det obligatoriske elementærkursus i fysik for lægevidenskabelige studerende, der ikke har
mat.-nat. studentereksamen med mindst mg-? som eksamenskarakter i fysik, er gennemgået af
62 deltagere på 4 hold (lektor J. C. Madsen, civilingeniør Poul Dahl og mag. scient. E. Eilertsen).
Instituttet har i årets løb været besøgt af en række udenlandske og danske fysikere, og insti
tuttets medarbejdere har meget ofte besøgt Institut for teoretisk fysik, København, og atom
energistationen på Risø, og deltaget i arbejdet der. Omkring 20 kollokvier har været afholdt
af gæster og medarbejdere.
Afdelingsleder K. Maack Bisgård har i oktober-november 1957 holdt fire folkeuniversitetsfore
læsninger over eksperimentelle metoder og hjælpemidler, på foranledning af Aarhusstudenternes
kursusvirksomhed.
Lektor, dr. phil. Olaf Pedersen har i efterårssemestret 1957 afholdt to forelæsninger på folke
universitetet i København over naturvidenskaben i middelalderen. I forårssemestret 1958 er
afholdt en forelæsning ved de fællesvidenskabelige kollokvier ved Københavns universitet om
udviklingsteorier før Darwin. Endvidere har dr. Olaf Pedersen forskellige steder holdt foredrag
om Galilei og udgivet (trykt som manuskript): »Et astronomisk regneapparat fra det 15. år
hundrede«.
Lektor J. C. Madsen har afholdt folkeuniversitetskursus i fysik (24 x 2 forelæsninger over
varme- og lyslære).
For Journalistkursus har professor Werner holdt en forelæsningsrække om »Naturvidenska
ben« i oktober/november 1957.
For »Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet« har lektor ved Marselisborg
Gymnasium, cand. mag. J. Vange afholdt forelæsninger og øvelser i fysik.
For den internationale meteorologiske union er udført målinger af stratosfærens ozonind
hold. Antallet af daglige målinger er forøget i det geofysiske år. Professor S. Werner har ledet
målestationen indtil 31. januar 1958; til afslutningen af det geofysiske år varetages stationens
ledelse af lektor J. C. Madsen.
Professor Werner har deltaget i følgende konferencer og møder: OEEC’s reaktorkonference
i Harwell, England, 6.-16. august 1957; i det 4. møde af International Standardization Organi
sation, TC 12, i København 12.-16. November 1957 som formand for den danske delegation;
endvidere i Atomenergikommissionen og i Sundhedsstyrelsens Radioaktivitetsudvalg.
Professorerne P. Kristensen og J. Lindhard har deltaget i 2nd CERN Conference on High
Energy Nuclear Physics i Geneve, i juli 1958.
Afdelingsleder K. Maack Bisgård har deltaget i 7th International Conference on Nuclear Struc
ture i Rehovot, Israel, i september 1957.
Lektor, dr. phil OlafPedersen var sommeren 1957 i England og Frankrig for at skaffe litteratur
til afdelingen for fysikkens historie.
Civilingeniør Knud Olesen har deltaget i CERN Nucleonic Instrumentation Meeting i Geneve,
i september 1957.
Civilingeniør Erik Bugge har i juni 1958 deltaget i International Conference on Solid State
Physics in Electronics and Telecommunications i Bryssel og First International Congress on
Vacuum Techniques i Namur, Belgien.
Stud, polyt. Tom Guldbrandsen har pr. 1. september 1957 fuldført sit eksamensprojekt på
instituttet.
Amanuensis K. Maack Bisgård er fra 1. april 1958 ansat som afdelingsleder.
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Amanuensis J. C. Madsen er fra 1. april 1958 ansat som lektor.
Civilingeniør John Nagel er ansat som vikar i amanuensisstilling fra 1. september 1957.
Civilingeniør Erik Bugge er ansat som amanuensis fra 1. januar 1958.
Fru Helene Nielsen har fratrådt sin stilling som kontorassistent den 15. januar 1958 og er sam
tidig ansat som vikar i halvdagsstilling.
Finmekaniker Sv. Å. Nielsen er fra 1. november 1957 ansat som håndværksmæssig medhjælp.
Walther Christmas Jensen er ansat som finmekaniker på instituttets værksted fra den 15. juli
1957.
Mogens Madsen er ansat som elektromekanikerlærling fra den 1. september 1957 i elektronik
afdelingen efter at have været ansat som arbejdsdreng fra 14. juni 1957.
Finn Homan Pedersen er ansat som arbejdsdreng fra 1. september 1957.
Kurt Mangor Petersen er fratrådt som arbejdsdreng den 31. oktober 1957.
Fra firmaet Vitrohm har instituttet modtaget betydelige gaver i form af modstande m.m. til
elektronisk arbejde. Firmaet Dansk Kugleleje A/S SKF har vederlagsfrit dækket instituttets for
brug af kuglelejer. Fra Jydsk Telefon A/S har instituttet modtaget elektronrør og andre kompo
nenter til dekadetælleraggregater.
Instituttets bibliotek har som gave modtaget fortløbende publikationer fra: Det kgl. danske
Videnskabernes Selskab, Carlsberg Laboratoriet, L. M. Ericsson A/S, Imperial Chemical Indu
stries Ltd., Philips A/S, Metrovick, AEG, Zeiss, Standard Electrics, Siemens, Atomenergikom
missionens bibliotek, Risø, m.m.
Geografisk Institut.

Professor, dr. phil. Johannes Humlum.
Efterårssemestret 1957: 1. Forelæsninger og eksaminatorier over Latinamerikas regionalgeografi.
(2). - Forelæsninger og eksaminatorier over Nordens geografi ved amanuensis, cand. mag. Frits
Hastrup. (2). - Geografiske øvelser med assistance af amanuensis, cand. mag. Frits Hastrup. (2).
Forårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og eksaminatorier over Latinamerikas regional
geografi. (2). - 2. Forelæsninger over Latinamerikas indianske erhvervskulturer ved amanuensis,
cand. mag. Frits Hastrup. (1). - 3. Forelæsninger over Europas bebyggelsesgeografi, belyst ved
eksempler, ved amanuensis, cand. mag. Frits Hastrup (1). - 4. Forelæsninger og eksaminatorier
over Europas regionalgeografi ved amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen. (2). - 5. Geogra
fiske øvelser med assistance af amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen. (2).
Instituttet har i det forløbne år som tidligere modtaget tidsskrifter, kort og særtryk fra uden
rigsministeriet, Det danske Hedeselskab og de geografiske institutter ved de øvrige nordiske
universiteter.
Fra 30. marts-1. april 1958 afholdtes ekskursion til Roskilde-egnen. Hovedformålet var be
byggelsesgeografiske studier. I én af landsbyerne foretoges desuden en detaljeret kortlægning af
erhvervsfordelingen.
Professor, dr. Axel Sømme, Norges Handelshøyskole, Bergen, holdt den 25. marts 1958 to
offentlige forelæsninger: »Det norske utkantjordbruket« og »Norske bygdetyper«.
Amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen har fra juni 1957 til januar 1958 foretaget en
studierejse til Nigeria og det centrale Fransk Ækvatorialafrika for at fortsætte de kulturgeogra
fiske studier, han påbegyndte ved Tchad-søen i 1954. I forbindelse med rejsen indsamledes et
stort antal geographica til belysning af Central- og Vestafrikas kulturgeografi.
Med økonomisk støtte fra undervisningsministeriet, Århus kommune og private fonds af
holdt Geografisk Institut i dagene 15. februar-1. marts 1958 en offentlig udstilling af Geografisk
Instituts studiesamling i rådhushallen i Århus. Udstillingen åbnedes af borgmester Unmack Lar
sen, efter at rektor Willy Munck og professor Humlum havde gjort rede for samlingernes oprindelse
og udstillingens formål. I alt blev udstillingen besøgt af ca. 8000 gæster.
Publikationer:
Frits Hastrup: Geograf kongressen i Rio: Ekskursion 2. Minas Gerais og Espirito Santo.
Kulturgeografi III, p. 223-27.
Johannes Humlum: Atlas over Slesvig-Holsten. Kulturgeografi III, p. 245^48.
Johannes Humlum: Estancia El Sosneado, Argentina. Skrifter fra Geografisk Institut ved
Århus Universitet, nr. 9 (1957).
Johannes Humlum: Kulturgeografins grundvalar. (Stockholm 1957).
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Det kemiske Institut.

Professor, dr. phil. Hakon Lund.
Undervisningen i kemi for studerende under det naturvidenskabelige og det lægevidenskabelige
fakultet er gennemført efter planerne.
Tilhørerantallene ved forelæsningerne var i efteråret 1957 112 medicinere og 45 naturvidensk.
studenter og i foråret 1958 159 (fællesforelæsning over organisk kemi). I øvelserne har ialt 170
deltaget.
I eksaminatorierne deltog i efteråret ialt 250 og i foråret ialt 191 studerende.
Lektor Tage Langvad har undervist i kemi ved Specialkursus i Husholdning.
Professor H. Lund deltog i sommeren 1957 i en kongres i Paris (Union Internationale de la
Chimie pure et appliquée).
Prof. Lww^/har deltaget i en række møder med et udvalg fra det matematisk-naturvidenskabelige fakultet i København angående en omordning af studiet til skoleembedseksamen.
Publikationer:
Hakon Lund: The Oxidation of Phenolphthalein with Alkaline Hydrogen Peroxide, Acta
Chem. Scand. 12, 136 (1958).
Jørgen Lam: Demonstration of 3:4-Benzpyrene, other Aromatic Hydrocarbons, and Nitrogen
in the Products formed by Pyrolysis of Tobacco Extract. Acta Path, et Microbiol. Scand.
40, 369 (1957).

Matematisk Institut.

Professor: dr. phil. Erik Sparre Andersen.
Professor: SvendBundgaard (bestyrer).
Amanuensis : mag. scient. Vibeke Borchsenius.
Amanuensis, lektor: dr. phil. Thøger Busk.
Amanuensis : mag. scient. Ebbe Thue Poulsen.
Forelæsninger og øvelser er gennemført efter læseplanen, således: For studerende i 1. og 2. studie
år er læst i 16 ugentlige timer i efterårssemestret og i 15 ugentlige timer i forårssemestret over mate
matisk analyse og over geometri af prof. S. Bundgaard, mag. scient. V. Borchsenius og mag. scient.
E. Kristensen, med assistance af mag. scient. Leif Kristensen og mag. scient. Palle Frøsig Schmidt.
Dr. Th. Busk har holdt seminar over matematiske metoder i økonomien i 2 ugentlige timer og over
numeriske metoder i 2 ugentlige timer. Mag. scient. V. Borchsenius har varetaget matematik
undervisningen for økonomistuderende med sproglig studentereksamen. Kollokvium over funktionalanalyse har været afholdt i 2 ugentlige timer med deltagelse af medarbejdere ved Det fysiske
institut. Professor H. Tornehave, Danmarks tekniske Højskole, har for medarbejdere ved insti
tuttet holdt en række kollokvier over udvalgte emner.
Dr. E. Sparre Andersen, der er tiltrådt som professor i matematik 1. januar 1958, har med
orlov fra universitetet opholdt sig ved University of Minnesota, U.S.A., som Visiting Professor
i tiden 1. januar-30. juni 1958.
Mag. scient. Palle Frøsig Schmidt har været medarbejder ved instituttet, i tiden 1. september31. januar 1957 med honorar fra den matematisk-fysiske faggruppes rådighedssum, og derefter
som delvis vikar for prof. Sparre Andersen.
Amanuensis E. Thue Poulsen har med orlov fra universitetet opholdt sig ved University of
California, Berkeley, U.S.A., i tiden 1. august 1957-31. juli 1958, idet han har opnået et stipen
dium fra International Cooperation Administration, Washington, D. C.; mag. scient. Leif Kri
stensen har virket som vikar for Thue Poulsen.
Mag. scient. Erik Kristensen har virket som vikar i det ledige lektorat i matematik.
Korrespondent Amy Laursen har 1. december 1957 efterfulgt korrespondent Hanne Arkil
som sekretær ved instituttet.
Opbygningen af instituttets bibliotek er blevet fortsat i det omfang, dette har været muligt
på basis af givne bevillinger. I fortsættelse af tidligere gaver har instituttet modtaget betydelige
boggaver fra U. S. Library of Congress og fra professor G. Szegö, Stanford University.
Under et besøg ved Aarhus Universitet i december 1957 har ambassadør Val Petersson over
rakt en omfattende boggave fra De forenede Staters regering, i første række som supplement til
den studiesamling, som i samarbejde med Matematik- og fysiklærerforeningen for Århus og
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omegn er under opbygning i instituttets afdeling for elementærmatematik. Ved afdelingen holdtes
under Danmarks Lærerhøjskole i tiden oktober 1957-marts 1958 et kursus med 2 ugentlige
timer for ca. 60 matematiklærere og i tiden 28. juli—9. august 1958 et kursus med 3 daglige timer
força. 130 matematiklærere.
Regnecentralen under Akademiet for de tekniske videnskaber har i januar 1958 ved insti
tuttet afholdt et 1 O-dages kursus i kodning af elektroniske regnemaskiner.
Instituttet har modtaget besøg af en række inden- og udenlandske matematikere, deriblandt
professor L. Kolmar, Szeged, som med økonomisk støtte fra universitetet har holdt tre fore
læsninger over matematisk logik med anvendelser.
Instituttet har varetaget redaktion og udsendelse af bind 5 (1957) af tidsskriftet Mathematica
Scandinavia.
Mag. scient. L. Mejlbo har i 1957-58 været knyttet som medarbejder til et Research Project
ved Princeton University, Princeton, N. J., U.S.A. Mag. scient. Leif Kristensen og mag. scient.
Palle Frøsig Schmidt har opnået støtte fra Statens almindelige Videnskabsfond til videnskabelige
studier i forbindelse med deltidsansættelser som medarbejdere i 1958-59 ved henholdsvis Uni
versity of Minnesota og Yale University, U.S.A.
Den danske stat har bevilget et afdrags- og rentefrit lån på 1.870.000 kr. til opførelse af en
bygning til instituttet.
Ole Rømer-observatoriet.

Professor, dr. phil. Mogens Rudkjøbing.
Forelæsninger og øvelser for de studerende i 2. studieår har været afholdt med 4 ugentlige timer
i efterårssemestret og 3 ugentlige timer i forårssemestret af professor M. Rudkjøbing. Desuden
har observator A. V. Nielsen holdt forevisninger i forårssemestret for gymnasieklasser fra Århus.
Fra den 1. maj 1958 er Poul Erik Rathcke ansat som aspirant til en stilling som observatoriebetjent.
Instituttet er for tiden ved at blive udvidet ved indretning af auditorie-, biblioteks- og arbejds
rum i den tidligere bestyrerlejlighed.
Publikationer:
A. V. Nielsen: Pater Hell og Venuspassagen 1769. Nordisk Astronomisk Tidsskrift 1957, Hf. 3.
The Meteor of 1914 October 21st. Meddelelser fra Ole Rømer-observatoriet i Århus Nr. 26.
M. Rudkjøbing: The Solar Photospheric Emission Lines inside H and K. Ann. d’Astrophysique 20. 137, 1957.

EKSAMENER

Censorbeskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 23. april 1958 beskikket følgende censorer og
censorsuppleanter ved forprøven til skoleembedseksamen i den matematisk
fysiske faggruppe under det naturvidenskabelige fakultet ved Århus universitet
for resten af perioden 1. april 1957-31. marts 1960.
Fysik : Censorer: Lektor ved institut for teoretisk fysik, København, amanuen
sis Morten Scharff og adjunkt ved Nykøbing M. kommunale gymnasium, Henning
Storm. Censorsuppleant: Lektor ved institut for teoretisk fysik, København,
amanuensis Åge Winther.
Astronomi: Censorer: Amanuensis ved observatoriet, København, Svend
Mølgaard Laustsen og lektor ved Fredericia gymnasium, Poul Frølund. Censor
suppleanter: Mag. scient, ved observatoriet i Brorfelde, Erik Høg og adjunkt ved
Vordingborg gymnasium, Inger Hermansen.
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Matematik: Censorer: Professor ved Københavns universitet, W. Fenchel
og adjunkt ved Birkerød statsskole, Henrik Meyer. Censorsuppleanter: Lektor og
amanuensis ved matematisk institut, København, dr. Olaf Schmidt og lektor ved
Virum statsskole, Ole Rindung.

Den matematisk-fysiske faggruppe.
Til forprøven indstillede sig i sommeren 1958 11 kandidater, af hvilke 8 bestod
prøven.
Til prøven i kemi indstillede sig i sommeren 1958 41 kandidater.

De til Aarhus Universitet knyttede kursus
og deres virksomhed 1957—58

INSTITUT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER
VED AARHUS UNIVERSITET
Det 21. kursus afsluttedes den 30. maj i instituttets nybygning. På bestyrelsens
vegne aflagde universitetets rektor, professor, dr. med. Willy Munck beretning.
Den nye bygning, der er rejst for statsmidler, omfatter såvel institutbygning
som kollegium. Byggeriet begyndte i januar 1957, rejsegilde blev holdt den 23.
juli 1957 og indvielsen fandt sted den 10. maj 1958.
I sammenhæng med de nye ydre forhold for kursusvirksomheden er der fore
taget en række mindre ændringer af vedtægterne. Væsentligst er, at kursus navn
er ændret fra »Kursus ved Aarhus Universitet for sundhedsplejersker og for
ledende og undervisende sygeplejersker« til »Institut for syge- og sundhedsplejer
sker ved Aarhus Universitet«.
I det forløbne år har 22 sundhedsplejersker gennemført uddannelsen, heraf 7
»med anerkendelse« og 3 »med særlig anerkendelse«. 34 ledende sygeplejersker
har afsluttet kursus, deraf 12 »med anerkendelse« og 5 »med særlig anerkendelse«.
10 undervisende sygeplejersker bestod eksamen, deraf 1 »med anerkendelse« og 5
»med særlig anerkendelse«.
Foruden dette hovedkursus er der afholdt 3 mindre kurser:
Et kursus for sindssygeplejersker (19 deltagere).
Kursus for hjemmesygeplejersker (16 deltagere).
Et repetitionskursus for sundhedsplejersker (11 deltagere).
Følgende beløb er uddelt til kursusdeltagerne :
15.000 kr. til sundhedsplejerskerne og 10.000 kr. til hjemmesygeplejerskerne,
begge beløb bevilget af staten.
Statens Uddannelsesfond har tildelt kursus 8.000 kr. til legater og 4.000 kr.
til lån.
Dansk Sygeplejeråd har givet lån og legater til eleverne, ligesom mange hospi
taler giver eleverne fuld løn i kursustiden.
Efter at rektor havde takket lærerne og samarbejdende institutioner og per
soner, talte undervisningsleder Elisabeth Larsen og søster Kirsten Mogensen tak
kede lærere og kursus. Til sidst uddeltes eksamensbeviserne.
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SPECIALKURSUS I HUSHOLDNING
VED AARHUS UNIVERSITET
Trettende kursusperiode, som åbnedes 4. oktober 1957, gennemførtes som 6måneders kursus med de tre sideløbende retninger:
A. Ernærings- og kostlære, som omfattede fagene: Kemi, fysik, mikrobiologi, bio
kemi, ernæringshygiejne, eksperimentel madlavningsteknik, ernæringsøkonomi,
erhvervsgeografi og statistik,
B. Husholdningsteknik, som omfattede fagene: Fysik, anvendt kemi, materialeog redskabslære, arbejdslære, bolighygiejne og boliglære,
C. Husholdningsøkonomi, som omfattede fagene: Samfundsbeskrivelse, national
økonomi, sociallære, familiens sociologi, ernæringsøkonomi, erhvervsgeografi,
indkøbslære, statistik, bogholderi og regnskab, husholdningsøkonomi, bolig
hygiejne og boliglære.

Fælles for de tre retninger blev der forelæst 15 timers psykologi indenfor emne
områder, der havde særlig interesse for deltagerne.
Undervisningen udførtes som hidtil hovedsagelig af universitetslærere, men
lærere, sagkyndige på særlige områder, hentedes fra Århus sundhedskommission,
Århus tekniske skole, Jydsk Teknologisk Institut og fra Den Sociale Skole i Århus.
Desuden medvirkede enkelte tilrejsende lærere. Til delvis dækning af disse rejser
bevilgede Århus by 1000 kr.
I kursus deltog ialt 35 lærerinder, fordelt således:
Kursus A :
- B:
- C:

8 danske, 3 norske, 4 svenske, ialt 15
6 6
1
- 13
3 4
- 7

17 danske, 13 norske, 5 svenske, ialt 35

1 kollegium 7 (Kvindekollegium I) fik 32 deltagere værelse i hele kursusperioden,
mens 2 kom ind, da der i vinterens løb blev ledighed. 1 deltager havde bopæl i
Århus.
Den 26. oktober åbnedes kursus’ nyopførte auditoriebygning, beliggende ved
Ole Worms Alle i Universitetsparken. Repræsentantskabet for specialkursus i
husholdning udsendte indbydelser og var vært ved festlighederne. Dets formand,
kommitteret i undervisningsministeriet, fru E. Torkild-Hansen, indledte eftermid
dagens program med en tale, der formede sig som en tak, dels til »Landsudvalget
til forberedelse af en videnskabelig husholdningsundervisning«, og dettes stifter,
f hv. seminarielærerinde frk. Hulda Pedersen, som havde overdraget dets kapital til
bygningens opførelse, dels til Aarhus Universitet, som ikke alene havde bidraget til
at opnå den supplerende bevilling fra staten, men også havde påtaget sig bygnin-
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gens drift under forudsætning af, at universitetet kunne anvende undervisnings
lokalerne, når Specialkursus ikke benyttede dem.
Byggeudvalgets formand, kontorchef C. B. Andersen, overdrog derefter byg
ningen til universitetet, og rektor, professor Willy Munck, talte på universitetets
vegne og bød Specialkursus velkommen til dets eget hus i parken og til den udvide
de mulighed for samarbejde.
Derefter blev der bragt lykønskningshilsener fra Landsudvalget, ved amtsråds
sekretær Sigrid Ammitzbøll, og fra indbudte repræsentanter for de husholdnings
pædagogiske foreninger i Norden: Styrerinde Ingebjörg Östtveit, Norge, sekretær
Birgit Bremer, Finland, rektor Märta Sidén, Sverige, overlærer Gerda LebrechtNielsen og konsulent Karen Broholm, Danmark. Med lykønskningerne overraktes
fra tidligere norske kursusdeltagere en check på kr. 1.200,- til indkøb af et maleri,
fra svenske deltagere et håndvævet vægtæppe og fra finske deltagere en glasskål
symboliserende finsk kunsthåndværk. Talrige buketter og hilsener modtoges fra
venner af Specialkursus.
Kursus’ forstander, professor, dr. med. F. Schønheyder, talte om den udvikling,
der var sket for universitetet siden kursus’ oprettelse, og som efterhånden havde
gjort det vanskeligt at skaffe kursus tilfredsstillende lokaleforhold. Vanskeligheden
blev nu afhjulpet ved den ideelle løsning med auditoriebygningen og dens placering
i intim forbindelse med flere af de lægevidenskabelige institutter. Samtidig opnå
edes stærkt forbedrede muligheder for kontakt med ældre og yngre videnskabsmænd ved universitetet, så den ånd, der præger universitetsundervisningen også
kan præge undervisningen ved Specialkursus i husholdning. At kursusbygningen
ikke var indrettet med øvelseslokaler betød, at man håbede på også i fremtiden at
kunne samarbejde med forskellige institutter, når det drejede sig om øvelsesunder
visning i fag, der krævede særligt apparatur og udstyr. Samarbejdet med univer
sitetet ville imidlertid ikke være tilstrækkeligt, det ville være nødvendigt også i
fremtiden at kunne regne med støtte fra de kredse, der så varmt var gået ind for
oprettelsen af Specialkursus i husholdning.
Derefter holdt lærer ved Specialkursus i husholdning, cand. polit. Karen Poul
sen, en forelæsning over emnet »Salgspolitik og indkøbsproblemer«.
Et kor fra Aarhus-Studenter-Sangere medvirkede ind imellem talerne. Til sidst
beså de ca. 120 gæster huset.
Om aftenen var repræsentantskabet vært ved en middag i universitetets vandre
hal, og sluttelig holdt de husholdningsstuderende »åbent hus« i kollegium 7.
Auditoriebygningen blev herefter anvendt til vinterens undervisning, idet dog
øvelsesundervisning som hidtil foregik på institutterne for biokemi, kemi og
fysik samt i laboratorier tilhørende Århus sundhedskommission. Laboratoriekøkkenet og redskabssalen i hygiejnisk institut udnyttedes på sædvanlig vis.
Fra forårssemestret blev forskellig universitetsundervisning gennemført i kursus
bygningens mindre auditorier.
Kursusperioden sluttede 26. marts ved en sammenkomst, hvor rektor og enkelte
lærere var til stede. Medlem af Specialkursus’ repræsentantskab, forstander for
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Danmarks Lærerhøjskoles skolekøkkenafdeling, Kjerstine. Nielsen, holdt afslut
ningstale til kursusdeltagerne og gav et rids af skolekøkkenundervisningens udvik
ling og de nylig indførte ændringer i uddannelsen af skolekøkkenlærerinder.
I april indledte Specialkursus en ny gren af sin virksomhed ved afholdelse af en
uges suppleringskursus for tidligere elever. Hertil blev en særlig bevilling på kr.
5.500 stillet til rådighed fra tipsmidlerne. Der deltog 35 lærerinder, heraf 4 fra
Norge og 1 fra Sverige, der alle havde gennemgået kursusretningen husholdnings
økonomi. Økonomiske, samfunds- og befolkningsmæssige spørgsmål blev forelagt.
Dertil knyttedes gruppearbejde, som deltagerne forud havde meldt sig til. Kursus’
forstander og lærere fra husholdningsøkonomiretningen underviste. Desuden holdt
universitetsadjunkt, dr. oecon. Holger Gad to forelæsninger.
Kursus’ forstander, professor, dr. med. F. Schønheyder, deltog i årets løb i de
fortsatte forhandlinger om oprettelse af en Fællesnordisk Husholdningshøjskole,
og herom blev der afgivet betænkning i efteråret 1957. Om samme sag førte pro
fessoren interne forhandlinger med embedsmænd fra Norge, Sverige og det danske
undervisningsministerium.
Efter henvendelse fra rektor Ernst Larsen, Danmarks Lærerhøjskole, afholdtes
ved Specialkursus i husholdning anden etape af et tredelt fortsættelseskursus for 23
lærerinder, der er ledere af skolekøkkenundervisningen på folkeskoleseminarierne.
Undervisningen, der udførtes af Specialkursus’ lærere, omfattede: Ernæringslære,
forsøgskogning, indkøbslære, materiale- og redskabslære.
Det af undervisningsministeriet nedsatte repræsentantskab for kursus holdt
møde 6. maj 1957, under ledelse af formanden, kommitteret fruE. Torkild-Hansen.
I repræsentantskabet havde universitetet som hidtil følgende medlemmer: Rektor,
professor, dr. med. Willy Munck, medlem af lærerforsamlingen, professor, dr. med.
Carl Krebs, kursus’ forstander samt universitetslektor P, Sloth Carlsen repræsen
terende kursus’ lærerråd. Øvrige medlemmer af repræsentantskabet var valgt af
følgende institutioner og foreninger: Dansk Kvindesamfund, Statens Hushold
ningsråd, landbo- og husholdningsorganisationernes husholdningsudvalg, hus
holdningsseminarierne, husholdningsskolerne, husholdningslærerindernes og skole
køkkenlærerindernes foreninger. Sæde i repræsentantskabet havde desuden hus
holdningsinspektøren, skolekøkkeninspektøren og forstanderen for Danmarks
Lærerhøjskoles skolekøkkenafdeling. Repræsentantskabets sekretær var stadig
ekspeditionssekretær i undervisningsministeriet W. Weincke.
Inspektør ved kursus, fru Karen Harrekilde Petersen deltog i IX International
Congress on Home Economics, Maryland University, USA, 28. juli—2. august 1958.
JOURNALISTKURSUS VED AARHUS UNIVERSITET

Siden 1953 har Journalistkursus ved Aarhus Universitet, der blev oprettet i 1946,
afholdt to kurser hvert år, et efterårskursus for unge journalister og et udvidet
forårskursus for noget ældre medarbejdere ved dagspressen. I foråret 1958 afhold
tes der dog ikke noget udvidet dansk kursus. I stedet var Journalistkursus’ bygnin-
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ger ramme om institutionen Nordisk Journalistkursus, der indtil videre virker i
forbindelse med Journalistkursus ved Aarhus Universitet.
Det 12. efterårskursus, der afholdtes i tiden 16. september-14. december 1957,
havde samlet 19 deltagere, hvoraf 4 journalister fra Norge. Åbningshøjtideligheden
fandt sted den 15. september 1957 ; den overværedes af medlemmer af universitetets
lærerforsamling og af repræsentanter for pressen i hele landet. Statsminister H. C.
Hansen holdt åbningstalen, og desuden talte chefredaktør Poul Graae.
Kursusplanen var i store træk uændret fra det foregående år, men i enkelte
emner var nye forelæsere trådt til. Således forelæste redaktør Holger Eriksen
om politiske valg, cand. mag. Tage Kaarsted om »Danmarks politiske historie ef
ter 1901 med særligt henblik på partiernes og pressens udvikling«, presseattaché
Arvid Sveum om »Norsk presse i dag«, chefredaktør, direktør Alf SchiøttzChristensen om »Bladadministration«, redaktør Erik Bostrup om »Interview« og
professor, dr. phil. Niels Schiørring om »Musikanmeldelse«.
I forbindelse med kursus arrangeredes aftenmøder, hvor der foruden af nogle
af kursus’ ordinære lærerkræfter blev talt af legationsråd Sigvald Kristensen,
magister Bjørn Rasmussen, dr. Vincent Næser, magister Kaj Bom, redaktør Ernst
Siegfried Hansen og redaktørerne Sven Ludvigsen og Henning Knudsen. Desuden
var der tilrettelagt forskellige arrangementer med praktiske opgaver for deltagerne,
der afholdtes en 3-dages udflugt til København, hvor der blev aflagt besøg på
københavnske dagblade, Ritzaus Bureau, Radiohuset, Kriminalmuseet og Allé
scenen.
Kursisterne udsendte ved kursus’ afslutning - ligesom de tre foregående ef
terårshold - deres egen avis. Til udgivelsen fik kursisterne teknisk bistand fra
Aarhuus Stiftstidende, Jyllands-Posten og Demokraten.
Jylland-Postens jubilæumslegat, der er reserveret kursister, som er medlem
mer af Dansk Journalistforening, tildeltes ægteparret Erna og Bertel Bavngaard.
Førstepræmien i Aarhuus Stiftstidendes prisopgave blev tildelt Vagn Simonsen,
mens andenpræmien tilfaldt Einar Eriksen.
Journalistkursus’ driftsregnskab for kalenderåret 1957 balancerede med
94.701,74 kr. Heraf ydede staten 30.000 kr. og Århus kommune 4.000 kr., mens
resten fremkom ved tilskud fra pressens organisationer. Til stipendier har kursus
fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation modtaget 10.000 kr. til uddeling.
Regnskabet revideredes af forretningsførerne Alfred M. Larsen og E. Seidelin.
Den 15. september 1957 indviede Journalistkursus sin kollegie- og institut
bygning i Vennelystparken ved en højtidelighed, hvori bl.a. deltog repræsentanter
for de nordiske landes presseorganisationer, for statsmyndighederne, for Århus
kommune og for Aarhus Universitet. Bygningen, der blev indviet af stats- og
udenrigsminister H. C. Hansen, er blevet rejst ved hjælp af store bidrag fra den
danske presse og dens organisationer og med et statslån fra boligministeriet.
Journalistkursus har i det forløbne år modtaget en betydelig mængde boggaver
til sit bibliotek fra institutioner og enkeltpersoner. Desuden modtog kursus en
anonym gave på 1.700 kr. til indkøb af bøger til biblioteket.
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Bestyrelsen havde ved årets udgang følgende sammensætning: Rektor, profes
sor, dr. med. Willy Munck (formand), redaktør A. Elsnab, Viby S. (næstformand),
redaktør Chr. Brixtofte, København (næstformand), kursusforstander, professor,
dr. phil. Troels Fink, redaktør Søren Hansen, København, prorektor, professor, dr.
phil. H. Bach, redaktør Poul Graae, København, redaktør Th. Wellejus, Viborg,
redaktør Johs. Nygård, Middelfart, administrationschef Christian Petersen, Kø
benhavn, redaktør Frede Højmark, Århus, redaktør Carsten Nielsen, København,
redaktør Elin Hansen, Skive, redaktør Erik Schmidt, Århus, direktør P. Andersen,
København, redaktør Åge Petersen, Middelfart, og redaktør N. A. Eigenbroth,
Aalborg.
Nordisk Journalist kursus, der fra 1. februar til 30. april 1958 trådte i stedet
for det midlertidigt indstillede danske forårskursus, havde samlet 16 deltagere,
der af de nordiske landes presseorganisationer var udvalgt blandt 39 ansøgere
5 danske, 5 norske, 5 svenske og 1 finsk journalist deltog i kursus, hvis deltagere
havde en gennemsnitsalder på 32 år og en gennemsnitlig anciennitet på 10 år.
Nordisk Journalistkursus, der er blevet skabt på initiativ fra Nordisk Råd,
ledes af en bestyrelse, bestående af repræsentanter for de nordiske landes presse
organisationer, men finansieres af de nordiske stater. Kursusforstander er professor,
dr. phil. Troels Fink og kursusleder universitetslektor, mag. art. Erik ReskeNielsen.
Lærerkræfterne til Nordisk Journalistkursus blev hentet fra alle de nordiske
lande. Fra Finland kom docent P. O. Barck og professor Göran von Bonsdorff, fra
Island vicedirektør Ivar Gudmundsson, fra Norge professor Francis Bull, chef
redaktør Chr. A. R. Christensen, redaktør H. Sinding-Larsen og ekspeditionschef
Knut Getz Wold og fra Sverige docent Nils Andrén, professor Gunnar Heckscher og
chefredaktør C. A. Nycop. De danske lærere ved kursus var: cand. mag. H. P.
Clausen, professor Jørgen Dich, professor Troels Fink, cand. mag. Tage Kaarsted,
professor Alvar Nelson og universitetslektor Erik Reske-Nielsen.
Undervisningen ved Nordisk Journalistkursus blev drevet i seminarform. Der
blev lagt megen vægt på de nordiske landes aktuelle politiske, økonomiske og so
ciale forhold, og også international politik, ligesom journalisternes ansvarspro
blem og sproglige problemer blev taget op til behandling. Til brug ved under
visningen er der opbygget et betydeligt arkiv- og biblioteksmateriale vedrørende
disse emner.
Institut for Presseforskning og Samtidshistorie har med chefredaktør Poul
Graae som formand for bestyrelsen og universitetslektor Erik Reske-Nielsen som
leder fortsat sin virksomhed efter de hidtidige retningslinier. Et planlagt møde
mellem europæiske eksperter vedrørende modstandsbevægelsernes historie under
2. verdenskrig har måttet opgives på grund af dr. phil. Jørgen Hæstrups sygdom.
Mag. art. L. Bindsløv-Frederiksen og journalist Sven Fugls undersøgelser over
henholdsvis dansk presse under besættelsen og strukturudviklingen i dansk presse
siden 1920 er blevet fortsat.

Statsbiblioteket
som bibliotek for Aarhus Universitet i 1957—58

PERSONALIA

Cand. theol. Jørgen Vikjær Andersen er fra 6. januar 1958 ansat som midlertidig
medhjælper.
Korrespondent, frk. Lis Andersen er fra 1. januar 1958 ansat som medhjælper.
Frk. Ida Borgbjerg er fra 30. november 1957 ansat som medhjælper.
Cand. mag. Hans Boy Carstens, der tidligere har været ansat som medhjælper
ved Statsbiblioteket fra 14. november 1956 til 31. juli 1957, gør fra 28. august
1957 tjeneste ved Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand.
mag.’er etc.
Bogbinder Henry Aarslev Christensen er fra 7. december 1957 ansat som bog
bindersvend.
Biblioteksbetjentaspirant Karl Ernst Christensen er fra 1. marts 1958 ansat som
biblioteksbetjent.
Bogbindermester Aage S. Christoffersen, født 3. oktober 1895, der siden 1.
oktober 1922 har været ansat i Statsbibliotekets bogbinderi, fra 1. april 1947 som
leder af bogbinderiet, afgik ved døden 29. august 1957.
Frk. Ingerta Dalgaard er fra 1. november 1957 ansat som medhjælper.
Frk. Margaret Engberg er fra 1. juli 1957 ansat som biblioteksassistent af 2.
grad og har ved normeringslov for 1958-59 fået tillagt lønningsanciennitet fra 1.
december 1955.
Bibliotekar, dr. phil. Knud Hannestad, der fra 1. september 1956 fik bevilget
halv tjenestefrihed for at kunne vikariere ved Aarhus Universitet for professor,
dr. phil. Adam Afzelius, genoptog 1. december 1957 sit arbejde på Statsbiblioteket
i fuld udstrækning.
Mag. art. Oskar Hansen, der tidligere fra 10. december 1956 til 30. december
1957 har gjort tjeneste ved Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige
cand. mag.’er etc., er fra 16. juni 1958 ansat som midlertidig medhjælper.
Fru Zenia Henriksen, der siden 1. september 1940 har været ansat som garde
robeopsyn og frokoststuemedhjælp, fratrådte 30. april 1958.
Børge Aaskov Jensen er fra 1. februar 1958 ansat som medhjælper.
Cand. mag. Jens Carl Jensen, der siden 20. august 1956 har gjort tjeneste ved
Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc., er fra
trådt 23. august 1957.
Fru Lilly Jensen er fra 1. maj 1958 ansat som frokoststuemedhjælp.
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Fru Lilian Freltoft Jørgensen er fra 1. november 1957 ansat som biblioteks
assistent af 2. grad.
Frk. Minna Kaae, der 21. juni 1956 ansattes ved Statsbiblioteket lønnet af
kontoen for arbejdsledige kontorister, fratrådte 21. juni 1957.
Fru Ingrid Kjærgaard er fra 3. februar 1958 ansat ved Statsbiblioteket lønnet
af kontoen for arbejdsledige kontorister.
Bibliotekar, cand. mag. Helge Kjærgaard har fået bevilget orlov i august må
ned 1958 for i lighed med tidligere år at kunne virke som lærer ved det årlige i
København afholdte feriekursus for udlændinge.
Fru Aase Larsen, der tidligere fra 10. december 1956 til 31. december 1957 har
været beskæftiget ved Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige kon
torister, er fra 1. januar 1958 ansat som medhjælper.
Cand. jur. Johannes Tougaard Larsen gør fra 1. november 1957 tjeneste ved
Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Bibliotekar af 1. grad ved Rigsbibliotekarembedet, cand. mag. Ib Magnussen
er med virkning fra 1. oktober 1957 blevet udnævnt til overbibliotekar ved Stats
biblioteket.
Mag. art. Finn Mathiassen, der fra 3. september 1956 har gjort tjeneste ved
Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc., fratrådte
23. august 1957 og har fra 3. februar 1958 til 31. marts 1958 været ansat som midler
tidig medhjælper.
Bibliotekar, cand. mag. Børge Olesen, der fra 1. november 1956 fik bevilget
orlov for at tiltræde en stilling som lektor i Caen, genoptog 1. august 1957 sit
arbejde på Statsbiblioteket.
Cand. mag. Eske Brøsted Pedersen gør fra 6. januar 1958 tjeneste ved Stats
biblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Frk. Inge Henri Petersen, der 1. marts 1957 ansattes som medhjælper, fra
trådte 30. september 1957 og er nu ansat ved Universitetsbibliotekets 2. afdeling i
København.
Fru Rigmor Mørck Petersen er fra 1. august 1957 ansat som medhjælper.
Bogbinder Willy Poulsen er fra 1. december 1957 ansat som aspirant til en
stilling som bogbindermester.
Mag. art. Morten Ruge, der fra 1. september 1956 blev ansat som vikar for
bibliotekar, dr. phil. Knud Hannestad og fortsat gjorde tjeneste ved Statsbiblio
teket som medhjælper efter udløbet af bibliotekar Hannestads orlov 1. december
1957, er fra 1. maj 1958 ansat ved Rigsbibliotekarembedet i den på finansloven
1958/59 oprettede bibliotekaraspirantstilling med henblik på udgivelsen af Acces
sionskatalogen.
Overbibliotekar Emanuel Sejr har ved kgl. resolution af 19. juni 1957 efter an
søgning fået meddelt sin afsked med virkning fra 31. juli 1957. Overbibliotekar
Sejr, der er født 29. september 1891, har siden 1913 været knyttet til Statsbiblio
teket, fra 1. august 1936 som bibliotekets chef. Efter sin afgang er han fortsat
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medlem af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende opførelse
af en nybygning for Statsbiblioteket.
Fru Kirsten Elisabeth Smidt er fra 1. september 1957 ansat som aspirant til en
stilling som biblioteksassistent af 2. grad.
Mag. art., frk. Ingrid Strøm er fra 1. juli 1958 ansat som midlertidig med
hjælper.
Bibliotekar af 1. grad, mag. art. Chr, Stub-Jørgensen har fra 1. august 1957 til
30. september 1957 været konstitueret som overbibliotekar.
Bibliotekaraspirant, mag. art. Karl Vilhelm Thomsen er fra 1. august 1957 an
sat som bibliotekar af 2. grad.

NYNORMERINGER

Ved lov nr. 5 af 7. juni 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstil
linger er der blevet ny normeret følgende tjenestemandsstillinger ved Statsbiblioteket :
2
1
1
3

førstebibliotekarer (afdelingsledere) i 25. lønningsklasse,
assistent til bogholderiet i 9. lønningsklasse,
fotograf i 9. lønningsklasse og
biblioteksassistenter af 2. grad i 4. lønningsklasse.

BOGKØB OG INDBINDING
Statsbibliotekets, universitetets og hospitalsbibliotekernes samlede tilvækst har i
1957 omfattet ialt 15.922 bd., hvoraf 3.861 bd. (bøger og pjecer) var dansk og
12.061 bd. udenlandsk litteratur. Til universitetet og hospitalsbibliotekerne er ind
købt ialt 4619 bd. I Statsbiblioteket er endvidere indgået ca. 32.650 danske små
tryk og 719 nr. danske og udenlandske musikalier.

Følgende større erhvervelser og suppleringer af den ældre bogbestand skal
nævnes :
Baptista Mantuanus: Omnia opera. Bononiæ 1502.
Pietro Bembo: Prose, nelle quali si ragiona della volgar lingua. Vinegia 1525.
Pietro Bembo: Rime. Venezia 1530.
Olaus Borrichius: Hermetis, Aegyptiorum, et chemicorum sapientia. Hafniae
1674.
J. M. Burnam: Palaeographia ibérica. 1-3. Paris 1912-25.
Codices Vaticani Graeci. Tom. Iff. Roma 1923ff.
Codices Vaticani Latini. Tom. Iff. Roma 1902ff.
(Crawford:) Bibliotheca Lindesiana. 1-4. Aberdeen 1910.
Ubbo Emmius: Rerum Frisicarum historia. Lugduni Batavorum 1616.
Marsilius Ficinus: Epistolae. Venetiis 1495.
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Hugo Grotius: Opera omnia theologica. 1-3. Amstelædami 1679. (4 vols.)
Nicolaus Hemmingius: Opuscula theologica. (Genève) 1586.
Iustus Lipsius: Opera omnia. 1-4. Antverpiæ, Plantin, 1637.
E. A. Lowe: Scriptura Beneventana. 1-2. Oxford 1929.
Plutarke: The lives of the noble Grecians and Romanes. Transi, by T. North.
London 1595.
Leopold v. Ranke: Sämtliche Werke. 1-54. Leipzig 1867-90 (38 vols.)
Saint-Simon: Mémoires. Nouv. éd. augm. de notes par A. de Boilisle. 1-41.
Paris 1879-1928. (Med registerbind ialt 44 vols.)
A. Tchemerzine: Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs français
des 15. à 18. siècles. 1-10. Paris 1927-33.
John Venn and J. A. Venn : Alumni Cantabrigienses. 1-10. Cambridge 1908-54.
Blandt samlede erhvervelser af tidsskriftrækker kan fremhæves:
Book-auction records. A priced and annotated annual record of London, New
York and Edinburgh book-auctions. Iff. London 1903ff.
Mélanges d’archéologie et d’histoire. Iff. Rome 188Iff.
Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und
ältere Litteratur. 1-31. Leipzig 1840-70.

Statsbibliotekets bevilling til bogkøb i 1957-58 beløb sig til ialt 280.496 kr.
Desuden indgik som indtægter af legater og Statsbibliotekets videnskabelige tids
skriftlæsekredse 68.328 kr.
Beløbene til bogindkøb fordelte sig iøvrigt således:
Statsbiblioteket:
Kr.
1. Annuum.................................................................................... 237.254,00
2. Tillægsbevilling.........................................................................
43.241,66
3. Indtægter aftidsskriftlæsekredse og legater...............................
68.327,80

Kr.

348.823,46

Universitetet:
Det humanistiske fakultet:
Institut for engelsk filologi
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
1.072,12
898,15

2.827,27

Institut for filosofi
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond..............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
674,00
1.416,21
323,48

3.270,69

Forhistorisk-arkæologisk institut
Tipsfond...............................................................................

59,53

59,53

Transport. . .

6.157,49
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Kr.
Transport.. .

Kr.
6.157,49

Institut for germansk filologi
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
412,30
1.367,00
13,25

2.649,55

Institut for nyere historie
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
777,29
771,56

2.405,85

Kunsthistorisk studiesamling
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

12.325,07
1.167,25

13.492,32

Institut for lingvistik
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
500,23
1.413,48
225,15

2.995,86

Institut for litteraturvidenskab
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
58,68
2.705,47
113,85

3.735,00

Musikvidenskabeligt institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.425,76
6.524,54

7.950,30

Institut for nordisk sprog og litteratur
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
866,36
1.367,00
756,69

3.847,05

Institut for oldtids- og middelalderforskning
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

1.287,00
27,61
3.247,28
277,90

4.839,79

Institut for romansk filologi
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
845,37
693,24

2.395,61

Transport. . .

50.468,82
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Kr.
Transport. . .

Kr.
50.468,82

Slavisk institut
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Tilskudsfonder.....................................................................

857,00
655,95
1.904,28
210,94

3.628,17

Det lægevidenskabelige fakultet:
Institut for aim. patologi
Statsbevilling.......................................................................

2.347,57

2.347,57

Arvebiologisk institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.000,00
2.058,13

3.058,13

Institut for arvelighedslære
Statsbevilling.......................................................................

1.000,00

1.000,00

Bakteriologisk kursus
Statsbevilling.......................................................................

500,00

500,00

Det biokemiske institut
Statsbevilling.......................................................................

3.575,61

3.575,61

Det fysiologiske institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

3.040,12
212,73

3.252,85

Det hygiejniske institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.789,05
509,83

2.298,88

Medicinalhistorisk bibliotek
Statsbevilling.......................................................................

987,61

987,61

Medicinsk læsestue
Statsbevilling.......................................................................

999,75

999,75

Det normal-anatomiske institut
Tipsfond...............................................................................
Statsbevilling.......................................................................

1.875,00
425,41

2.300,41

Det patofysiologiske institut
Statsbevilling.......................................................................

200,00

200,00

V ævsdy rkningslaboratoriet
Civilforsvaret.......................................................................

155,29

155,29

Transport. ..

74.773,09
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Kr.
Transport...

Kr.
74.773,09

Det økonomiske og juridiske fakultet:
Det juridiske institut
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Rest af tilskudsfonder.......................................................
Tipsfond...............................................................................

4.000,00
1.000,00
74,54
2.085,52

7.160,06

Institut for samfundsforskning
Tipsfond...............................................................................

48,40

48,40

Det økonomiske institut
Rest af tilskudsfonder........................................................
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.972,93
4.000,00
996,54

6.969,47

Det teologiske fakultet:
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................
Tipsfond...............................................................................
Grevinde Ruuths legat.......................................................
Rådighedssum.....................................................................

2.000,00
4.000,00
5.472,00
200,00
1.995,10

13.667,10

Det naturvidenskabelige fakultet:
Det fysiske institut
Statsbevilling.......................................................................
Særbevilling.........................................................................

6.035,87
25.500,00

31.535,87

Geografisk institut
Tipsfond...............................................................................

3.581,50

3.581,50

Det kemiske institut
Statsbevilling.......................................................................

8.304.46

8.304,46

Matematisk institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................
Oprettelse af matematisk institut......................................

17.965,58
3.581,50
30.000,00

51.547,08

Håndbibliotekerne på Århus kommunes hospitaler
og Århus amtssygehus:
Anæstesiafdelingen
Kommunal bevilling.................................................................

2.153,24

2.153,24

Blodtypelaboratoriet
Kommunal bevilling.................................................................

1.586,07

1.586,07

Børneafdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

815,82
600,00

1.415,82

Cardiologisk laboratorium
Kommunal bevilling.................................................................

1.502,27

1.502,27

Transport. . .

204.244,43
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Kr.
Transport. . .

Kr.
204.244,43

Fysiurgisk klinik
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

2.000,00
1.496,15

3.496,15

Statens hørecentral
Statsbevilling.............................................................................

810,60

810,60

Kirurgisk afdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

2.838,69
3.500,00

6.338.69

Medicinsk afdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

5.353,70
2.346,14

7.699,84

Neurokirurgisk afdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

531,03
1.400,00

1.931,03

Neurologisk afdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................
Tipsfond....................................................................................

947,99
2.500,00
950,00

4.397,99

Patologisk-anatomisk institut
Kommunal bevilling.................................................................

3.000,00

3.000,00

Røntgen- og lysafdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................
Radiumstationen.......................................................................

3.492,16
6.370,24
8.200,00

18.062,40

Tuberkuloseafdeling
Kommunal bevilling.................................................................

1.515,70

1.515.70

Øjenafdeling
Kommunal bevilling.................................................................

2.002,34

2.002,34

Øreafdeling
Statsbevilling.............................................................................
Kommunal bevilling.................................................................

1.404,03
1.000,00

2.404,03

Marselisborg hospital
Afdeling A
Kommunal bevilling...........................................................

2.593,83

2.593,83

Afdeling B
Statsbevilling.......................................................................
Kommunal bevilling...........................................................

2.500,00
2.644,98

5.144,98

Transport. ..

263.642,01

139
Kr.
Transport. . .

Kr.
263.642,01

Århus amtssygehus
Medicinsk afdeling
Statsbevilling............................................. ........................

330,97

330,97

Århus naturhistoriske museum...................... ........................

1.081,37

1.081,37

Journalist kur sus..................................................... .......................

648,01

648,01

4- indbinding

265.702,36
35.851,52
229.850,84

Statsbibliotekets udgifter til indbinding har 1957-58 været 164.311 kr.

BOGGAVER OG BYTTEFORBINDELSER

I lighed med tidligere år er fra Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Kø
benhavn og flere andre danske og udenlandske videnskabelige biblioteker og lærde
selskaber samt forskellige private modtaget videnskabelige publikationer og andre
boggaver. I kalenderåret 1957 modtog Statsbiblioteket og universitetet henholdsvis
1.228 og 993 bd. foruden et anseligt antal periodica.
Ved bytteforbindelser og dubletudveksling er indgået ialt 327 bd. foruden
tidsskrifter.
Vedrørende boggaver, som er indgået gennem universitetets institutter, henvises
til beretningerne fra disse.

BENYTTELSE
Statsbibliotekets tesesø/har 1957 haft 8.606 besøgende mod 9.613 i 1956. Antallet
af bøger fremtaget fra magasinerne har været 10.221 mod 9.608 bd. i 1956. Læse
salens håndbibliotek tæller nu ca. 17.750 bd.
Bibliotekets udlån har omfattet ialt 87.924 bd. mod 87.763 bd. i 1956. Heraf
udlåntes 33.735 bd. til benyttelse i Århus (1956: 32.789 bd.). På grund af Stats
bibliotekets pladsmangel besværliggøres udlånet mere og mere, idet stadig flere
bøger må anbringes i depot uden for bibliotekets bygning, hvilket medfører dob
belt ekspedition. Således er 1045 bind udlånt af de bøger, som er anbragt i Statens
Avissamling (1956: 1065 bd.), og 602 bd. har måttet hentes i depotet under taget i
universitetets hovedbygning (1956: 425 bd.). Endvidere er fra universitetets
institutbiblioteker og hospitalsbibliotekerne lånt 1459 bd. til videre forsendelse
(1956: 1436 bd.).
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Fra andre biblioteker har Statsbiblioteket hjemlånt 3.962 bd., væsentlig til
universitetsstudier. 526 af disse bøger modtoges fra udenlandske, resten fra danske
biblioteker.
Mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket er 18. april 1958 indgået en
overenskomst, hvorefter biblioteket giver afkald på det kautionsbevis, som nor
malt kræves som betingelse for hjemlån, for studerende ved Aarhus Universitet,
der ved indtegning som lånere på biblioteket foreviser gyldigt årskort forsynet
med billede. Universitetet hæfter for sådanne studerendes lån af bøger. Universi
tetets kaution bortfalder for studerende, der ikke fornyer årskort. Det er en forud
sætning for hjemlån efter denne ordning, at de studerende selv afhenter de bøger,
de ønsker at låne.
En tilsvarende ordning er tidligere blevet gennemført for studerende ved Kø
benhavns Universitet gennem en overenskomst mellem Københavns Universitet
på den ene side og Det kgl. Bibliotek og Universitetsbibliotekets to afdelinger på
den anden side.
Statsbibliotekets videnskabelige tidsskriftlæsekredse har i 1957 haft 1981 del
tagere mod 1880 i 1956. Af bibliotekets udenlandske tidsskrifter (ialt 3.444, hvoraf
506 i institutbiblioteker og 245 i hospitalerne) har 722 cirkuleret i læsekredsene
(mod 691 i 1956).

PUBLIKATIONER
Den af bibliotekar, cand. mag. Erik Giese redigerede årlige duplikerede »Forteg
nelse over medicinsk litteratur i Århus« udsendtes i november 1957 med bd. 8,
omfattende accessionen i tiden oktober 1956-september 1957.
Overcentralkatalogen »Udvalg af nyere udenlandsk litteratur« for 1957, der
udkom i maj 1958, omfatter ligesom katalogen for 1956 tillige et udvalg af den
udenlandske accession i en række større folkebiblioteker, ialt 630 bd., mens der af
Statsbibliotekets accession er registreret 3770 bd. Udvalget er foretaget med hen
blik på folkebibliotekernes lånere, men katalogen vil have interesse også for
universitetet ved at bringe en samlet oversigt over en betydelig del af Statsbiblio
tekets nyeste udenlandske anskaffelser. Katalogen er som i de tidligere år redigeret
af bibliotekar af første grad, cand. theol. Otto Larsen.

LEGATER

I 1956 oprettede fhv. kustode ved Statsbiblioteket J. Melsgaard og hustru et legat
til fordel for bibliotekets personale. En portion af legatet, der første gang uddeltes
i 1957, blev på Statsbibliotekets fødselsdag den 17. juni 1958 tildelt biblioteksassi
stent, frk. Inga Lund.

Selvbiografier, prisopgaver og prisbesvarelser
SELVBIOGRAFIER AF ÅRETS DOKTORER
Knud Frederik Bech, f. 30/4 1914. De første 3 Aar af mit Liv levede jeg i Køben
havn. Herefter blev min Fader August Bech Forpagter paa Vallø Hovedgaard,
hvor jeg voksede op. Jeg er Student 1932 fra Haslev Gymnasium, og lige efter
Studentereksamen begyndte jeg det medicinske Studium, et Studium, jeg tidligt
havde valgt, muligvis inspireret af min Moder, der er en Datter af Professor Reisz.
Efter Embedseksamen havde jeg Turnus og var fast Kandidat paa Nykøbing
Mors Sygehus. 1944 nedsatte jeg mig som praktiserende Læge i Holstebro. Efter
at have drevet en blandet By- og Landpraksis der i 9 Aar bestemte jeg mig til at
forsøge at faa ophthalmologisk Uddannelse. Jeg solgte derfor min Praksis og tog
et Aar til Paris, hvor jeg studerede Øjensygdomme. Efter min Hjemkomst derfra
har jeg haft forskellige Hospitalsstillinger i Aarhus, samtidig med at jeg arbejdede
paa min Disputats dels paa hjernepathologisk Institut i Riisskov og dels paa
anatomisk Institut. Nu fortsætter jeg min ophthalmologiske Uddannelse i Køben
havn og er for Tiden ansat paa Rigshospitalets Øjenafdeling.

Stig Jørgensen. Født 11. September 1927 i Gistrup som Søn af Inspektør Chr.
Jørgensen og Hustru Ida, f. Magnussen. Student (mat. nat.) fra Randers Stats
skole 1945. Juridisk Embedseksamen, heraf sidste Del i København, 1948-49. Sag
førerfuldmægtig og fra 1952 Landsretssagfører i Århus. Dommerfuldmægtig
1953-54. 1954-1955 beskæftiget med videnskabeligt Arbejde med Støtte fra Statens
almindelige Videnskabsfond. Siden 1955 midlertidigt ansat til at varetage Under
visningen under Professoratet i Obligationsret ved Århus Universitet. Samtidig
siden 1949 Universitetsmanuduktør i almindelig Formueret ved Århus Universitet.
Studieophold i Stockholm 1949, Oslo 1950, London 1952, Salzburg Seminar
of American Studies 1955. Har foruden mindre Artikler og Anmeldelser i juridiske
Tidsskrifter skrevet Afhandlingen »Erstatning for Personskade og Tab af For
sørger«, der den 5. September 1957 blev forsvaret for den juridiske Doktorgrad.
Officielle Opponenter var Professorerne, dr. jur. Knud Ilium og dr. jur. Thøger
Nielsen, Århus. Ex auditorio opponerede landsretssagfører Henning Nehammer
og Højesteretssagfører Henrik Bache, København.
Gift 1950 med Inge Jørgensen, f. Norman. I ægteskabet er der to Børn, Lars
Stig, født 1951, og Susanne Stig, født 1953.

John Riishede, f. d. 30. november 1918 som søn af ingeniør H. Riishede og hustru.
Gift 1945 m. Ragnhild, f. Breum Ankersen.
Jeg blev student fra Århus Katedralskole 1937 og påbegyndte samme år ved
Århus Universitet det medicinske studium, som afsluttedes med embedseksamen
ved Københavns Universitet i 1945.
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Efter turnustjeneste ved By- og Amtssygehuset i Fredericia kom jeg til Århus
og var i 2 år kandidat på de medicinske afdelinger ved Århus Kommunehospital
og Marselisborg Hospital. Min neurokirurgiske uddannelse har overvejende
fundet sted ved Århus Kommunehospitals neurokirurgiske afdeling, hvor jeg
siden 1948 har været kandidat, 2. reservelæge, klinisk assistent og 1. reservelæge afbrudt af et års kandidattid på samme hospitals neuromedicinske afdeling. Det
meste af året 1950 tilbragte jeg i Frankrig, hvor jeg som fransk statsstipendiat var
»assistant étranger« ved den neurokirurgiske universitetsklinik i Lyon og en kortere
tid fulgte arbejdet på Hôpital de la Pitié’s neurokirurgiske afdeling i Paris.
I 1957 fik jeg specialistanerkendelse i neurokirurgi.
Under opholdet i Frankrig planlagdes de undersøgelser, som påbegyndtes
året efter og som danner grundlaget for min disputats - en arteriografisk og klinisk
undersøgelse af den cerebrale apoplexi. Disputatsen forsvaredes ved Århus Uni
versitet den 5. december 1957. Professorerne Malmros og Munch-Petersen var
officielle opponenter, og fra auditoriet opponerede overlæge P. E. Andersen.

Mogens Milfeldt. Født den 7. december 1918, søn af assurandør Åge J. Milfeldt
og hustru Elisabeth, f. Kofod. Student (m.-n.) fra Gammel Hellerup Gymnasium
1937. Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet januar 1944. Spe
ciallægeautorisation i neurologi 1952.
I erkendelse af farer og ulemper ved den tiltagende specialisering inden for
lægevidenskaben har jeg ikke fulgt gængse uddannelsesprincipper, men bestræbt
mig for at få en så alsidig uddannelse som muligt. Jeg har foruden turnus på
Bispebjerg Hospital haft følgende hospitalsuddannelse: 5 års neurologi, 2 års psy
kiatri, 1 års neurokirurgi, P/2 års kirurgi, 8 måneders pædiatri og 6 måneders
dermato-venerologi. Jeg har endvidere i 11 år været natlæge i Århus samt haft 2
praksisvikariater.
Under ansættelse i 1945-46 på Bispebjerg Hospitals kirurgiske afd. A på
begyndte jeg besvarelse af Københavns Universitets prisopgave i klinisk medicin
1946: »Der ønskes en undersøgelse over de forskellige symptomers betydning for
diagnosen ulcus ventriculi et duodeni eventuelt belyst gennem katamnestiske stu
dier«. For dette arbejde modtog jeg Københavns Universitets guldmedalje.
Min disputats: »Flimrefusion og vibrationssans i neurologien. Om betydningen
af kvantitative flimrefusions- og vibrationssansundersøgelser i den neurologiske
diagnostik«, udarbejdede jeg under min ansættelse som klinisk assistent ved Århus
Kommunehospitals neurologiske afdeling i årene 1950-55. Afhandlingen forsva
redes for den medicinske doktorgrad ved Aarhus Universitet den 19. december
1957. Officielle opponenter var professor, dr. med. Fritz Buchthal, København,
og professor, overlæge, dr. med. C. J. Munch-Petersen, Århus.
Fra november 1955 har jeg haft ansættelse som universitetsadjunkt ved Aarhus
Universitet. Jeg har benyttet denne stilling til at bearbejde erfaringerne på grund
lag af de første 10.000 natlægebesøg, jeg har været på i Århus og forstæder.
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Under min hospitalsuddannelse har jeg bestræbt mig for aldrig at miste kon
takten med den praktiserende læges arbejde. De erfaringer, jeg herved har vundet,
har gennem årene bibragt mig en kritisk indstilling over for visse sider af dansk
sundhedsvæsens opbygning, hvorfor jeg i 1955 og 1956 som bidrag i sygeforsik
ringsdebatten udgav pjecerne: »En torpedo under arken« I og II med forslag til
en nyordning.
Jeg blev gift den 10. december 1944 med sundhedsplejerske Sonia M., født
Christensen. Vi har 3 børn, Kirsten, Morten og Susanne.
Anders Pontoppidan Thyssen. Født i Køng, Fyn, 17. juli 1921 som søn af sogne
præst, sen. stiftsprovst i Haderslev, Erik Pontoppidan Thyssen og hustru Ellen
Gertrud, f. Fredrikson. Gift 1946 med Eva Theil Madsen. To børn. - Jeg blev
student fra Odense Kathedralskole 1939 og tog teologisk embedseksamen ved
Københavns Universitet jan. 1947. 1947-48 var jeg medarbejder ved Gyldendals
leksikonredaktion og fra 1948 tillige undervisningsassistent ved det teologiske
fakultet i Århus (i systematik og kirkehistorie). Mine studier samlede sig her op
rindelig om Grundtvigs teologi; men allerede som student havde jeg særlig inter
esse for den yngre grundtvigianisme, og det faldt derfor naturligt, at jeg i 1950
påtog mig at besvare en kirkehistorisk prisopgave om Valdemar Brücker (fik
derved Aarhus Universitets guldmedalje 1951). Efter vidtgående forundersøgelser
vedrørende de utrykte kilder til nyere dansk kirkehistorie fortsatte jeg studiet af
den yngre grundtvigianismes historie, der resulterede i disputatsen : Den nygrundt
vigske Bevægelse I, 1870-1887 (indleveret til det teologiske fakultet i Århus juni
1956, forsvaret 27. marts 1958). Desuden har jeg behandlet den gammelgrundt
vigske retnings historie i Kirkehist. Samlinger (1954-58) og ledet en team-under
søgelse vedrørende de gudelige forsamlingers historie (fortsættes). Siden 1955 har
jeg været universitetsadjunkt ved det teologiske fakultet i Århus.

Jan Weber, f. 25/1-1916 i København som søn af fuldmægtig i finansministeriet
cand. jur. Emil Weber, død 1917 og hustru Josey, f. Sass. Student fra Sorø Akademi
1934. Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet januar 1944. Special
lægeautorisation i gynækologi og obstetrik 1957.
Turnustjeneste på Bispebjerg hospital. Herefter uddannelse på kirurgiske af
delinger i København indtil 1948. Efter ansættelse som reservelæge ved Grenå
sygehus og Kolding sygehus, kirurgisk afdeling var jeg fra 1953 til 1955 ansat som
II reservelæge ved Fødselsanstalten i Århus. Herefter var jeg ansat ved Ortopædisk
hospital, Århus og som II reservekirurg på Århus Kommunehospital indtil juli 1956.
Fra juli 1956 har jeg været I reservelæge ved Fødselsanstalten i Århus og fra sep
tember 1956 fungerende lektor i gynækologi og obstetrik ved Aarhus Universitet.
Videnskabelig produktion : Tidsskriftartikler.
Disputatsen »The Basophilie Substance of The Gastric Chief Cells and its
Relation on the Process of Secretion« blev udarbejdet på Normal-anatomisk
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Institut ved Aarhus Universitet, hvor jeg arbejdede som gæst fra 1953 til 1957. For
svaret fandt sted den 17/4-1958.
Jeg blev gift den 17/4-1945 med Gerda Levin, datter af forretningsfører S.
Levin og hustru Mary, f. Nielsen. I ægteskabet er der to børn, Tom og Claus.

Poul Erik Nepper-Christensen, født den 8. august 1916 som søn af bankbestyrer
Marinus Christian Christensen og hustru Dagmar Marie Nielsen. Gift den 6.
maj 1941 med Elise Mangor Fog, datter af grosserer Kai Rohde Fog og hustru
Helga Mangor. Vi har 3 børn: Inge, Bodil og Else Marie.
I 1935 tog jeg studentereksamen fra Hjørring højere Almenskole og begyndte at
studere teologi ved Københavns universitet. Herfra fik jeg embedseksamen i 1940.1
årene 1940-42 var jeg sekretær ved Valby KFUM og i årene 1942-47 var jeg sogne
præst i Sønderup-Suldrup. I 1945 opnåede jeg accessit for en prisopgave om Matth
16,17-19, og i 1948 tog jeg som afslutning på en række større og mindre studie
ophold i Uppsala licentiateksamen ved universitetet der. I 1947 blev jeg sognepræst
på Alrø, og i 1955 blev jeg tillige lektor i bibelsk eksegese ved Aarhus Universitet.
Disputatsen: Das Matthäusevangelium einjudenchristliches Evangelium? blev
påbegyndt under et studieophold på Lysebu ved Oslo i efteråret 1949, og bogen
blev færdigskrevet i foråret 1956. Forsvaret fandt sted den 19. juni 1958. De
officielle opponenter var professor, dr. theol. Bent Noack, København og professor,
dr. theol. Johannes Munck, Århus. Ex auditorio opponerede pastor Hubert
Messerschmidt, København.
Forud for disputatsen har jeg offentliggjort 2 afhandlinger: Tidsproblemet i
NT (Dansk teologisk Tidsskrift 1950), og: Wer hat die Kirche gestiftet ? (Symbolae
Biblicae Upsalienses 12).
Harriet Bratlund. Født 9. oktober 1916 i Århus. Datter af afdøde direktør
Georg M. A. Alstrup og hustru Julie, f. Mathiasen. Student (n. s.) fra Århus
Katedralskole 1935. Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet som
meren 1944. Turnustjeneste på Roskilde Amts og Bys Sygehus 1945 og derefter
kandidattjeneste på Brædstrup Amtssygehus, Århus Kommunehospital, medicinsk
afdeling, Radiumstationen og neurokirurgisk afdeling. 1952 klinisk assistent ved
medicinsk afdeling C, Århus Kommunehospital, og fra november 1952 til 1956
2. reservelæge samme sted. Disputatsarbejdet: Langtidsbehandling af rheumatoid
arthritis med corticotropin og cortison er udført her. Det mundtlige forsvar
fandt sted d. 26. juni 1958 med professor, dr. med. K. Lundbæk og professor,
dr. med. C. Holten som opponenter. Sammen med andre desuden offentliggjort
tidsskriftsartikler om samme emne. Den medicinske uddannelse er siden fortsat
ved ansættelser på Sindssygehospitalet i Risskov og på neurologisk afdeling,
Århus Kommunehospital.
Gift 1941 med læge Henning Bratlund. I ægteskabet er der 2 børn: Christian
Georg og Jørgen Ulrich.
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Kristian Knud Jeppesen, f. d. 20. december 1924 på Frederiksberg, søn af kompo
nisten og musikforskeren, prof. Dr. Knud Jeppesen og cand polyt. Alice J., f.
Krayenbühl. Gift d. 15. februar 1958 med stud. mag. Lotte Freuchen, datter af
Dr. Ib Freuchen og hustru f. Miinter.
Som ny-sproglig student fra Sortedams Gymnasium 1943 begyndte jeg samme
år at studere klassisk arkæologi ved Københavns Universitet under prof. dr. phil.
K. Friis Johansen, og at gennemgå et kursus i græsk ved daværende lektor Kaj
Barr. Efter bestået filosofikum og mat.-naturv. tillægsexamen til studenterexamen
blev jeg i 1944 optaget på kunstakademiets bygningsskole, og videreførte derefter
begge studier side om side. Et forsøg på at besvare Københavns universitets pris
opgave i kl. arkæologi for 1946 opnåede akcessit, og gennem deltagelse i Dr.
Ejnar Dyggve’s expeditioner til Cividale (1947) og Salona (1949), og i den svenske
Karienexpeditions udgravninger i Zeushelligdommen i Labranda (1950 og 1951)
blev jeg indført og oplært i det arkæologiske studium i marken. Min uddannelse
afsluttedes i 1949 med kunstakademiets afgangsexamen, og i 1951 med magister
konferens i klassisk arkæologi med speciale i Parthenons gavlskulpturer. Om sidst
nævnte emne fik jeg i 1953 publiceret en afhandling i Acta Archaeologica (The
Pedimental Compositions of The Parthenon), derefter fulgte en række arkitektur
historiske arbejder: Arkitekten i Antiken - et historisk tilbageblik (»Kumi« 1954),
Vitruvius’ Dispositiones Tuscanicae (Class, et Mediev. 1954), Labraunda: The
Propylaea, Lund 1955. I 1953-1955 var jeg i perioder beskæftiget ved den af
prof. dr. phil. P. J. Riis oprettede klassisk-arkæologiske studiesamling ved Aarhus
Universitet, hvorfra jeg i 1953 publicerede: En græsk pyxis fra Homers tidsalder
(»Kumi« 1953). I 1952-53 og 1955 har jeg opholdt mig længere tid i Italien på
studiestipendier, ligesom jeg ofte har haft lejlighed til førstehåndsundersøgelser
i Grækenland og Tyrkiet. Min deltagelse i Prof. Dr. phil. P. V. Globs expeditioner
til Bahrain i den persiske havbugt i 1954, 55 og 56 gav mig udmærket lejlighed til
at udvide mit kendskab til orientens arkæologi.
Det seneste resultat af mine arkitekturhistoriske studier er disputatsen Paradeigmata, Three Mid-fourth Century Main Works of Hellenic Architecture Reconsi
dered (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Bd. IV, 1958), der blev forsvaret d.
3. juli 1958. Officielle opponenter var professorerne, dr. phil. P. J. Riis og dr.
phil. et jur. Franz Blatt. Medlem af bedømmelsesudvalget var desuden dr. h.c.
Ejnar Dyggve.
Siden 1955 har jeg virket som universitetsadjunkt ved Københavns Universitet.
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AARHUS UNIVERSITETS PRISOPGAVER

FOR ÅRET 1959
Filosofi.
Der ønskes en undersøgelse af de logiske relationer mellem begreberne »ting« og
»egenskab«.

Nordisk litteratur.
Dansk dramatisk digtning 1880-1920 set på europæisk og især skandinavisk bag
grund.

Romansk filologi.
Der ønskes en redegørelse for brugen af pronominer udviklet af qualis i de ro
manske sprog indtil omkring år 1300.
Farmakologi.

Der ønskes en dels på litteraturen og dels på egne eksperimenter baseret vurdering
af konduktometriske analysemetoders værdi som rutinemetoder i det biologiske
og kliniske laboratorium.
Fysiologi.
Undersøg eksperimentelt på det isolerede kortsluttede frøskind, hvilke elektriske
potentialforskelle der findes mellem den vædske, der bader ydersiden af skindet
og punkter i forskellig dybde af skindet. Sammenlign resultatet med de i littera
turen beskrevne målinger på det ikke kortsluttede frøskind og forsøg en vurdering
af de fundne elektriske potentialforskelles betydning for den aktive transport af
natrium gennem frøskindet.

Psykiatri.
Der ønskes en arvebiologisk undersøgelse vedrørende paranoide psykoser hos
ældre.
Nationaløkonomi.
Der ønskes en undersøgelse af konjunkturbevægelser og konjunkturpolitik i U. S. A.
efter 2. verdenskrig.

Driftsøkonomi.
Der ønskes en kritisk gennemgang af overskudsbegreber og vurderingsprincipper
i relation til regnskabsperioden, hvor denne betragtes som et led i en kæde af
perioder, og en praktisk formulering af de relevante principper inden for regn
skabsvæsenets rammer.

Retsvidenskab.
Der ønskes en fremstilling og kritisk vurdering af den administrative og judicielle
fortolkning af skattelovgivningens regler om adgang til fradrag fra indkomsten i
anledning af driftstab. For hovedpunkternes vedkommende ønskes tillige en sam
menligning med retsstillingen i Norge og Sverige.
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Teologi,

Der ønskes en omfattende fremstilling og kritisk analyse af Anders Nygrens reli
gionsfilosofi under hensyntagen til debatten omkring den i den nyeste svenske
teologi og med særligt henblik på spørgsmålet om det filosofiske udgangspunkts
eventuelle indflydelse på Nygrens dogmatiske forståelse af kristendommen.

Fysik.
Der ønskes en kritisk redegørelse for ^-teoriens nuværende stade.
Matematik.
Der ønskes en sammenfattende fremstilling af nyere resultater indenfor et
aktuelt område af de elliptiske differentialligningers teori, suppleret med selvstæn
dige bidrag hertil.
Besvarelserne af opgaverne skal affattes på dansk og indleveres så vidt muligt i
to eksemplarer. Afhandlingerne skal være skrevne med tydelig håndskrift eller
på maskine; de må kun betegnes med motto eller mærke, medens forfatterens
navn, fødselsdag og -år, stilling samt adresse skal angives på en seddel i en vedlagt
lukket konvolut, der er betegnet med samme motto eller mærke som afhand
lingen. Den forfatter, der kun ønsker sit navn offentliggjort, såfremt han opnår
prismedaillen, må angive dette uden på konvolutten. Navnesedler til afhandlinger,
som hverken opnår prismedaille eller accessit, bliver ikke åbnede. Besvarelserne
indsendes til Aarhus Universitets lærerforsamling inden 1. december 1959. Der
kan ikke forventes forlængelse af denne frist.
Adgangen til at besvare universitetets prisopgaver er ikke indskrænket til aka
demiske borgere, men står åben for enhver, der på den tid, besvarelsen indsendes,
ikke er fyldt 30 år. På ydersiden af ovennævnte konvolut må findes følgende er
klæring: »Ved afgivelsen af denne besvarelse er forfatteren ikke fyldt 30 år«. Fore
findes denne erklæring ikke, vil afhandlingen ikke blive bedømt.
Den, hvem medaillen tilkendes, eller som opnår accessit, får, når han navn
giver sig, et beløb udbetalt som erstatning for den på opgavens løsning anvendte
tid.
De indleverede afhandlinger indlemmes i universitetets arkiv.

BEDØMMELSER AF PRISAFHANDLINGER
Filosofi.
Som besvarelse af universitetets prisopgave i filosofi for 1957: Bevidsthedsbegrebet, er ind
kommet en besvarelse under mottoet: »Men are not machines, not even ghost-ridden
machines. They are men - a tautology which is sometimes worth remembering«. Besva
relsen er på 147 tætskrevne kvartsider.
Forfatteren tager straks i forordet afstand fra at belyse emnet psykologisk eller biolo
gisk. Han ser klart sin opfave som filosofisk, hvilket i denne situation vil sige erken
delsesteoretisk. Det vidner om god filosofisk sans at forfatteren ikke mener at løsningen
af denne opgave skal - eller kan - resultere i en definition af bevidsthedsbegrebet. Løsnin-
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gen af den filosofiske opgave formulerer forfatteren således: »... at finde frem til vil
kårene for anvendelsen af de begreber, som vi faktisk anvender, når vi skal karakteri
sere bevidsthedsvæsener i modsætning til ikke bevidste«. En sådan formulering af opgaven
kan tiltrædes - omend ordet »vilkårene« er lidt vel vagt og formodentlig ikke tilstrække
lig tydeligt udtrykker at det drejer sig om en logisk undersøgelse.
Afhandlingens første kapitel er hvad forfatteren kalder »Erkendelsesteoretisk Prælu
dium«; det former sig som en undersøgelse af selve sproget. Meget klart skelner han
mellem tungemål og sprog. Ved tungemål forstår han de forskellige sprog i den for
stand af ordet »sprog« i hvilken tysk, engelsk og dansk er tre forskellige sprog. Ved
sprog derimod forstår han »indbegrebet af de generelle træk ... der er uomgængelige
betingelser for enhver kommunikation«. Af denne forklaring følger det at medens der er
mange tungemål kan der kun være ét sprog. Det bliver da en erkendelsesteoretisk opgave
eller, om man vil, en logisk opgave at kortlægge disse enhver kommunikations betingelser.
Sådanne betingelser finder forfatteren - foruden i den formelle logiks regler - tillige i
dr. Zinkernagels tre sprogregler.
Forfatteren mener endvidere - ligeledes i overensstemmelse med dr. Zinkernagel - at
den klassiske fysik må betragtes som en præcisering af reglerne for anvendelsen af daglig
sprogets ord og begreber. Det fysiske sprog og dagligsproget er ét og samme sprog, men
sprogbrugen i det fysiske sprog er mere præcis end i dagligsproget. Man kan således
indenfor det eneste eksisterende sprog have flere sprogbrug.
Der synes her at være mulighed for en vis uklarhed, og det havde måske været nyt
tigt om forfatteren havde forsøgt at tydeliggøre dette punkt noget mere: Når der er tale
om sprogbrug er der også tale om rigtig og forkert sprogbrug. Det der i afhandlingen
kaldes sproget kan imidlertid hverken være rigtigt eller forkert, hvilket vil sige at sproget
(dagligsproget) ikke kan være konstitueret af sprogbrug (cf. forfatterens forklaring af
sprogbrug: »Sprogbrug vil vi bruge som betegnelse for den måde, ord og begreber an
vendes på, når de anvendes forskelligt fra dagligdagens anvendelse af dem«). På den anden
side bestemmer han sproget (dagligsproget) som de sprogregler der er uomgængelige be
tingelser for enhver kommunikation. Det må synes for en umiddelbar betragtning at der
hermed er sagt at dagligsproget både er og ikke er en bestemt sprogbrug og at det derfor
også skulle være både korrekt og ikke korrekt at tale om sproget som konstituerende de
rigtige regler.
Denne ikke helt klare optrækning af forholdet mellem sproget og sprogbrug gør også
at forfatterens kritik af Oxfordfilosofien (som han iøvrigt sympatiserer med) ikke kan
anses for helt rammende og tillige synes rettet mod anskuelser som det er tvivlsomt Oxford
filosofien vil vedkende sig.
I afhandlingens 2. og 3. kapitel tager forfatteren de forskellige dualistiske hypoteser
op til undersøgelse. Forskellige former for denne hypotese beskrives, og med grundighed
og i detailler gendriver forfatteren de forskellige argumenter der har været eller kunne
tænkes fremsat til støtte for de dualistiske hypoteser. I det store og hele må det siges at
den her foretagne undersøgelse af disse hypoteser er klar, skarpsindig og tilbundsgående.
Herefter gennemgår forfatteren den moderne fysikalisme, der imidlertid også forkastes.
Ifølge fysikalismen kan alle sætninger, der anvender bevidsthedsbegreber reduceres til sæt
ninger der kun indeholder hvad man kalder tingsprædikater. En påstand om at en person
er angst kan således ifølge fysikalismen reduceres til sætninger der påstår noget om per
sonens adfærd, hans fysiologiske processer og hans udsagn.
Mod denne antagelse argumenterer forfatteren bl. a. ud fra simuleringsproblemet og
ud fra kommunikationens betingelser. Også her er hans argumentation både skarp og ind
gående, omend den enkelte steder kan virke noget anstrengt. Med grundighed og med
logisk sans betragtes mulige indvendinger mod hans egen argumentation, men helt at ned
kæmpe fysikalismen synes det trods alt ikke at lykkes ham.
Forfatteren vender sig ligeledes mod materialismen, d. v. s. mod teorien at der ikke
findes andet end massedele i bevægelse. Hans argumentation er her enkel og elegant: Da
massedele i bevægelse ikke med mening kan siges at være sande eller falske, og udsagn er
enten eller, kan udsagn derfor ikke være massedele i bevægelse. På en fortrinlig måde gør
han også opmærksom på at hvis materialismen er sand skulle ordet »Jeg« også stå for
massedele i bevægelse. Ligegyldigt hvilke massedele man imidlertid end ville identificere
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»Jeg’et« med bliver man involveret i absurditeter. Siger man (hvad undertiden siges) at
»Jeg’et« er identisk med massedele i hjernen, eller måske blot med hjernen, ville en så
almindelig sætning som »Jeg har ondt i mit venstre ben« blive til absurditeten »Hjernen
H har ondt i dens venstre ben«. Det ville iøvrigt have været interessant om forfatteren
her havde omtalt den mulighed at ordet »Jeg« ikke optræder som navn men som indeks
ord og dernæst ladet os se hvilken virkning det vil have på hans argument.
At materialismen er uholdbar skal imidlertid ikke forstås som en bekræftelse af en
eller anden dualistisk opfattelse. Der skal derimod (i forfatterens måske ikke helt klare
formulering) forstås dette »at det er en misforståelse at knytte et absolutistisk eksistens
begreb til materiebegrebet«. Hvad han mener hermed er at flere begreber der er nødven
dige ved beskrivelsen af bevidsthed (og derfor i en vis betydning kan siges at eksistere)
ikke uden absurditet kan forstås materialistisk. Hvorledes de da skal forstås behandles i
afhandlingens sidste to kapitler.
Forfatteren viser her en ikke ringe påvirkning af Ryle og den af ham inspirerede litte
ratur - omend der også rettes en vis kritik mod den. Forfatteren er i det store og hele
enig med Ryle i at beskrivelsen af bevidsthedsprocesser ikke kan foretages ved hjælp
af kategoriske sætninger men kun ved hjælp af halv-hypotetiske eller »mongrel-cate
gorical« sætninger. Det kategoriske element i sådanne sætninger er en beskrivelse af den
fysiske adfærd medens det hypotetiske element er en forklaring af denne adfærd - i den
forstand af forklaring i hvilken man forklarer en adfærd som udslag (men ikke virkning)
af en evne, tilbøjelighed, interesse etc. At tilskrive en person bestemte evner, tilbøjelig
heder og interesser er at hævde at det vil være berettiget at anvende visse hypotetiske
sætninger til at forklare og forudberegne vedkommende persons faktiske og mulige adfærd.
Hvor forfatteren mener at måtte tage afstand fra Ryle kommer interessante momenter
frem. Fysikens dispositionsprædikater kan, mener forfatteren, beskrives i kategoriske sæt
ninger, nemlig i sætninger der udsiger noget om tingenes molekylestruktur. Elasticitet f. eks.
kan således ikke blot defineres på Carnaps vis, men kan også defineres ved hjælp af katego
riske sætninger, men en sådan kategorisk definition og beskrivelse er ikke mulig når det
drejer sig om bevidsthedsbegreber. Til støtte for denne påstand fremfører forfatteren bl. a.
Bohrs antagelse at en tilbundsgående analyse af nerveprocesser og hjernetilstande må be
tragtes som uigennemførlig da selve målingen vil indvirke på det målte. Det synes imidlertid
her som om forfatteren forveksler kriterium og symptom (i Wittgensteins betydning af
disse ord). Molekylestrukturen hos en eller anden ting kan være et symptom på at den er
elastisk, men den kan aldrig være et kriterium. Hvad man mener med elasticitet er givet
vis ikke en bestemt molekylestruktur, men derimod det der kommer til udtryk i de rele
vante hypotetiske sætninger. Det kan derfor heller ikke være nogen kritik af Ryle at han
ikke beskæftiger sig med det fysiologisk-behavioristiske, men kun med hvad forfatteren
kalder »det adfærdsbehavioristiske«. Thi det er dette sidste der danner kriterier for be
vidsthedsprædikaternes anvendelse. Det fysiologisk-behavioristiske kan kun være symptom.
Det er derfor også tvivlsomt om forfatteren har ret i sin påstand om at Ryle’s disposi
tionsbegreb kan undværes dersom et bestemt bevidsthedsprædikat b entydigt kunne korre
leres med en bestemt fysiologisk eller somatisk tilstand f. Thi f ville aldrig kunne blive
kriteriet på b, og b ville aldrig kunne defineres ved hjælp af f. Det ville under alle om
stændigheder være en kategorifejltagelse at lade b tjene som årsagsforklaring til en bestemt
adfærd, b’s status som »law-like« vil være uberørt og uundværlig.
Forfatteren kritiserer også Ryles påstand om at den eneste forskel mellem fysiske præ
dikater og bevidsthedsprædikater er at de fysiske prædikater er »single-track disposi
tions« medens bevidsthedsprædikaterne er »higher-grade dispositions«. Dette er en fejl
tagelse mener forfatteren. Den væsentligste forskel ligger ikke i dette, men deri at tilskri
veisen af fysiske prædikater endegyldigt kan verificeres medens bevidsthedsprædikaterne
ikke kan det. At tilskrivelsen af de fysiske prædikater endegyldigt kan verificeres viser
forfatteren, i polemik med Carnap, på udmærket måde. I sin argumentation for at tilskri
velsen af bevidsthedsprædikaterne ikke endegyldigt kan verificeres lader han det inter
essante og betydningsfulde simuleringsbegreb indtage nøglepositionen. Simulering indebærer
jo bl. a. det at en vis adfærd skal give det udseende af, at et bestemt prædikat kan prædiceres - et prædikat der i virkeligheden ikke kan prædiceres. Der synes intet principielt i
vejen for at antage at en simulering kan være så gennemført at ingen adfærd nogensinde
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vil røbe, at det er simulering. Er dette tilfældet, følger det at kriteriet for simulering ikke
kan være adfærd, og at kendskab til selve begrebet »simulering« må stamme fra selviagt
tagelse. Ligegyldigt hvor meget man undersøger en persons adfærd vil man aldrig ende
gyldigt kunne afgøre om et bestemt bevidsthedsprædikat kan tilskrives eller ej; thi ingen
undersøgelse af adfærden vil endegyldigt kunne afgøre om der er tale om simulering eller
ikke. Hvorvidt forfatteren har ret i denne påstand kan være svært at afgøre. Hvis han har
ret - hans argumenter er stærke, men ikke uigendrivelige - er det lykkedes ham at slå en
breche i den Ryleske opfattelse.
Alt i alt må man sige, at det er lykkedes forfatteren at bidrage til forståelsen af be
vidsthedsbegrebet. Hans kritik af både dualismen, fysikalismen og materialismen er dybt
gående og vidner om hans indleven i og beherskelse af stoffet. Han er under indflydelse
af Oxfordfilosofien men accepterer ikke ukritisk dens anskuelser. Hans indvendinger mod
og modifikationer af disse er gennemtænkte og klare.
De filosofiske problemer i forbindelse med bevidsthedsbegrebet er blandt filosofiens
ældste og - vel nok - sværeste. Det kan derfor ikke være anderledes end at der i en af
handling som denne må være ting man er uenig med forfatteren i eller argumenter man
mener er mindre overbevisende eller argumenter man endda anser for ikke at være rig
tige. Andet kan som sagt ikke forventes. Men vi har overalt kunnet anerkende hans argu
menters kvalitet, hans skarpe tankegang, hans beherskelse af stoffet og den rendyrkede
filosofiske metode der er benyttet.
Det synes os at afhandlingen har sådanne kvalifikationer at forfatteren bør belønnes
med universitetets guldmedalje.

Justus Hartnack.
(sign.)

K. E. Løgstrup.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være stud, mag & cand.
psych. David Cornaby Favrholdt.

Nordisk litteratur.
Den for året 1957 udskrevne prisopgave i nordisk filologi, »Jens Baggesens forhold til
sin samtids ideer«, har fremkaldt een besvarelse, indsendt under det Baggesen’ske motto:
»Ma nature particulière n’est ni allemande, ni françoise, elle est Baggesenique et j’espère
bien humaine«. Afhandlingen fylder 171 maskinskrevne foliosider (med bred margen) samt
4 sider litteraturhenvisninger, vedføjet en tidstabel der spænder fra 1755 (jordskælvet i
Lissabon) til 1832 (Goethes død).
Afhandlingen er opdelt i fem kapitler, hvoraf det første, »Mennesket og ideen«, skal
afgrænse emnet og begrunde denne afgrænsning, mens det sidste, »Mennesket og tiden«,
skal give et kort sammenfattende billede af Baggesen som åndspersonlighed. Den egentlige
besvarelse af opgaven ligger i kapitlerne II-IV, der bærer titlerne »Mennesket som sam
fundsborger«, »Mennesket som kunstner« og »Mennesket og det evige« og indeholder en
redegørelse for Baggesens anskuelser på henholdsvis det politisk-sociale, det æstetiske, og
det religiøst-filosofiske område, oplyst ved en rigdom af citater og ved sammenligninger med
et antal mere eller mindre jævnaldrende og nærliggende skribenters anskuelser. Fremstil
lingen røber et forsvarligt kendskab til Baggesens trykte forfatterskab og benytter sig også
tildels af utrykt materiale (Baggesen-arkivet på Det kgl. Bibliotek, f. eks. p. 1, 30, 38, 62,
68, 88, 93). Derimod lader kendskabet til samtiden meget tilbage at ønske. Afhand
lingens forfatter synes at have særlig interesse for engelsk romantik (Wordsworth, Cole
ridge m. fl.), men ringere viden om fransk, tysk og dansk åndsliv. Det er påfaldende, at
den vigtigste kilde for studiet af datidens idéliv, tidsskrifterne fra det udgående 18. år
hundrede, slet ikke anvendes. Efter litteraturlisten at dømme har forfatterens kundskaber
om tiden overvejende været andenhånds, hentet fra et noget tilfældigt udvalg af histo
riske, filosofiske og biografiske arbejder (jfr. f. eks. at han p. 48 anfører Georg Brandes
som kilde i forbindelse med Napoleonstiden, eller p. 72 citerer Henrik Steffens efter
Ejnar Thomsens Oehlenschläger-bog). Også hans fortrolighed med den danske skønlitte-
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ratur er mangelfuld, hvilket kan ses af de undertiden overfladiske jævnføringer mellem
Baggesen og andre danske digtere, f. eks. under omtalen af Oehlenschlägers syn på krigen
(p. 46), af den oehlenschlägerske dramatik (p. 110), af Baggesens og Grundtvigs syn på
Napoleon, hvor Grundtvig ikke er ret forstået (p. 49), jfr. at forfatteren øjensynlig savner
blik for slægtskabet mellem Baggesen og Grundtvig (se om jødefejden p. 59 ff. og be
mærkningen om Valhalla-Legen p. 142).
Med sådanne forudsætninger når forfatteren ikke dybt i problemerne. Han berører
kun undtagelsesvis spørgsmålet om Baggesens afhængighed af forgængere og samtidige og
forsøger ligeledes kun flygtigt at sætte Baggesen i forhold til tidens store idéstrømninger.
Sammenligningerne med andre forfattere føres i intet tilfælde til bunds og bliver ofte en
sidige, med spinkel motivering, undertiden irrelevante. Svagest står kapitel III, om de æste
tiske problemer, baseret på de letteste almindeligheder om romantikkens ideer (se p. 65, 72,
76) og skæmmet af mange personlige, ret naive kommentarer (se f. eks. p. 80, 85-86, 92).
Bedre er visse afsnit af kapitel II (om begrebet frihed p. 20 ff., om individets betydning
p. 28 ff.) og af kapitel IV (især om den menneskelige samfølelse, om viljens problem, om
det gode og det onde, p. 147 ff.), som i nogen grad bidrager til en nøjere forståelse af
Baggesens tankeverden.
Afhandlingen er formet med en sympatisk oplagthed og med en lethed, der i første
omgang kan virke besnærende. Forfatteren har et praktisk tag på tingene og sans for
overskueligheden. Dog kan man ikke tale om betydelige skribentegenskaber, kun få steder
træffer man selvstændige formuleringer og overbevisende karakteristikker, og fremstillingens
lethed nærmer sig ikke sjælden den populære form.
Helhedsindtrykket af forfatterens arbejde er en påskønnelsesværdig oplagthed og flid,
som momentvis har bragt noget nyt for dagen, men som desværre ikke er forenet med
virkelig modenhed og det fornødne blik for problemerne samt en dertil knyttet evne
til at føre undersøgelserne til bunds. Vi mener det derfor ikke forsvarligt at tildele forfat
teren nogen prisbelønning.

5ven Møller Kristensen.
(sign.)

Gustav Albeck.
(sign.)

Historie.
I besvarelse af den for året 1957 af Aarhus Universitet udsatte prisopgave i historie: »Den
højere civile embedsstand nationale og sociale sammensætning i Danmark, Norge og de
kongelige dele af Hertugdømmerne 1660-1766, med særligt henblik på de vigtigste grene
af centraladministrationen samt stiftsamtmands-, amtmands- og amtsforvalter- (foged-) em
beder«, er der inden fristens udløb indkommet en besvarelse mærket K. L.
Besvarelsen er i 2 afdelinger: 1) en fremstilling med noter, liste over anvendte signa
og litteraturliste på i alt 120 maskinskrevne foliosider, 2) kronologisk ordnede lister over
medlemmer af gehejmekonseillet 1670-1766, de højere embedsmænd og andre deltagere i
de kollegiale forhandlinger i Danske og Tyske Kancelli 1660-1766, Skatkammer- og Rente
kammer-kollegiet (Rentekammeret) 1660-1770, Statskollegiet 1660-76, stiftamtmænd og
amtmænd i Danmark og Norge og amtmænd i Slesvig 1660-1766 - i alt 110 maskin
skrevne foliosider samt 22 tabeller, hvor undersøgelsesresultater gives i tal for perioder
og periodeafslutningstidspunkter.
Forf. har været afskåret fra at foretage arkivforskninger. Han har derfor begrænset
sin undersøgelse til at omfatte de højere embedsmænd i central- og lokalforvaltningen,
for hvis vedkommende der i den trykte litteratur foreligger kontinuerlige eller nogenlunde
kontinuerlige rækker. For den centrale forvaltnings vedkommende har han holdt sig til de
førnævnte kollegier. Disse er naturligvis de vigtigste, og opgavens omfang nødvendiggør
et udvalg. Det havde dog været ønskeligt, om han tillige havde medtaget rækken af generalprokurører og mere summarisk havde omtalt de forskellige kommercekollegier og kom
missionerne i rådstuen for slottet 1690-1705. Der savnes også en kortere omtale af det
norske statholder- og vicestatholderembede og af »Slotsloven på Akershus« samt af de
for Hertugdømmernes kongelige dele fælles institutioner (statholder, regerings- og justits-
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kancelli i Glückstadt, justitskancelli og overret på Gottorp). Strejflys kunne også ved et
mere omfattende litteraturstudium være kastet over de kongelige amtmænd i Holsten og over
oppebørselsembedsmænd i Norge, selvom en mere uddybet undersøgelse ville have været
uoverkommelig indenfor den givne tidsfrist og uden besværlige arkivstudier. Det er beret
tiget, at der af samme årsag er set bort fra domstole og kirkestyrelse.
Forf. har udført et meget stort og tålmodighedskrævende arbejde for ved hjælp af trykt
litteratur at bestemme de nærved 1000 behandlede embedsmænds herkomst i national og
social henseende. Det herved anvendte signatursystem for de forskellige adelsgrupper af
dansk og ikke-dansk herkomst, adelsskabets ælde (1., 2. eller 3. generation) og art (bl. a.
våbenbrevsadel), en slægts længere eller kortere tilknytningsforhold til Danmark eller
Norge, graden af en embedsmands »danisering« m. m. er i det hele vel gennemtænkt og
vil kunne tjene som udgangspunkt for undersøgelser af tilsvarende karakter. Dets svageste
led er, at en mand af borgerslægt blot betegnes med B. Det er selvsagt af stor interesse at
vide, om han er søn af en embedsmand, gejstlig eller verdslig, eller af en næringsdrivende
borger, eventuelt en borgerlig godsejer. Hverken lister eller fremstilling giver udtryk for,
at meget få sønner af borgere i egentlig forstand i den behandlede periode nåede op i
højere embedsstilling (i alt fald for Danmarks vedkommende). Også i andre henseender
kunne signatursystemet forfines, bl. a. ved angivelse af nationalitet eller daniseringsgrad
for mænd, som efter 1660 fik adelsskab eller våbenbrev, og for borgerligfødte højere embedsmænd. Lister og tabeller ville herved vinde i værdi og afgive et mere exakt grundlag
for opgørelserne i den fremstillede text.
Efter en i flere henseender læseværdig indledning (»Problemet, metoden og metodens
afgrænsning«) fremlægges undersøgelsens hovedresultater for de behandlede kollegiers høje
re embedsgruppers, stiftamtmændenes og amtmændenes vedkommende, hvorpå der sluttes
med et kapitel »Hovedtræk af embedsstandens nationale og sociale udvikling 1660-1766«.
Der gives i denne fremstilling for lidt om forvaltningsudviklingens almindelige historie,
både hvad Danmark, Norge og Hertugdømmerne angår, henvisningerne til litteraturen er
meget sparsomme, og litteraturlisten (s. 119-20) er mangelfuld, navnlig for Norges og
Hertugdømmernes vedkommende. Blandt danske arbejder er bl. a. C. Christiansen: »Bidrag
til den danske Statshusholdnings Historie under de to første Ene voldskonger« og Knud
Fabricius’: »Kollegiestyrets Gennembrud og Sejr 1660-1680« ikke fuldt udnyttet, og forf.
har overset, at J. Lindbæk i »Aktstykker og Oplysninger til Statkollegiets Historie 16601676« (II, s. 638-40) giver en liste over dette kollegiums medlemmer, som rummer væsent
lige korrektiver til G. N. Kringelbachs i »Meddelelser fra det kongelige Gehejmearkiv«.
(s. 103-05). Overhovedet er fremstillingen på flere steder reelt og formelt præget af for
stort hastværk. Udarbejdelsen af lister og tabeller i del II har åbenbart levnet forf. for lidt
tid til fuldt tilfredsstillende gennemarbejdelse af del I. Trods de anførte og andre mangler
har både lister, tabeller og fremstilling en uomtvistelig værdi til belysning af hovedpro
blemet: den højere embedsstand nationale og sociale sammensætning.
I slutkapitlet (»Hovedtræk«) påpeger forf., at den danske adel i tidsrummet 1536-1660
aldeles overvejende fik sin tilvækst ved optagelse af adelsmænd fra Hertugdømmerne, det
ikke-holstenske Tyskland og det øvrige udland (henholdsvis 21, 51 og mindst 13 pct.),
men at 1. indvandrede generation yderst sjældent optræder i rigsråd og centralforvaltning
udenfor Tyska Kancelli og kun i begrænset omfang får hovedlen i Danmark og Norge.
Endvidere, at daniseringen, bl. a. ved indgifte i danske slægter, foregik ret hurtigt. Af de
155 adelsslægter, som 1660 fandtes i Danmark og Norge, var 1766 kun 58 tilbage. 1660—
1766 fandt naturalisering og nyadling sted af 278 slægter, af hvilke forf. (afvigende fra
Albert Fabritius) kun vil anse lidt over halvdelen for dansk eller norsk eller daniseret før
nobiliteringen. Resten var med få undtagelser tyske eller slesvigholstenske. Det store fler
tale var »brev- og lavadel«, som kun i beskedent omfang nåede frem til de højere embe
der i konseil og centralforvaltning (kollegiechefer). For de toneangivende fremmede slægter
var daniseringsprocessen samtidig i almindelighed langsommere end før 1660.1 gehejmekonseillet, i kollegiechefstillinger udenfor Danske Kancelli og i stiftamtmands- og amtmands
embeder, især på Sjælland og Lolland-Falster, i Ribe stift og i Slesvig kom det tyskadelige
element til at spille en uforholdsmæssig stor rolle med tilbagetrængen af mænd af indfødte
adelige og ikke-adelige slægter i et omfang, som det er svært at finde sidestykker til i
tidens andre uafhængige stater. Tendensen blev særlig stærk fra o. 1700 og nåede et højde-
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punkt o. 1735-72. Hverken den gamle danske adels numeriske tilbagegang, som opvejedes
ved nobilitering af borgerligfødte danske, og dens godstab kan tilstrækkeligt forklare for
holdet. Forf. peger derfor i denne forbindelse med rette på den mistillid, som periodens
enevældige konger viste den danske, fra 1680’erne i stor udstrækning også den slesvigholstenske (ridderskabelige) adel, og som finder stærkt udtryk bl. a. i Christian 5.’s testa
menter af 1683 og 1698 og Frederik 4.’s »Regierungs-Regeln« af 1723. Som andre fak
torer anføres Anna Sophie Reventlows og hendes slægtninge Holsteinernes indflydelse i
Frederik 4.’s sidste snes regeringsår og for det meste af perioden hofkredsens urimeligt
stærke tyske præg. I anden sammenhæng konstateres, især efter 1730 stigende utilbøjelig
hed til at lade borgerligfødte eller nyadlede danske avancere til de højeste embeder i cen
traladministrationen, i nogen grad også til stiftamtmands- og amtmandsembeder.
I gehejmekonseillet optoges efter forf.s opgørelse 1670-1766 14 medlemmer af dansk,
12 af slesvigholstensk og 16 af tysk slægt. Blandt de sidste tør han kun betegne 3
(C. L. og C. A. v. Piessen og J. L. Holstein) som »meget stærkt daniserede«. Af de danske
medlemmer var kun 4 af borger- eller våbenbrevsslægt, og ingen af denne kategori er
repræsenteret mellem 1721 og 1770. De 5 øvrige »borgerligfødte« var tyske eller slesvigholstenske af herkomst; af disse udnævntes fra 1700 til periodens slutning kun 1, den til
Christian 6.’s familiekreds intimt knyttede J. S. Schulin (1738). Forf. medregner i gruppen
ganske vist Chr. v. Lente (1699-1710, 1721-25), men dels falder hans første optagelse
før 1700, dels synes hans slægt, som stod kongehuset meget nær trods forf.s tvivl at være
opløftet i tysk rigsadel før 1660. Periodens danskadelige konseilmedlemmer opgør forf.
til 10, hvoraf kun 2 optoges efter 1703 (Iver Rosenkrantz 1730, Otto Thott 1758). Det
højeste råds historie efter Frederik 5.’s død falder udenfor opgaven. Forf. har dog fortsat
sin undersøgelse og når det resultat, at det først i perioden o. 1814-48 får et overvejende
dansk eller daniseret præg. Ansatser til denne udvikling er dog til stede fra 1772 (gehejmestatsrådets oprettelse) og 1776 (indfødsretsloven, hvis betydning forf. undervurderer).
Af borgerlig eller nyadlet herkomst var 1700-1770 efter hans opgørelse kun o. Vs af de
udnævnte medlemmer mod o. V* 1772-1848 og o. halvdelen 1671-1700.
Redegørelsen for de højere embedsmænd i de tre centrale kollegier og statskollegiet
lider, som nævnt, af mangler, hvad tiden 1660-76 og især den sidstanførte, interessante,
men allerede 1676 ophævede institution angår. Danske Kancelli var i hele perioden
1660-1766 og senere helt overvejende dansk bemandet, selvom det 1676-1730 var under
lagt storkanslere af slesvig-holstensk eller tysk adelig herkomst. Blandt deltagerne i de
kollegiale forhandlinger var 1679-99 borgerligfødte i flertal, og endog oversekretærerne
var, med en enkelt undtagelse, 1670-1730 danske eller helt daniserede mænd af borger
eller våbenbrevsslægt. Det burde være nævnt, at det samme fra 1660 til embedets ophør
1872 gjaldt indehaverne af den vigtige generalprokurørstilling (1730 overflyttet fra kammer
kollegiet til kancelliet). 1730-70 var oversekretærerne adelige; længst beklædtes embedet af
den daniserede J. L. Holstein af tysk slægt (1735-63), før og efter ham af mænd af
gammeldansk adel med gode forbindelser: Ivar Rosenkrantz og Otto Thott. Da de 1699
ophørte kollegiale drøftelser fra 1730 genoptoges, begrænses de borgerligfødtes antal til o.
halvdelen af forhandlingsdeltagerne; de øvrige er mænd af gammel og ny adel, både dansk,
slesvigholstensk og tysk, for de sidste kategoriers vedkommende dog mere eller mindre
daniserede. De højere kancelliembedsmænd får et fornemmere præg, især fra 1745. En
beslægtet udvikling viser i det hele Tyske Kancelli i social henseende; dets embedsstab er
gennem hele perioden næsten helt af slesvig-holstensk eller tysk herkomst. Skatkammerkollegiet havde 1660-79 dansk-adelige chefer; fra det 1679 omdannedes til rentekammer
kollegiet (1700 rentekammeret), var overrentemestre og direktører til 1692 slesvigholstenere
af borgerstand eller våbenbrevsslægt, derefter adelige af tysk slægt. Rentemestrene var
1660-79 dansk-adelige og borgerligfødte slesvigholstenere i omtrent lige antal; noget lig
nende var den nationale og sociale fordeling blandt de øvrige assessorer. 1679-1700 er
imidlertid, som i Danske Kancelli, det borgerlige element absolut dominerende også i kam
merkollegiet, dog med nogen overvægt for mere eller mindre daniserede slesvigholstenere og
tyskere. En tilsvarende social sammensætning ville forf. have kunnet finde i kommercekollegierne 1670-1731 og i kommissionerne i rådstuen 1690-1705. Et stærkt borgerligt
flertal bevares i rentekammeret blandt de 1700 indførte »kommitterede«, øjensynligt over
vejende af dansk herkomst, mens borgerstanden er svagere repræsenteret i den højere rang-
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klasse, de »deputerede«, især efter 1740, således at også finansledelsen nu får et fornemmere
præg. Nationalt optræder blandt de deputerede danske, tyske og slesvigholstenske slægter
i omtrent samme antal, altså med overrepræsentation for det ikke-danske element. Stor
lighed viser sammensætningen socialt og nationalt blandt kommitterede og deputerede i
»General-Landets-Økonomi- og Kommercekollegium« (1735-68), som ikke er behandlet i
undersøgelsen, med voksende overvægt for det adelige og ikke-danske element.
Sammenfattende kan siges, at forf. har ret i sin iagttagelse: at borgerligfødte og udenfor
Danske Kancelli borgerligfødte danske fra 1730-40 har sværere ved at avancere til de
højere kollegieembeder, og at mænd af tyske slægter i varierende daniseringsgrad i ufor
holdsmæssigt stort omfang ansættes i de højeste stillinger indenfor centraladministrationen.
For de højeste embedsmænd i den civile lokaladministration, stiftamtmænd og amtmænd,
viser forf.s studier over udnævnelserne i de forskellige regeringsperioder en gradvis tilbage
gang i Danmark for de gammeladelige danske slægter, især fra Frederik 4.’s regeringstid og
især på Sjælland og Lolland-Falster samt i Ribe stift. I stiftamtmandsembederne konsta
teres en udtalt tendens til at foretrække mænd af ikke-danske slægter i de nævnte to ø-danske stifter og i Ribe stift. Ved siden af kongelig mistillid til den danske adel i almindelighed
og de fremmedes ønske om ikke at ansættes alt for langt borte fra hofresidensen anfører forf.
som forklarende moment den fremmede adels særligt stærke godserhvervelse på øerne. Efter
al sandsynlighed har alle disse tre faktorer spillet ind. For Ribe stift påpeges dets belig
genhed ved grænsen til Slesvig, hvor fra 1860’erne tallet af tyske slægter i amtmandsembe
derne kom til at dominere over både slesvigholstenske og de kun rent undtagelsesvis an
satte danske. 1699-1730 var i hele Danmark stiftamtmændene af tysk adel, hvoraf 6 født
i Tyskland, omtrent lige så talrige som danske og slesvigholstenske tilsammen. Indenfor de
to sidste kategorier vandt samtidig mænd af borgerlig og nyadelig herkomst frem (7 af i
alt 20 ansættelser). Nogen tilbagegang for mænd af tyske slægter, dog opvejet ved frem
gang for mænd af slesvigholstenske, viser stiftamtmandsudnævnelserne 1730-46, men 174666 øges tallet af »tyske« udnævnelser atter (til o. Vß); talen er dog, med en enkelt und
tagelse, om mænd, fødte i kongens lande. Det danske element holder sig i denne periode
på ca. 50 pct., men antallet af udnævnte af borgerlige og nyadelige slægter er tydeligt
dalende - svarende til tendensen for de højere kollegieembeder. Stærkere gjorde borgere og
ny adlede sig gældende i amtmandsembederne. I 1760’erne sad mænd af dansk herkomst
dog kun inde med o. halvdelen af disse; i de øvrige var mænd af tyske slægter i flertal.
I Norge var den danske adel stærkt vigende i stiftamtmands- og især amtmandsembe
der allerede i de sidste årtier af 17. årh., og under Frederik 4. ansattes mænd af norsk bor
gerherkomst i o. halvdelen af de første og de allerfleste af de sidste embeder. Trods nogen
tilbagegang til fordel for danske og tyske, til dels nyadlede, synes norskfødte i de føl
gende perioder at have siddet inde med over halvdelen af amtmandsembeder i landet,
mens mænd af dansk, tysk og slesvigholstensk slægt, oftest adlede (men 1699-1730 og
1746-66 ingen af gammeldansk adel) i almindelighed blev foretrukket ved stiftamtmands
udnævnelserne. Det store flertal af de ikke-nordiske elementer var dog i betydelig grad
daniserede (eller norvagiserede).
Det er en mangel, at statholdere og vicestatholdere i Norge ikke er inddraget i under
søgelserne. Disse synes imidlertid at vise, at de højeste civile myndigheder i nordriget i
det hele ikke var stort mere landsfremmede af herkomst, end tilfældet var med de til
svarende myndigheder indenfor den danske lokaladministration. En sag for sig er den stærke
danisering af den højere embedsstand i Norge, og det helt urimelige forhold, at ingen
norskfødte efter den gammeladelige rigsadmiral Henrik Bielkes død 1683 optoges i konseil og gehejmestatsråd med den ene undtagelse M. G. Rosencrone (1782-84) og kun i
yderst beskedent omfang træffes blandt centraladministrationens højere embedsstands med
lemmer.
Forfatteren kommer til slut ind på det spørgsmål, hvorledes indtægter af højere embeder
(medregnet emolumenter) forholdt sig til godsindtægter i den behandlede periode. Noget
mere udtømmende svar kan ikke gives uden omfattende arkivstudier, men forf. har ret i,
selv om han kunne have udtrykt sig klarere, end tilfældet er, at de forskellige sociale og
nationale gruppers formues- og indtægtsforhold må indgå som led i undersøgelsen af em
bedsstandens historie. Formuefaktoren må dog ikke overvurderes. Relativ fattigdom har
medvirket til at tvinge flere gamle adelsslægter ud af den højere statstjeneste, som det
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rigtigt bemærkes. Men større formuebesiddelse var kun en blandt flere forudsætninger for
at gøre karriere indenfor denne; blandt disse forudsætninger spillede kongegunst og gode
slægts- og andre konnektioner indenfor hoffet og centralstyrelsens højere kredse en meget
stor rolle.
Besvarelsen er, som tidligere anført, beheftet med flere ikke uvæsentlige mangler, især
hvad den fremstillende del angår. Der er imidlertid udført et meget stort arbejde for at
bestemme de utallige i lister og tabeller optagne embedsmænds nationale og sociale her
komst. Og afhandlingen vidner som helhed om evne til videnskabelig forskning og for
flere problemers vedkommende om ikke ringe skarpsind. For de behandlede embedsgrup
pers vedkommende giver den kendskabet til deres sammensætning i forskellige perioder et
langt sikrere grundlag, end man før besad, og kaster i flere henseender nyt lys over svingnin
ger i udviklingen. I betragtning af opgavens omfang og vanskelighed indstiller vi derfor be
svarelsen til accessit.

C. O. Bøggild-Andersen.
(sign.)

Troels Fink.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være arkivar, mag. art.
Knud Prange.

Forhistorisk arkæologi.
Til opgaven »Hallstattkulturens indflydelse i nordisk bronzealder og dens betydning for
jernalderens begyndelse i Danmark« er der indkommet een besvarelse under mærket
»Præd. 11,1«. Den omfatter 134 maskinskrevne kvartsider, litteraturliste og 8 signaturkort
over Danmark.
Afhandlingen indledes med en klar og rigtig udredning af det vanskelige forhold mel
lem Centraleuropas seneste bronzealder og tidligste jernalder til den yngre nordiske bronze
alder på grundlag af de nyeste undersøgelser. En østlig oprindelse af væsentlige elementer
i Hallstattkulturen, som fremstillet af bl. a. Gallus og Horvath, anses for sandsynlig og
vender sig sikkert med rette mod det nyeste arbejde indenfor emnet (Kossack 1954), hvori
modsatte kulturstrømninger hævdes. I den kortfattede omtale af nordiske forskeres behand
ling af disse kulturforbindelser burde det første arbejde af Montelius i S. F. T. VIII vel
være nævnt.
I andet afsnit, der væsentligt er refererende, optrækkes hovedlinierne i kulturbilledet
i bronzealderens to sidste og jernalderens første afsnit, og votivfundenes vidnesbyrd om
mandlige og kvindelige guddommes tilstedeværelse fremhæves, ligesom der gøres rede for
østlige og vestlige typer i de nordiske fund.
Det meget omfattende tredie kapitel behandler det overordentlig store fundmateriale,
først indførte sager, derefter efterligninger og hjemlige typer i en grundig behandling,
hvori der tages stilling til mange vigtige spørgsmål, bl. a. oprindelsen af de enestående
Viksø-hjælme, der mod vore førende autoriteter menes at være af østlig oprindelse. Her
burde den af Althin hævdede nordiske proveniens være diskuteret. Grund er der her til at
fremhæve påvisningen af Navicella-fibulaen i det nordiske fundmateriale, samt den selv
stændige behandling af de mange halsring-typer, deres oprindelse og udbredelse, hvori
for Wendel-ringenes vedkommende med rette fremhæves både en nordlig og en syd- og
sydvestlig udbredelse fra nordtysk område. Også behandlingen af Billendorf- og Göritzkeramikken er oplysende, og en østlig oprindelse af billedkarrene mod den gængse italiske
er sikkert rigtig. Gravtyperne er mere summarisk gennemgået. Herunder burde de inter
essante klokkegrave have været behandlet, ligesom kortmaterialet kunne være mere udførligt.
Afsnittet om de samtidige plastiske fremstillinger af mennesker og dyr rummer gode enkelt
iagttagelser, bl. a. i rekonstruktionsforsøget af Fårdalgudinden med slangen. For dyrefigurernes vedkommende formodes hjemlig fabrikation under påvirkning fra Sydrusland,
hvorved den vanlige opfattelse af dem som stammende fra Hallstattkulturens område for-
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kastes. I dette afsnit burde placeringen af en række enkelttyper i det nordiske system have
været klarere.
Afhandlingens fjerde afsnit omhandler bronzealderens lokalgrupper og støttes af en
række typekort, hvor der dog savnes et sammenfattende kort over lokalområderne. Den
foretagne opdeling giver en rimeligere forklaring på den af Schwantes opstillede kronolo
giske inddeling af VI. periode i tre afsnit, idet den viser, at disse delvis er samtidige, men
har forskellig geografisk udbredelse: et af opgavens bedste resultater.
Placeringen af Hallstatt I og II i forhold til den nordiske P. V-VI og jernalderens
første afsnit er rigtigt påpeget, og dette resultat kunne med udbytte være fulgt op med en
mere dybtgående analyse af forholdene i jernalderens begyndelse, hvilket på afgørende
måde ville have bragt en besvarelse af den stillede opgaves anden halvdel.
Besvarelsen er som helhed grundig og velskreven og viser godt kendskab til både den
ældre og nyeste nordiske og europæiske litteratur om emnet. Det der stærkest savnes er en
videreføring af iagttagelserne om bronzealderens fund, hvilket kunne have givet et klarere
begreb om Hallstatt-kulturens rolle i den førromerske jernalder bl. a. i forhold til andre
indflydelser (særlig fra det østlige Mellemeuropa) som kun er antydet. Opgavens sidste
spørgsmål er derfor kun antydningsvis besvaret, hvorfor vi, trods gode iagttagelser og i
mange enkeltheder selvstændig stillingtagen til problemerne, kun kan indstille den til
accessit.
C. J. Becker.
(sign.)

P. V. Glob.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være stud. mag. Jytte
Lavrsen.

Almindelig patologi.
Prisopgaven i almindelig patologi 1957 lød: »Der ønskes en undersøgelse over folinsyreudskillelsen, evt. også folininsyreudskillelsen i urinen hos patienter med akute leukoser, om
muligt før, under og efter remission«.
Der er indkommet en besvarelse under mærket »Anne«. Afhandlingens egentlige tekst er
på 91 maskinskrevne kvartsider, dertil kommer ca. 80 sider journaluddrag med tabeller
etc. og en litteraturfortegnelse på 5-6 sider.
I indledningen omtaler forfatteren, at de spontane remissioner ved leukæmi kunne tæn
kes forårsaget af et folinsyreunderskud i organismen. Som støtte herfor fremføres bl. a.,
at leukocyttallet i perifert blod ofte falder til lave værdier umiddelbart før en remission,
samtidig med at knoglemarven udviser forandringer, der kunne tydes som folinsyremangel.
Endvidere fremføres enkelte kliniske iagttagelser fra litteraturen, der viser, at folinsyretilførsel kan give anledning til forværring af tilstanden ved leukæmi (Heinle, Welch, 1948),
og at paraaminobenzoesyre i små doser undertiden kan fremkalde lignende forværring af
tilstanden ved leukæmi (Bichel, 1948). Forfatterens litteraturliste indeholder dog ikke det
første af de to nævnte, for hans diskussion så vigtige, arbejder. Forfatteren fremsætter den
interessante tanke, at leukocytosen, der efter det anførte, kan fremkaldes ved den perorale
tilførsel af paraminobenzoesyre og af folinsyre, på en eller anden måde kunne være for
bundet med forandringer i tarmfloraen, idet visse af tarmkanalens bakterier skulle danne
en absorberbar faktor med betydning for leukocytstigningsmekanismen. Forfatteren tænker
sig, at disse tarmbakteriers vækstforhold og produktionen af dette ukendte stof evt. kunne
påvirkes af administration af folinsyre eller paraaminobenzoesyre. Disse interessante og
originale synspunkter uddybes dog ikke nærmere, hellere ikke ad eksperimentel vej senere
i afhandlingen.
I kapitel 1 giver forfatteren derefter en historisk oversigt over opdagelsen af og sam
menhængen mellem de forskellige stoffer i folinsyre- og folininsyregruppen, og de essen
tielle forhold vedrørende folinincoenzymets kemiske sammensætning og betydning i de
intermediære processer som transportør af eet-kulstoffragmenter beskrives. Desuden omta-
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les effekten ved leukæmi af folinsyreanaloger samt af sulfastoffer og paraaminobenzoesyre,
der indirekte påvirker folinsyren i organismen. Det er lykkedes forfatteren at give en god
og oplysende, sammenhængende og dog kortfattet oversigt over dette store stof.
Man kunne måske her have ønsket en diskussion af, hvorvidt det ud fra vor viden
om folinsyrens- og folininsyrens betydning i de intermediære omsætninger, ville være mest
relevant at undersøge folinsyreudskillelsen eller såvel folinsyre- som folininsyreudskillelsen
i urinen ved løsningen af den foreliggende opgave. Forfatteren retfærdiggør i det mindste
ikke, at han i det følgende kun beskæftiger sig med folinsyreudskillelsen. Under hensyn
tagen til den stillede opgaves formulering samt til de vanskeligheder, som forfatteren
møder under udarbejdelsen af en tilstrækkelig god metode til måling af folinsyreudskil
lelsen i urinen, må det dog anses for rimeligt, at forfatteren ikke udvider sit arbejdspro
gram til også at omfatte folininsyremålinger.
Kapitel 2 (side 14-49) omhandler beskrivelsen af den af forfatteren anvendte måle
metode. De forskellige principper for måling af folinsyre nævnes, og det konkluderes hur
tigt, at kun den mikrobiologiske målemetode kan komme på tale ved løsningen af den stil
lede opgave. De forskellige mikroorganismers anvendelighed ved måling af folinsyre i
urin omtales. Som grundlag for sin metode anvender forfatteren den af »Difco«-fabrikken udarbejdede fremgangsmåde med streptococcus fæcalis som testbakterie. Som vækst
substrat anvendes fabrikkens dehydrerede produkt til folinsyrebestemmelse. Af tidsmæssige
grunde forsøger forfatteren klogeligt ikke at ændre substratets sammensætning eller at
fremstille et sådant selv.
Forfatteren gennemgår detailleret hvert trin i sin fremgangsmåde i overensstemmelse
med den af fabrikken udsendte anvisning. På forskellige punkter, som derefter gennem
gås, indfører forfatteren egne forbedringer. Dette angår f. eks. opbevaringsmåden og om
såningsteknikken af testbakterien, hvor forfatteren gennem hyppige omsåninger og anven
delse af skråagar i stedet for stikkulturer angiver at få bedre og mere ensartet vækst fra
gang til gang med de samme mængder af folinsyre. Man savner dog en dokumentation
for disse påstande i form af forsøgsreferater. Forfatteren undersøger betydningen af sub
stratets koncentration og incubationstidens længde for standardkurvernes udseende. Des
uden pointeres betydningen af en omstændelig og nøje beskrevet glasopvask.
Som en meget værdifuld og fortjenstfuld omstændighed ved forfatterens forsøgsteknik
skal nævnes, at vækstglassene med såvel de forskellige standardfolinsyreopløsninger som
med urinprøverne under alle procedurer (autoklavering, tilsætning af testbakterien, incuberingen i termostaten og under den efterfølgende måling af vækstens intensitet) bliver an
bragt vilkårligt blandet mellem hinanden i forsøgsstativet og ikke i rækkefølge efter hin
anden med jævnt stigende koncentration og med dobbeltbestemmelser ved siden af hinan
den. Herved opnås, at betydningen af systematiske fejl, f. eks. som følge af uensartet på
virkning af glassene i de forskellige ender af forsøgsstativet (under autoklavering, tilsætning
af testbakterie eller incubering i termostat m. m.) samt betydningen af den subjektive
faktor ved målingerne af væksttætheden, elimineres eller indskrænkes. Sådanne fejl spiller
utvivlsomt en stor rolle ved mikrobiologiske målemetoder. Det vidner om sund kritisk sans,
at forfatteren har forstået betydningen af disse forhold, og det er prisværdigt, at han har
draget de praktiske konsekvenser heraf.
Til måling af testbakteriens vækst gennemprøver forfatteren forskellige metoder, idet
han dels måler væksten ved nephelometri og dels ved turbidimetri og endelig ved titrering
af den under væksten dannede syremængde. Der meddeles standardkurver, der viser sam
menhængen mellem kendte folinsyremængder i vækstglassene (totalrumfang 10 ml) og de
ved alle tre målemetoder opnåede udtryk for bakterievæksten. Ved den titremetriske be
stemmelse, som forfatteren foretager elektrometrisk med en automatisk titreringsanordning
(titrator type TTI, Radiometer, København) opnås i måleområdet fra 0 til 5x10-^ 9 g folin
syre pr. vækstglas en retlinet afhængighed mellem folinsyremængderne og titreringstallene.
De demonstrerede standardkuver, som opnås ved turbidimetrisk eller nephelometrisk må
ling af bakterievæksten, er derimod ikke retlinede, men forløber med tiltagende hældning,
et forhold som forfatteren dog ikke gør noget forsøg på at forklare.
På grundlag af disse forsøg beslutter forfatteren sig til i det følgende at anvende titreringstekniken ved sine målinger.
Folinsyremængderne i urinprøverne bestemmes almindeligvis i fire forskellige fortyn-
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dinger (1:1, 1:2, 1:4 og 1:8), der hver sættes op in triplo. Ved sammenligning med den
samtidig fremstillede standardkurve beregnes urinprøvens folinsyrekoncentration som mid
delværdi af resultatet opnået i de fire forskellige fortyndinger.
Forfatteren støder her på et ofte udtalt »drift«-fænomen, der for nogle urinprøvers ved
kommende viser sig ved, at koncentrationen af folinsyre i urinen findes des højere jo større
fortynding urinen er undersøgt i (positiv »drift«). I andre urinprøver møder forfatteren
en »drift« i resultaterne, der går den modsatte vej (negativ »drift«), og meget ofte viser
resultaterne ingen »drift«. Ud fra den korrekte formodning, at fænomenet kunne skyldes
tilstedeværelse af uspecifike stoffer i urinen med hæmmende eller fremmende virkning på
bakteriernes vækst, forsøger forfatteren at fjerne evt. sådanne stoffer fra urinprøverne ved
at udryste disse med æther og med æthylacetat. Disse anstrengelser er dog forgæves. Da de
nærmere omstændigheder ved de nævnte forsøg ikke er omtalt, er det dog ikke muligt at
se, om der er gjort tilstrækkeligt for at prøve ad denne vej at komme uden om det essen
tielle problem, som »drift«-fænomenet er.
Forfatteren erklærer videre, at »drift«-fænomenet er mindre udtalt, når folinsyrebestemmelserne foregår på grundlag af titrimetriske målinger af bakterievæksten, end når bestem
melserne foregår nephelometrisk eller turbidimetrisk. Forfatteren mener, at dette forhold,
som dog heller ikke er dokumenteret gennem forelagte forsøgsresultater, beror på, at
standardkurverne er bedre bestemt ved den titremetriske metode end ved de to andre måle
metoder, og at »drift«-fænomenet snarere skyldes målemetodens usikkerhed end tilstedevæ
relsen af uspecifike stoffer i urinprøverne. Dette synspunkt kan dog næppe holde. Ved til
strækkelig stor måleusikkerhed ville de folinsyremængder, der findes i en given urinprøve
på grundlag af bestemmelser i fire forskellige fortyndinger, netop variere tilfældigt og re
sultaterne ville således ikke udvise en systematisk »drift« enten i positiv eller negativ
retning.
Forfatteren er fuldt ud klar over, at tilstedeværelsen af »drift« umuliggør en sikker
bestemmelse af små variationer i den spontane udskillelse af folinsyre i urin. Han burde
måske derfor have overvejet eller diskuteret nødvendigheden af at tilrettelægge sine under
søgelser hos leukosepatienter som en undersøgelse af folinsyreudskillelsen efter folinsyrebelastning. Herved ville koncentrationerne af folinsyre i urinerne blive så store, at folinsyrebestemmelserne kunne foregå i betydeligt større fortyndinger af urinerne, således at » drift «fænomenet formentlig helt ville forsvinde. Han har i sin indledning nævnt muligheden af, at
sådanne belastninger kunne give vigtige resultater, men kommer ikke her ind på sådanne
forsøg. Da forfatteren ifølge opgavens ordlyd har anset en undersøgelse af den spontane
folinsyreudskillelse hos leukæmikere som nogen essentielt og som et nødvendigt første led
i løsningen af opgaven, har han trods de erkendte mangler ved målemetoden alligevel
haft mod til at fortsætte med denne. Som det ganske rigtigt bemærkes i afhandlingen,
kunne man heller ikke på forhånd anse den valgte måleteknik som uegnet, da man ikke
kunne vide noget om størrelsesordenen af de variationer i folinsyreudskillelsen, man evt.
kunne vente at finde i de forskellige stadier af sygdommen hos patienter med leukoser.
Forfatteren har gjort et enkelt forsøg med tilsætning af en kendt mængde folinsyre til
en urinprøve og med tilfredsstillende genfinding.
Desværre er der ikke udført forsøg, der direkte går ud på at undersøge, med hvor stor
en usikkerhed folinsyrebestemmelserne på urinprøverne foregår. Herved havde forfatteren
haft meget bedre muligheder for at udtale sig om, hvorvidt metodens usikkerhed kunne
forklare forskellige diskuterede, og nu ikke fuldt opklarede, forhold. Det drejer sig bl. a.
om problemerne vedrørende »drift«-fænomenet og om holdbarheden af folinsyren i stan
dardopløsningerne og i urinprøverne, der henstår ved 4-25 ° C. Og det drejer sig ikke mindst
om vurderingen i kapitel 3 af significansen af ændringerne i folinsyreudskillelsen i uri
nerne fra patientmaterialet.
Der foreligger dog forskellige forsøg, der indirekte kan bringes til anvendelse ved
vurderingen af nøjagtigheden ved folinsyrebestemmelserne. Således findes ved undersøgelse
af samme urinprøve, der opbevaredes ved 4-25° C igennem flere måneder, at middelfejlen
på middelværdien af et ikke nærmere anført antal bestemmelser af folinsyreindholdet i
prøven er af størrelsesordenen +50 %. Forfatteren mener - og sikkert med rette - at disse
variationer er udtryk for usikkerheden ved målemetoden, og at de ikke har nogen sammen
hæng med forandringer i prøvens folinsyreindhold under opbevaringen.
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Ved samtidig måling af folinsyreindholdet i en række forskellige urinprøver på forskel
lige undersøgelsesdage, viser det sig iøvrigt, at variationerne i resultaterne går samme vej,
således at forstå, at de dage, hvor man finder størst koncentration, gør dette sig gæl
dende i alle de undersøgte urinprøver samtidig og omvendt. Forfatteren indser rigtigt, at
dette formentlig betyder, at man er i stand til at måle variationer i folinsyremængden i
urinprøver med større sikkerhed end foran anført, såfremt alle bestemmelserne udføres på
samme dag og med samme standardkurve. Ved de senere forsøg på at bestemme varia
tionen i folinsyreudskillelse hos patienter med leukoser, har forfatteren, så vidt det har
været praktisk muligt, nøje holdt sig dette vigtige forhold for øje.
Om forfatterens målemetode må man sige, at der er udført et omfattende og smukt ar
bejde for at løse det vanskelige problem, som er forbundet med måling af de små folinsyremængder, der spontant udskilles i urin under normale forhold. Det må antages, at den
opnåede nøjagtighed ved disse målinger står fuldt ud på højde med andre forskeres inden
for dette område. De forelagte undersøgelser viser på en nøgtern og kritisk måde vanske
lighederne ved den mikrobiologiske bestemmelse af folinsyre i urin. Sådanne vanskelig
heder har andre forskere, der har beskæftiget sig med måling af spontan folinsyreudskil
lelse i urin, utvivlsomt også mødt. Forfatteren blotlægger og diskuterer imidlertid i den
foreliggende afhandling mange af disse ubehagelige problemer på en detailleret, kritisk og
sober videnskabelig måde, som man savner, når man søger oplysninger i litteraturen om
måling af folinsyreudskillelsen i urin. Undersøgelserne må betegnes som et særdeles værdi
fuldt supplement til de sparsomme oplysninger, man finder i litteraturen om dette emne.
Kapitel 3 indeholder en omtale af folinsyreudskillelsen i et normalmateriale (20 døgn
uriner stammende fra 9 normale personer) samt i det af forfatteren undersøgte patient
materiale (ca. 200 urinprøver stammende fra 13 patienter med leukoser).
Middeltallet for døgnudskillelsen af folinsyre hos de normale findes til 1,6X104"6 g pr.
døgn med en standarddeviation på l,6xl0-^6 g (d. v. s. ca. 30 %). Forfatteren angiver her
efter grænserne for normalområdet for udskillelsen af folinsyre til 0,4 til 10,0x104-6 g pr.
døgn. De fundne værdier svarer ganske godt til de sparsomme angivelser herom, der findes
i litteraturen.
Derefter gennemgås undersøgelserne hos patienterne med akut leukæmi, hvoraf der er
11 i materialet, og endvidere har forfatteren gjort undersøgelser hos 2 patienter med chronisk myeloid leukæmi under exacerbation.
Han gør selv opmærksom på en svaghed i materialet, der består i, at undersøgelserne
først er foretaget, efter at behandling er institueret. Det er rigtigt, at dette er en ikke
uvæsentlig svaghed, men det må fremhæves, at han ikke selv har kunnet være herre over
tidspunkterne for behandlingens institution eller over behandlingens art. Forløbet er fulgt
med hyppige undersøgelser af det perifere blods celler, sternalpunkturer m. m., som tillige
med resumeer af sygehistorierne findes i tilstrækkelig detailleret og overskuelige journaler:
leukocyttallene sammen med folinsyreværdierne er opført i diagrammer.
Det forekommer upraktisk, at folinsyremålingerne findes opgivet som 1., 2., 3. ... dag
i forhold til den dag, folinsyremålingerne begyndes, mens blodtællinger m. v. er angivet
med den dato, hvor de er foretaget; det ville have givet større overskuelighed, om også
folinsyreudskillelsesværdierne havde været dateret.
Forfatteren søger ved gennemgangen af de enkelte tilfælde at finde frem til en rela
tion mellem folinsyreudskillelsen og leukocyttallet; selvom han udtrykker sig ret forsig
tigt, er de foreløbige slutninger ikke alle berettigede. Forfatteren gør sig åbenbart ikke gan
ske klart, hvor store tællefejlene såvel ved totalantallet som ved differentialtællingerne, er;
han forsøger at sætte folinsyreudskillelsen i relation til både totalantallet af hvide blod
legemer og antallet af blaster, og dette sidste såvel i det perife blod som i sternalmarven.
Han angiver at have fundet faldende leukocyttal sammen med faldende folinsyreværdier
(tilf. A og L) og stigning af leukocyttal sammen med brat fald af folinsyreudskillelsen
(tilf. B og H), men der er næppe grundlag for at tillægge disse svingninger nogen betyd
ning. I andre tilfælde er der fundet størst udskillelse ved de højeste leukocyttal (tilf. K)
og normal udskillelse ved store leukocyttal (tilf. D), her følges store ændringer af tallene
kun af små ændringer i folinsyreudskillelsen.
Der er af de undersøgte 13 patienter kun 2 (tilff. D og K), der i de perioder, hvor
folinsyreudskillelsen er undersøgt, har højt leukocyttal, resten har et normalt eller lavt an-
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tal, hvad der formentlig hidrører fra, at der er givet kraftig behandling, før folinsyrebestemmelserne sættes ind. Forfatteren omtaler ikke nærmere det forhold, at flertallet
af patienterne har normale tal, og at de fundne svingninger i leukocyttallene absolut set
er meget små i flertallet af tilfældene; han burde måske også have fremhævet, at standarden
for leukocyttallene i kurverne er meget forskellig, mens den for folinsyreudskillelsen er
den samme.
I kapitel 4 diskuterer forfatteren resultaterne, derunder den virkning, som den givne
terapi kan have haft på folinsyreudskillelsen. Der er anvendt antineoplastisk terapi af for
skellig art, steroider, antibiotica og transfusioner. Han har søgt at belyse antibioticas
betydning for den anvendte mikrobiologiske målemetode ved at undersøge, om urinen fra
patienterne virkede hæmmende på væksten af str. fæcalis, hvad den ikke gjorde. Da de givne
antibiotica måtte påvirke tarmfloraen, kunne folinsyresyntesen dér påvirkes. Han har ikke
i sit materiale kunnet konstatere, at folinsyreudskillelsen blev påvirket af indgift af anti
biotica; men dette er ikke sikret ved systematiske undersøgelser.
Noget tilsvarende kan siges om steroidbehandlingen.
Forfatteren går herefter ind på sine forsøgsresultater, han vender tilbage til de allerede
omtalte relationer mellem leukocyt- og blastsvingninger og folinsyreudskillelsen og konklu
derer nu korrekt, at man under hensyn til måleteknikens usikkerhed ikke tør tillægge
resultaterne for stor værdi, men han mener dog, at hans resultater ikke tyder på, at remis
sioner ledsages af bestemte ændringer i folinsyreudskillelsen. Heri kan man give ham ret;
selvom man dog ikke bør overse, at det materiale, der har været til forfatterens disposition,
ikke tillader med fuld sikkerhed at drage denne negative slutning.
Med rette fremhæver forfatteren til slut, at man ikke hos nogen af patienterne har
fundet folinsyreudskillelse, der ligger over normalværdierne. (Dog er der 1 patient (tilf. L),
hvor folinsyreudskillelsen i nogle dage var så stor, at den ikke kunne måles - en angivelse,
der ikke er forklaret nærmere).
Forfatterens litteraturliste, der næsten konsekvent kun angiver det første af de pågæl
dende forfatteres navne og derefter kun betegnelsen »et alii«, opfylder således ikke de
gængse krav.
Arbejdet som helhed er noget præget af, at forfatteren ikke har haft tilstrækkelig tid
til sin rådighed. Dette er i og for sig forklarligt ved de betydelige metodologiske vanske
ligheder, folinsyremålingerne har frembudt. Det skal siges til hans ros, at han med stor
energi, omhu og eftertanke har søgt at finde forklaringerne på disse vanskeligheder, og at
han ikke har forladt sig på de - iøvrigt sparsomme - litteraturangivelser; han har selv
stændigt, detailleret og oprigtigt klarlagt vanskelighederne og søgt veje til at overvinde dem.
Derved har han opnået, at hans metodik fuldt ud står på højde med andres på dette
område.
Dette arbejde med metodikken viser hans evne til at arbejde på videnskabelig og kri
tisk - ikke mindst selvkritisk - måde, og hans undersøgelser belyser de metodologiske
forhold bedre end hidtil foreliggende os bekendte arbejder.
Mindre betydelig er den del af arbejdet, som direkte skulle besvare opgavens spørgs
mål. Hans konklusioner, der ovenfor er omtalt, er vistnok holdbare.
Man kunne have ønsket, at der havde været tid til at foretage folinsyrebelastninger,
hvis mulige værdi forfatteren har erkendt; men det er forståeligt, at tiden ikke har til
ladt, at sådanne undersøgelser blev gennemført, så meget mere som opgavens ordlyd måtte
placere sådanne undersøgelser i 2. række.
Besvarelsen har, som det fremgår af ovenstående, mangler, der dels skyldes den
knappe tid, dels materialets karakter, som forfatteren ikke har haft indflydelse på. Besva
relsen vidner dog om så gode evner til videnskabeligt arbejde, at vi mener det berettiget at
indstille til fakultetet, at forfatteren belønnes med universitetets guldmedaille.

Cai Holten.
(sign.)

Jørgen Bichel.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være stud. med. John
Brown Thomsen.
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Biokemi og ernæringshygiejne.
»En eller flere af de eksisterende metoder til kvantitativ bestemmelse af fedtsyrer med mere
end een dobbeltbinding ønskes nærmere vurderet på basis af egne eksperimenter.«
Der er indkommet to besvarelser:
I
Under mærket: Si sapis, sis apis, er indkommet en besvarelse på 285 maskinskrevne kvart
sider + 8 sider litteratur, omfattende 199 numre. Der er 31 figurer på indskudte blade i
teksten og 106 tabeller, hvoraf de første 70 er inkorporeret i selve teksten og resten,
tillige med et betydeligt antal ikke nummererede tabeller, findes i »forsøgsrapporten« fra
side 207 til 285.
Afhandlingen er inddelt i en indledning og tre afsnit. Afsnit I omfatter litteraturstudier
over de umættede fedtsyrers kemi og biokemi (kapitel 1-3). Afsnit II indeholder litteratur
studier over metoder til kvantitativ bestemmelse af fedtsyrer med mere end een dobbelt
binding (kapitel 4-7). Afsnit III omhandler egne undersøgelser (kapitel 8-12).
I indledningen gøres ganske kort rede for opdagelsen af visse fedtsyrers essentielle
karakter.
Kapitel I (side 4-20) giver en oversigt over terminologi, symboler og historisk ud
vikling indenfor fedtsyrekemien. Forf. foretager en gennemgang af de naturligt fore
kommende polyensyrer og påpeger karakteristiske træk i disse syrers struktur. I tilslutning
hertil omtales metoder, der kan anvendes, når man vil omdanne naturligt forekommende
polyensyrer til positionsisomere forbindelser. I kapitlets slutning berøres det vanskelige
problem om naturligt forekommende polyensyrers cis-trans isomeri og de muligheder,
man har for at belyse denne form for isomeri. I forbindelse hermed omtales og diskuteres
undersøgelser, der tyder på, at drøvtyggeres depotfedt indeholder relativt mange transbin
dinger og små mængder linolensyre, medens depotfedtet fra andre pattedyr ikke indeholder
fedtsyrer med transbindinger og relativt store mængder linolensyre. Disse fund er inter
essante, da det synes godtgjort, at de umættede fedtsyrers essentielle karakter er betinget af
forekomst af cis-bindinger. Reiser, Shorland, Weenink og Jones, som forf. citerer, har fun
det, at transbindinger kan opstå under den bakterielle brintning af græsarternes polyensyrer
i drøvtyggernes vom.
I kapitel 2 (side 21-30) beskrives de specielle metoder, der kan komme på tale ved
koncentrering og renfremstilling af de lidet bestandige fedtsyrer med mere end een dob
beltbinding. En sådan omtale er vel motiveret, idet basis for måling af polyensyrer må være,
at disse syrer står til rådighed i ren tilstand, således at de kan anvendes som standard
substanser. Principperne for de forskellige metoder gennemgås kort, og deres fordele og
mangler fremhæves.
Kapitel 3 (side 31-43) omhandler de umættede fedtsyrers biologiske betydning. De
forskellige dyrearters behov omtales tillige med de ved mangelfuld tilførsel af essentielle
fedtsyrer optrædende mangelsymptomer. Også de essentielle fedtsyrers betydning for trans
porten af cholesterol berøres. Det påpeges, at monoensyrer og til en vis grad diensyrer
med konjugerede dobbeltbindinger er inaktive, og at alle aktive syrer har en dobbeltbinding
i 6- og i 9-stilling, regnet fra methylgruppen, medens ingen af de inaktive syrer inde
holder et sådant system. Forf. gør rede for, hvad der foreligger om polyensyrernes metabo
liske transformationer og optræden af ejendommelige former for polyensyrer i vævene ved
manglende tilførsel af essentielle fedtsyrer.
Afsnit I må karakteriseres som en helt igennem ypperlig introduktion til afhandlingen.
Alt væsentligt indenfor området er medtaget i et passende omfang og på en sådan måde,
at det belyser prisspørgsmålets aktualitet og de problemer, dette indebærer.
I kapitel 4 (side 44-51) gives en udmærket bedømmelse af de til rådighed stående
biologiske og enzymatiske metoder til bestemmelse af fedtsyrer med mere end een dobbelt
binding. I tilslutning til Green, Calbert, Savage og Deuel’s vækstmetode fremsættes enkelte
velmotiverede kritiske bemærkninger. Forf. fremhæver den af den hollandske forsker Tho
masson gjorte iagttagelse, at der er god overensstemmelse mellem indholdet af diensyre i
en lang række animalske og vegetabilske fedtstoffer og vægtforøgelse hos dyrene, men at
fiskeolier danner en undtagelse fra denne regel, idet man her finder en lavere biologisk
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aktivitet, end man skulle vente efter indholdet af diensyrer. Ved omtalen af de enzymatiske
metoder, der utvivlsomt kan blive af en vis værdi, koncentrerer forf. sig om de arbejder,
der er publiceret af Holman og Bergström, MacGee og Mattson og Mac Gee, Mattson og
Beck. De sidstnævnte publikationer er fra 1957.
I kapitel 5 (side 51-56) vurderes de muligheder, som den kombinerede bestemmelse af
jodtal og rhodantal, polybromidmetoden, evt. kombineret med isotopfortyndingsteknik, pa
pirkromatografi, søjlekromatografi og gaskromatografi indebærer. Også i dette kapitel er
litteraturen ført op til 1957. Forf. fremhæver med rette de store forventninger, man kan
knytte til gaskromatografien, idet kravene til stofmængde ved denne fremgangsmåde er me
get små, og polyensyrerne synes at være stabile under de anvendte forsøgsbetingelser.
I de sidste to kapitler (6 og 7) af afsnit II beskrives de eksisterende spektrofotometriske
metoder til bestemmelse af polyensyrer efter alkaliisomerisation meget indgående. Grund
laget for disse metoder er, at mættede fedtsyrer, monoensyrer, polyensyrer med isolerede
dobbeltbindinger og naturligt forekommende polyensyrer med divinylmethanstruktur ikke
har nogen absorption i det ultraviolette lys af bølgebredde større end 220 mp.. Omdannes
polyensyrer med divinylmethanstruktur til syrer med konjugerede dobbeltbindinger, udviser
de en for antallet af konjugerede dobbeltbindinger karakteristisk absorption i området over
220 mp,. Forf. diskuterer den molekylære extinktions afhængighed af antallet af konjugerede
dobbeltbindinger, dobbeltbindingernes vandring i relation til isomeriseringsbetingelserne og
sidereaktioner ved konjugeringsprocessen. Nødvendigheden af at kende de såkaldte spektral
konstanter for alle de polyensyrer, der forekommer i den fedtsyreblanding, der undersøges,
pointeres. Gennem en række velvalgte eksempler belyses de seneste års fremskridt på om
rådet. Forf. påpeger, at forekomst af transpolyensyrer i standard- eller forsøgsmateriale in
debærer en meget betydelig komplikation, idet f. eks. cis-cis linolsyre isomeriseres ca. 20
gange hurtigere end den tilsvarende trans-trans forbindelse. I kapitel 7 (side 75-97) gennem
gås Herbs og Riemenschneiders mikrometode fra 1953, idet det er denne metode, forf.
har valgt at gøre til genstand for en nærmere vurdering. Valget motiveres med, at metoden
er udarbejdet for små mængder fedtsyrer (1-10 mg), at den må anses for brugbar til be
stemmelser af polyensyrer med indtil 6 dobbeltbindinger, og endelig at den gennem de
sidste 3-4 år har været den mest benyttede metode. For at hindre enhver misforståelse gør
forf. udtrykkelig opmærksom på, at enhver spektrofotometrisk alkali-isomerisationsmetode
er af begrænset værdi, idet syrer med samme antal dobbeltbindinger, men med forskelligt
antal kulstof-atomer ikke behøver at have de samme spektralkonstanter, hvorfor metoden
kan blive behæftet med systematiske fejl. Da vegetabilske olier næsten udelukkende inde
holder polyensyrer af Cis-rækken, regner forf. med, at den systematiske fejl på analysen
kun kan blive ringe. En noget større systematisk fejl anses for sandsynlig ved analyse på
animalsk fedt. Da forf. personligt kun har haft mulighed for at analysere rene linol- og
linolensyrepræparater, rejser der sig et vanskeligt problem med hensyn til, hvilke spektral
konstanter der skal benyttes ved beregningen af trien-, tetraen-, pentaen- og hexaensyrer.
På siderne 81-85 har forf. fra litteraturen samlet alle bestemmelser af spektralkonstanter
for de forskellige polyensyrer, isomeriseret efter Herbs og Riemenschneiders metode. De
afhandlinger, hvorfra konstanterne er hentet, underkastes en vurdering, ved hvilken der
lægges afgørende vægt på fremstillingsmåden for de undersøgte præparater og deres renhed.
Forf.’s analyse af disse forhold er meget indgående, og der kan næppe være tvivl om, at det
trufne konstantvalg er foretaget så samvittighedsfuldt som muligt.
Kapitel 7 afsluttes med en detailleret gennemgang af den ikke helt let tilgængelige be
regningsmåde for det procentiske indhold af polyensyrer i en fedtsyreblanding. Forf. beskri
ver indgående, hvordan man korrigerer for tilstedeværelsen af fedtsyrer med konjugerede
dobbeltbindinger i den ikke isomeriserede prøve. I forbindelse hermed havde det formentlig
nok været på sin plads at diskutere lidt nærmere, hvorfor der er en så afgørende forskel
mellem spektralkonstanterne for alkaliisomeriserede polyensyrer og fedtsyrer med konju
gerede dobbeltbindinger, som ikke er opstået ved alkaliisomerisation.
Forf. går herefter over til »egne undersøgelser«, der skal belyse Herbs og Riemen
schneiders mikrometode fra 1953. I kapitel 8 (side 97-111) beskrives med megen omhu
rensningsprocedurer for anvendte glassager, rensning og renhedskriterier for reagenser og
benyttet apparatur. Ved overføring af blandingen fra det glas, i hvilket isomeriseringen
har fundet sted, til målekolbe har forf. fremstillet et særligt apparat, hvorved overføringen
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på simpel måde kan gøres kvantitativ. Den spektrofotometriske måling foretages med Beckmann-apparatur. Forf. viser, at enhver anvendelse af gummi- eller plastikpropper bør und
gås, da dette indebærer en risiko for forurening, der kan give anledning til voldsomme æn
dringer i opløsningernes lysabsorption. Ved sine undersøgelser finder forf. ikke uvæsentlige
ændringer med hensyn til lysabsorption af blindprøver (5.0 gr reagens), men disse ændringer
er under de givne forsøgsbetingelser meget konstante og i kvantitativ henseende mindre
udtalte, end hvad der er opgivet fra anden side.
I kapitel 9 (side 112-159) redegør forf. for sine forsøg med isomerisation af stearinsyre,
linolsyre, linolensyre, soyaolie og solsikkefrøolie. Ved alkaliisomerisation af ren stearinsyre
findes ingen stigning i absorptionen af utraviolet lys i området 233-375 mp,. De anvendte
præparater af linol- og linolensyre, hvis indhold af de nævnte syrer er garanteret af leve
randøren, dr. W. O. Lundberg, Hormel Foundation, Austin, Minn., U. S. A., har forf. om
hyggelig undersøgt og benyttet til fastsættelse af absorptionskonstanterne for de konjugerede
syrer ved 233 og 168 mji. For linolsyres vedkommende er afvigelserne fra, hvad Herbs
og Riemenschneider har fundet, ubetydelig. For linolensyre findes konstanter, der afviger
noget fra Herbs og Riemenschneiders, og forf. antager, at det hænger sammen med, at dr.
Lundbergs linolensyre er fremstillet ved debromering af tetrabromforbindelser, medens Herbs
og Riemenschneiders linolensyre er renset ved kromatografi. Ved den »kemiske« præpara
tion er der mulighed for omlejring (cis-trans). I forbindelse med de nævnte forsøg viser
forfatteren, at opbevaringen af linol- og linolensyre under de anvendte forhold kun har gi
vet anledning til ubetydelige ændringer af præparaternes optiske egenskaber.
Formålet med undersøgelsen på soyabønneolie, på hvilken det er forsvarligt at foretage
polyensyrebestemmelse uden forudgående forsæbning, er at give et eksempel på en polyensyrebestemmelse i en vegetabilsk olie, som indeholder både linol- og linolensyre, og belyse
den nøjagtighed, hvormed en sådan bestemmelse kan gennemføres. Indholdet af % konjug. dien, % konjug. trien og % konjug. tetraen finder forfatteren til henholdsvis 0.265,
0.084 og 0.017. Ved anvendelse af Herbs og Riemenschneiders konstanter (20 bestemmelser
på mængder varierende fra 1.784 til 39.949 mg soyaolie) findes iøvrigt % trien = 7.67,
%-dien = 51.78. De opnåede resultater varierer ikke systematisk med de isomeriserede prø
vers størrelse. Middelfejlen på en enkeltbestemmelse af %-dien er 0.58 og på en enkelt
bestemmelse af %-trien 0.16. Det fundne indhold af %-dien og %-trien svarer godt til,
hvad andre forfattere har publiceret.
Undersøgelserne på solsikkefrøolie er medtaget for at belyse metodens brugbarhed,
når det drejer sig om en olie med et højt indhold af linolsyre og et lavt indhold af linolensyre.
Resultatet af bestemmelserne er flg.: %-konjugeret dien = 0.24-0.26, %-dien = 59.06 og
%-trien 0.106 (middeltal af 5 bestemmelser på varierende mængder udgangsmateriale).
Kapitel 9 afsluttes med en serie forsøg over genfindelse af kendte mængder linol- og
linolensyre sat til soyabønneolie. Indholdet af diensyre blev varieret fra 16 til 90 % og
indholdet af triensyre fra 2.5 til 70 %. Ved analyse og beregning fandt man i alle tilfælde
meget nær 100% af det forventede indhold. Det forhold, at de undersøgte prøver har en
vis baggrundsabsorption før isomerisationen, og at dien-toppen efter isomerisation i nogle
tilfælde bidrager væsentlig til absorptionen omkring 268 mp. (trien-toppen), komplicerer be
regningerne i disse forsøg en del. Forfatteren har her draget nytte af de retningslinier, der
er angivet af Brice og Swain for baggrundskorrektion, men selv yder forfatteren også et bi
drag til, hvorledes dette spørgsmål bedst bør løses. Der opstilles en formel, der mere præcist
end de af Brice og Swain angivne retningslinier er egnet til at afgøre, hvilke korrektions
formler der bør komme på tale i de forskellige tilfælde (side 152-155).
Konklusionen af de forelagte undersøgelser er, at Herbs og Riemenschneiders metode er
i stand til at give nøjagtige og reproducerbare resultater ved bestemmelse af diensyre og
triensyre i vegetabilske olier.
Kapitel 10 (side 160-171) og kapitel 11 (side 172-188) handler om forsæbnings'proceduren af fedtstoffer og forsæbningsprocessens indflydelse på polyensyrer. Disse undersø
gelser motiveres med, at forsæbning er ønskelig ved undersøgelser af polyensyreindholdet i
animalske fedtstoffer, fordi den uforsæbelige fraktion indeholder stoffer, der kan genere
den spektrofotometriske polyensyremåling. I disse kapitler gøres også den kvantitative eks
traktion af fedtsyrer fra forsæbningsmediet til isomerisationsglasset til genstand for ind
gående undersøgelse.
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Gennem en serie forsøg, i hvilke betingelserne varieres, når forfatteren frem til følgende
teknik. Prøven anbringes i en 100 ml kolbe. Der tilsættes 16 ml ethanol, 1 ml vand, 4 ml
4 n ethanolisk KOH, og blandingen koges på vandbad med tilbagesvaling i ca. 60 min.
Derefter tilsættes 15 ml dest. vand, og blandingen ekstraheres for uforsæbeligt med 20 +
10 + 10 ml petroleumsæter. Til den resterende opløsning sættes 2 dr. thymolblåt -j-4n HC1
til omslag + et par dråber i overskud. De frigjorte fedtsyrer ekstraheres nu med 10 + 10 +
10 + 10 ml petroleumsæter. Med henblik på overføringen af fedtsyrerne i petroleumsæteren
til isomeriseringsglassene har forfatteren konstrueret nogle specielle »spidsglas«. Det drejer
sig om reagensglas, i hvilke en del af bunden er forlænget i form af en dværgreagensglasanordning. Spidsglasset anbringes halvt neddyppet i ca. 40° varmt vand, og man leder N2
ned over petroleumsæterens overflade, hvorved vædsken bringes til fordampning. Med en
pasteur-pipette skylles glassets sider, således at alt materiale til sidst samles på bunden af
forlængelsen. Ca. 1 cm fra bunden af denne er der foretaget et cirkelrundt rids. Efter at al
petroleumsæteren er dampet af skæres forlængelsen af spidsglasset af med en glødende
glaspind svarende til ridset, og materialet kan nu tilsættes isomeriseringsglassets indhold.
Forfatteren viser, at der ved forsæbningsprocessen sker et ringe tab af stearinsyre,
oliesyre og linolsyre, medens linolensyre tilsyneladende kan genvindes kvantitativt. De
nævnte tab på ca. 2 % er reproducerbare. Når hensyn tages hertil, kan forf. vise, at der
ved den nøje gennemprøvede procedure opnås fuldstændig hydrolyse af de undersøgte fedt
stoffer. Gennem en serie forsøg, der er gennemført med størst mulig omhu på linolsyre og
linolensyre, fastslås det, at man ved de anvendte forsæbningsbetingelser kan forvente isome
risation af 0.2 % af linolsyren og ca. 1.5 % af linolensyren. Forsøgene med soyaolie viser,
at bestemmelsen af %-dien og %-trien ikke påvirkes af forsæbningen, dersom man korri
gerer for et tab af linolsyre på ca. 2 %.
Det store og samvittighedsfulde arbejde, der er nedlagt i kapitel 10 og kapitel 11, repræ
senterer en smuk indsats, der uden tvivl vil være af betydning for forfatterens fortsatte
undersøgelser.
I kapitel 12 (side 189-204) beskrives nogle forsøg på bestemmelse af polyensyrer i
fedtsyreblandinger af animalsk oprindelse (fedt fra rotteunge, fedt fra hønseæg). Indled
ningsvis vises, at den anvendte ekstraktionsmetode og forsæbningsprocedure giver reprodu
cerbare resultater. Der er gennemført bestemmelse af %-dien, %-trien, %-tetraen, %-pentaen og %-hexaen i fedtsyrefraktionen fra 5 forskellige æggeblommer, og den opnåede
overensstemmelse må siges at være særdeles tilfredsstillende. Det samme er tilfældet ved
lignende bestemmelser på fedtsyrer, isoleret fra en normal rotteunge. Med hensyn til de
opnåede resultater gør forfatteren med rette opmærksom på, at bestemmelserne af %-te
traen, %-pentaen og %-hexaen kan være behæftede med systematiske fejl på grund af de
anvendte spektralkonstanter.
I kapitel 13 (side 205-206) sammenfatter forf. afhandlingens væsentligste resultater.
Forf. har kunnet bekræfte, at Herbs og Riemenschmeiders metode er en nøjagtig metode
til bestemmelse af polyensyrer i fedtsyreblandinger af størrelsesordenen 0.10-10 mg af
såvel vegetabilsk som animalsk oprindelse. Forf. fremhæver betydningen af konstante be
tingelser for isomerisationen og de trin i fremgangsmåden, der ligger forud for selve isomerisationen (forsæbningen, overførslen af fedtsyrer fra forsæbningsvædsken til isomerisationsvædsken og fra isomerisationsvædsken til målekolbe). Endelig pointeres metodens
begrænsning.
Forsøgsrapporten indeholder et næsten overvældende antal tabeller, som i koncentreret
form klart giver alle de detailler, det ikke har været muligt at opføre i selve teksten, uden
at læseren ville miste overblikket. Forsøgsprotokollens velordnethed og overskuelighed er
forbilledlig.
Forfatteren har i den fremsendte afhandling nedlagt et arbejde, som i fylde, grundighed
og alsidig belysning af emnet giver mere, end man med rimelighed kan forvente, når det
drejer sig om en tidsbegrænset besvarelse. Forf.’s talent for eksperimentelt videnskabeligt
arbejde er utvivlsomt. Forsøgene er planlagt og gennemført med en beundringsværdig omhu
og konsekvens. De konklusioner, der drages af forsøgene, er indlysende rigtige. På forskel
lige punkter vil man mene, at der fra forf.’s side er ydet en indsats, der betyder et frem
skridt ved anvendelse af Herbs og Riemenschneiders metode.
Også den litterære side af afhandlingen er beundringsværdig god. Stoffet er inddelt på
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en naturlig og overskuelig måde. Afhandlingen er skrevet i et udmærket sprog. Behandlin
gen af den meget omfattende litteratur virker ingenlunde trættende på læseren, idet forf.
formår at fremhæve det væsentlige i de afhandlinger, der citeres, og forbigå uvæsentligt.
Når kritik fremsættes, anvendes altid forsigtige vendinger. Den store afhandling indeholder
forbavsende få trykfejl. Figurer og kurver er alle smukke og instruktive.
Det vil af det foregående fremgå, at man anser afhandlingen som fuldt værdig til be
lønning med guldmedaille.
II
Under mærket: EFA, er indkommet en besvarelse på 134 kvartsider + 5 sider litteratur,
omfattende 92 numre. 8 tabeller og 23 figurer er optaget i teksten. Der medfølger 39
mikroskopiske præparater.
Afhandlingen er delt i tre kapitler, hvoraf det første er indledning.
Kapitel II (side 2-50) indeholder en oversigt over de undersøgelser, der førte til opda
gelsen af visse umættede fedtsyrers essentielle karakter, de karakteristiske symptomer ved
utilstrækkelig tilførsel og de eksisterende metoder til biologisk bestemmelse af sådanne
fedtsyrer. Forfatterens omtale af de undersøgelser der har været udført over andre kost
komponenters betydning for fremkomsten af mangelsymptomerne, er ret indgående, og det
samme er tilfældet med vækstkurverne for dyreunger på insufficient kost. De biologiske me
toder, forfatteren berører, er 1) Sheperd-Linn-metoden, 2) Greenberg og medarbejderes
metode og 3) Thomasson’s metode.
Forfatteren er velbevandret i litteraturen. Det påpeges, hvilke problemer der synes at
være løst, og hvilke der kræver nærmere udforskning, men de referater, der gives af tid
ligere undersøgelser, bliver i for høj grad afbrudt af forfatterens kritiske bemærkninger, som
ofte fremsættes uden tilstrækkelig begrundelse. Afsnittene om depoter af essentielle fedtsyrer
og behovet indeholder fornuftige tanker, men er uklart affattede (side 18-22), og forfat
teren har i det hele vanskeligt ved at foretage en overskuelig inddeling af stoffet.
De af forfatteren udførte forsøg beskrives i kapitel III (side 53 til 125). Målet har været
at efterprøve Thomasson’s metode. Denne forsker fandt retlinet afhængighed mellem vægt
forøgelse i testperioden og logaritmen til daglig dosis af aktivt materiale.
Som testmateriale valgte forfatteren at undersøge solsikkefrøolie og linolsyre. Forsøgene
måtte startes på »bar bund«, hvilket vil sige, at ved arbejdets begyndelse måtte forsøgsdyr
indkøbes til avl. Forfatteren gør med omhu rede for dyrenes pasning og for fremstillingen
af de anvendte diæter. Det benyttede kasein har forfatteren selv ekstraheret, og det inde
holdt 0.5 °/oo fedt. De mindre afvigelser, der har været mellem Thomasson’s teknik og for
fatterens, er præciseret. Forfatteren valgte at give testmateriale dagligt med sonde, medens
Thomasson kun gav testmateriale 5 gange ugentlig. Forf. kunne ikke gennemføre den af
Thomasson foreslåede vandrationering. Testmaterialerne blev opbevaret i små forseglede
glasampuller under kvælstof for at hindre tab af aktivt materiale under forsøgene.
På grund af meget stor dødelighed hos rotteungerne i starten blev forsøgenes begyndelse
stærkt forsinket, og forholdene tillod ikke, at alle dyreunger på et hold med et bestemt
tilskud af aktiv fedtsyre blev sat i forsøg samtidigt. Denne vanskelighed prøvede forf. at
overvinde ved senere på samme tid at supplere en række hold med et eller flere dyr. På
hvert dyrehold var der 7-8 dyr. I solsikkefrøolieforsøgene blev der givet tilskud af 8.4, 16,
28.9, 25, 33.4, 50, 66.8 og 125 mg olie pr. dag. Med 8 kontroldyr var der ialt 101 dyr i for
søg. Tilskud af aktivt materiale blev givet efter en 5 ugers såkaldt udtømmelsesperiode.
Testperioden var af 4 ugers varighed.
Det store arbejde, der er nedlagt i de nævnte forsøg, gav desværre ikke det ønskede
resultat. Alle de dyr, som fik tilskud af aktivt materiale, tog i testperioden væsentlig mere
på i vægt end kontroldyrene, men nogen korrelation mellem de givne doser og vægtforøgel
sen kunne ikke konstateres.
Ved testperiodens afslutning blev dyrene undersøgt specielt med hensyn til forekomst
af symptomerne »scaly tail«, »scaly feet« og »pelsforandringer«. Pelsforandringer betyder
formentlig de på side 25 omtalte symptomer: strittende pels, håraffald og skældannelse. Forf.
har prøvet på at foretage en inddeling af tre symptomer, 1 = svag, 2 = moderat og 3 = kraf
tig. Hvert af de tre nævnte symptomer angives med en bestemt grad, og ved sammenlægning
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af graderne bliver det muligt at få et tal, der skulle udtrykke sværhedsgraden af de pågæl
dende mangelsymptomer. Dette tal kan højst blive 9 for et dyr. Noget forsøg på at vurdere
denne fremgangsmådes nøjagtighed gives ikke. Resultatet er gjort op i tabel VI (side
109-114). Alle dyr i kontrolgruppen på nær et enkelt viste udtalte hudsymptomer. I de
grupper, der fik tilskud af solsikkefrøolie og linolsyre, var ingen af dyrene fuldstændig fri
for hudsymptomer, og nogen forskel på symptomernes intensitet i grupperne var der
næppe. På en del af dyrene synes den kliniske undersøgelse ikke at have fundet sted. For
fatterens kommentarer til denne del af undersøgelsen er ret sparsomme.
Ved forsøgenes afslutning blev der foretaget mikroskopi af testisvævet, og mikroskopi
ske præparater medfølger som omtalt til demonstration af de konstaterede testisforandringer.
Præparaterne N-I-9, N-II-9 og N-III-9 angives at stamme fra normale dyr. Da der ikke er
givet oplysninger om normalmaterialet, blev der til bedømmelsen af afhandlingen frem
skaffet snit af testis fra normale dyr med praktisk taget samme alder som de dyr, for
fatteren har haft i forsøg. Ved hjælp af denne undersøgelse kunne det fastslås, at for
fatterens normalmateriale er repræsentativt. Forfatteren finder meget udtalte degenerative
processer i testisvævet hos alle de dyr, som ikke fik aktivt fedtsyremateriale i kosten (hold
K). Den beskrivelse, som gives af præparaterne fra dyrene på hold K kan fuldtud tiltrædes.
Man skal dog bemærke, at de elementer, forfatteren kalder »eosinofile klatter«, er kæmpe
celler, som er dannet ved sammensmeltning af afstødte epithelceller.
På lignende måde som ved hudsymptomerne forsøger forfatteren at opnå et kvantitativt
mål for testisforandringerne. 0 = intet abnormt, 1 = spermatozoer i epidymis, begyndende
degeneration af enkelte tubuli, 2 = spermatozoer i epidymis, begyndende degeneration af
mange tubuli og noget fremskreden degeneration af enkelte tubuli, 3 = ingen spermatozoer
i epididymis, fremskreden degeneration af mange tubuli, og evt. enkelte tubuli, hvor epithelet helt mangler, 4 = ingen spermatozoer i epididymis, mange tubuli, hvor epithelet helt
mangler, og fremskreden degeneration af de resterende tubuli, 5 = ingen spermatozoer i
epididymis, og epithelet i tubuli er fuldstændig degenereret.
Det havde vel været at foretrække, at forfatteren havde anvendt en anerkendt inddeling
af testisdegeneration, f. eks. den af Schinz og Slotopolsky udarbejdede, som citeres af
Stieve i W. V. Möllendorff: Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen, Bind
7, 2. del p. 126-135. Men forfatterens stadieinddeling er dog brugbar, og ved de til rådighed
stående præparater når man frem til samme bedømmelsesresultat som forfatteren. Der fin
des ikke tegn til infektion i de præparater, der følger med afhandlingen, og dette burde
nok have været bemærket. Ved fortsat arbejde over de konstaterede testisforandringer hos
rotter bør forfatteren sætte sig nærmere ind i den righoldige litteratur, der fra de seneste år
findes om Spermatogenesen hos rotten, jvf. f. eks. Roosen-Runge: Anat. Record. 123. 383.
1955.
Hos intet dyr i de grupper, der fik tilskud af aktivt fedtsyremateriale, findes normale
forhold, og nævneværdige forskelle mellem grupperne synes der ikke at forekomme.
Kapitel III afsluttes med en diskussion og konklusioner.
At afslutte afhandlingen har ikke været let, da så mange resultater ikke er faldet ud
efter ønske. Forskellige muligheder som forklaring på de negative resultater ridses op. For
fatteren ser ikke anden udvej end at gentage forsøgene med en diæt, i hvilken der ikke kan
være tvivl om, at den kun mangler een ernæringsfaktor. Her som i kapitel II har forf. van
skeligt ved at holde en tanke fast, og alt for ofte diskuteres i samme åndedrag spørgsmål,
der ikke har noget med hinanden at gøre. I de afsluttende bemærkninger gives den for
mentlig noget uovervejede oplysning, at en del af forsøgsdyrene har været »pneumoni
ramte«, nemlig de dyr, som har B efter deres nummer. Det drejer sig om ca. 29 % af
dyrene. På hvilket tidspunkt pneumonien er konstateret hos de pågældende dyr er ikke
nævnt. Forf. mener, at dyr med pneumoni må have et større behov for essentielle fedt
syrer end dyr, der ikke har pneumoni, men der gøres ikke rede for, hvad forfatteren bygger
denne antagelse på. Med hensyn til vækst adskiller de med B mærkede dyr sig ikke fra de
øvrige dyr i de respektive grupper.
Det kan ikke bebrejdes forfatteren, at det ikke er lykkedes at reproducere Thomasson’s
resultater. Imidlertid vil man nok mene, at en mere klar og overskuelig bearbejdning af
det store forsøgsmateriale ville have forøget afhandlingens værdi. Det havde været nyttigt,
dersom forfatteren nærmere havde præciseret, hvorledes og i hvor høj grad de udførte eks-
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perimenter kunne danne basis for fortsatte forsøg over den biologiske bestemmelse af essen
tielle fedtsyrer.
Inddelingen af stoffet og det i afhandlingen anvendte sprog tyder ikke på større mo
denhed, og forfatteren har meget at lære her. Dette gælder også vurderingen af andre under
søgeres resultater. Sprog, tegnsætning og ortografi lader en del tilbage at ønske.
Arbejdsplanen er fornuftig og ført igennem til den bitre ende. Da man erkender, at det
er en meget vanskelig opgave, forf. har søgt at løse, og undersøgelserne kun har kunnet
gennemføres med en meget stor arbejdsindsats og omhu, vil man indstille, at afhandlingen,
som en opmuntring til fortsat eksperimentelt arbejde og som en anerkendelse af forfatterens
store interesse for emnet, belønnes med accessit.
F. Schønheyder.
(sign.)

Hakon Lund.
(sign.)

Ved navnekuverternes åbning fandtes forfatterne at være til I: civilingeniør
Jens Gregersen Nørby og til II: stud. med. Erik Hansen.

Retsvidenskab A.
Hvorvidt kan det anses for foreneligt med almindelige retssikkerhedssynspunkter, at udøvel
sen af det administrative skøn indordnes under administrativt fastsatte regler?.
Der er indkommet een besvarelse under mærket: »Rettens dybeste men derfor også væsent
lig formale tendensmodsætning kan kaldes: regelmæssighed contra individualisering...«
(286 maskinskrevne foliosider).
Efter en indledning indeholdende almindelige betragtninger vedrørende forholdet mellem
regelmæssighed og individualisering er besvarelsen iøvrigt opdelt i to hovedafsnit, det første
kaldet synspunkter, det andet kaldet konsekvenser.
I første hovedafsnit analyseres begreberne skønsudøvelse, normdannelse og retssikker
hed. I tilslutning til den gængse lære bestemmes en forvaltningsakt som skønsmæssig i det
omfang, den ikke er undergivet nogen materielretlig normering. Dette kan referere sig
såvel til forudsætningerne for aktens udfærdigelse som til dens indhold. Forfatteren foretager
derefter en af stor selvstændighed præget analyse af den administrative skønsudøvelse. Som
et første og væsentligt led i skønsudøvelsen fremhæves, at det foreliggende faktum søges
afklaret. Denne afklaring er imidlertid ikke rent konstaterende, men rummer tillige en kva
lificering. Den administrative myndighed anskuer det enkelte tilfælde under en ganske be
stemt synsvinkel, og administrativ virksomhed er for så vidt ikke væsensforskellig fra lov
givningsvirksomhed. Målsætningen spiller en væsentlig rolle i begge tilfælde. Den admini
strative myndighed søger imidlertid at følge lovgivningens målsætning, hvad enten denne
fremgår alene af de interesser, lovgivningsmagten har haft for øje, eller af en udtrykkelig
forskrift om, hvilket faktum der bør lægges vægt på. Dette illustreres på interessant vis ved
en undersøgelse af administrativ praksis med hensyn til vandelskrav og lignende. Det på
vises, at lovgivningsmagtens resocialiseringsformål er taget til følge også i administrativ
praksis. Sammenfattende karakteriserer forfatteren skønnet som en vekselvirkning mellem et
foreliggende faktum og en bestemt målsætning, som resulterer i fremhævelsen af visse træk
ved faktum som afgørende for valget af en bestemt handlemulighed.
I det følgende afsnit om den administrative normdannelse fremhæves, at også retsanven
delse er karakteriseret ved en vekselvirkning mellem faktum og målsætning. Dette gælder
navnlig den proces, som almindeligvis karakteriseres som fortolkning. Forfatteren frem
hæver, at der mellem skønsudøvelse og retsanvendelse er en gradvis overgang.
Dernæst påviser forfatteren, at vekselvirkningen mellem faktum og målsætning tenderer
mod en normdannelse, i samme omfang som de omstændigheder, der i den konkrete situa
tion har betinget udløsningen af en vis handlemulighed, isoleres og indgår i senere indivi
duelle vurderinger. En sådan normdannelse er et praktisk vigtigt fænomen, og heraf opstår
problemet i den stillede opgave, nemlig det modsætningsforhold, som følger af, at en kon-
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kret situation ikke som foreskrevet undergives en individuel vurdering, men bedømmes på
grundlag af den udformede norm.
Denne indledende begrebsanalyse er værdifuld og et velegnet grundlag for opgavens
besvarelse. Forfatteren synes dog at undervurdere betydningen af den principielle forskel
mellem skøn og retsanvendelse, omend man må give ham medhold i, at der er tale om en
gradvis overgang mellem de to begreber.
Forfatteren synes at begrænse sin problemstilling til de tilfælde, hvor den administrative
norm er fastsat af samme myndighed som træffer den konkrete afgørelse, med udelukkelse
af de tilfælde hvor normen er fastsat som en tjenestebefaling af en overordnet myndighed.
Forfatteren berører lejlighedsvis denne sidstnævnte gruppe af tilfælde men inddrager den
ikke systematisk i undersøgelsen. Omend disse tilfælde påkalder stor interesse, må det dog
anses for forsvarligt, ikke mindst under hensyn til emnets hidtidige behandling i dansk dok
trin, at afgrænse besvarelsen således som det er sket.
I det følgende afsnit behandles den materielle sikkerhedsbetragtning. Det fremhæves
som karakteristisk for den materielle retssikkerhed, at en vis ordning er fastslået som gæl
dende i almindelighed under omstændigheder, der bevirker, at man kan indrette sig derefter.
Administrativ normdannelse tjener dog ikke altid til at fremme denne materielle retssik
kerhed. En vis usikkerhed kan opstå som følge af, at sideordnede lokale myndigheder ud
former normer af forskelligt indhold. Denne ulempe ved decentralisering er dog ikke ube
tinget afgørende. Dels kan sideordnede myndigheder bevidst tilstræbe ensartethed i deres
praksis, dels er det ikke alle forskelle, der skaber psykologisk usikkerhed. Opfattelsen af
ensartethed kan være fæstnet til en række vedtagne forestillingsbilleder af enkel beskaffen
hed, hvilket navnlig kan spille en rolle indenfor det kommunale selvstyres område, idet
retssikkerhedsbehovet f. eks. kan være tilfredsstillet, hvis blot alle forhold indenfor samme
kommune behandles ensartet uanset forskelle mellem kommuner indbyrdes.
Hovedvægten i den materielle retssikkerhedstanke hviler imidlertid efter forfatterens op
fattelse på et andet punkt, nemlig kravet om at den opstillede regel er erkendelig og stabil.
Kravet om erkendelighed opfyldes i almindelighed ikke af administrativt udformede normer.
Den enkelte borger har ikke mulighed for med sikkerhed at konstatere, om en regel følges
og i givet fald, hvilket indhold den har. Mange administrative normer påstås at være blot
interne retningslinier. I kravet om stabilitet ligger et krav om, at normen ikke vilkårligt
fraviges i det enkelte tilfælde, derimod ikke et krav om, at normen skal være uforanderlig.
Forfatteren foretager en god gennemgang af en række domme vedrørende adgangen til at
ændre en administrativ praksis, og han fremhæver i tilslutning hertil, at de administrative
myndigheder må have frihed til at ændre deres målsætning.
Dernæst behandles den formelle retssikkerhedsbetragtning. Det administrative organs sag
kundskab spiller en rolle ud fra dette synspunkt, idet den muliggør en mere tilbundsgående
undersøgelse af sagens kendsgerninger og dermed en konkret afgørelse på tilfredsstillende
grundlag. Som et tilfælde, hvor et administrativt organ, der er i besiddelse af fornøden sag
kundskab, ikke desto mindre undlader at bedømme enkelttilfælde under hensyn til deres in
dividuelle særpræg, kritiserer forfatteren den praksis, der følges af Direktoratet for Ulykkes
forsikring gående ud på konsekvent at træffe bestemmelse om båndlæggelse af kapitalbeløb,
der tilkendes efterladte som erstatning for tab af forsørger.
Samspillet mellem denne formelle retssikkerhedsbetragtning og den materielle retssik
kerhedsbetragtning illustreres iøvrigt på interessant vis. Det påpeges, at hvis et organ ikke
opfylder kravene til den sagkundskab, som er nødvendig for at kunne gennemføre en til
bundsgående undersøgelse af enkelttilfælde, træder den materielle retssikkerhedsgaranti, som
ligger i en normanvendelse, i forgrunden. Under den angivne forudsætning ville den indi
viduelle vurdering jo iøvrigt ikke have væsentlig betydning til sikring af konkret rigtige af
gørelser. Denne betragtning illustreres ved en sammenligning af arbejdsanvisningskontorers
og sessioners bedømmelse af henholdsvis læremestres og værnepligtiges karaktermæssige kva
lifikationer. Sessionerne har ved sådanne bedømmelser et fortrin fremfor arbejdsanvisnings
kontorerne i henseende til indsigt og erfaring, og betydningen af, at afgørelser træffes på
grundlag af individuelle vurderinger, er derfor større for sessionernes vedkommende end for
arbejdsanvisningskontorernes.
Det nævnes, at organets sagkundskab og erfaring i visse tilfælde tilsyneladende kunne
tale for at anerkende at de af organet udformede generelle normer anvendes i stedet for
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konkrete skøn. Overfor et sådant synspunkt gøres det dog gældende, at det generelle krite
rium vedblivende vil have den svaghed, at hvad der i almindelighed er et rigtigt resultat
ikke nødvendigvis er det i hver enkelt konkret situation.
Interessante betragtninger anstilles om den særlige formelle retssikkerhedsgaranti, som
ligger i høring af den person, en skønsmæssig forvaltningsakt angår. Den nyeste doms
praksis om dette spørgsmål gennemgås, og der påvises en tendens til at fastslå en sådan
høringspligt. Det gøres i tilslutning hertil gældende, at forudsætningen for, at den ved en
sådan høring indvundne indsigt i enkelttilfælde kan få betydning, må være, at en konkret
vurdering foretages. Anvendelse af en norm vil ophæve høringens betydning.
Et led i de formelle retssikkerhedsgarantier er det endvidere at forebygge subjektive
afgørelser og uvedkommende påvirkninger af den besluttende forvaltningsmyndighed. For
fatteren synes i denne forbindelse at tillægge den administrative normdannelse en vis posi
tiv betydning, idet anvendelsen af faste regler kan tjene til at imødegå uvedkommende på
virkning udefra og kan tjene til at dokumentere udadtil, at en afgørelse er truffet på objek
tivt grundlag.
I et afsluttende afsnit om retssikkerhedssynspunkterne stilles de formelle og de materi
elle retssikkerhedsgarantier op over for hinanden. Forfatteren synes at fastholde, at det ad
ministrative skøn må udøves på grundlag af en individuel vurdering af det konkrete til
fælde under de fornødne formelle garantier. Dette synspunkt kan dog til en vis grad mo
dificeres af det materielle retssikkerhedssynspunkt, der kræver forudberegnelighed og derfor
normanvendelse. Dette gælder, selv om man i overensstemmelse med domstolenes praksis
anerkender en ret for en administrativ myndighed til at ændre de af den udformede normer.
Domstolenes praksis går dog efter forfatterens mening for vidt på dette punkt, og navnlig
mener han, at ændringer med tilbagevirkende kraft ikke bør anerkendes. Under alle om
stændigheder fører et materielt retssikkerhedssynspunkt til at der kun kan lægges vægt
på administrative normer, som er tilkendegivet udadtil, således at borgerne har mulighed
for at disponere i tillid hertil. Forfatteren fremhæver iøvrigt, at der næppe kan formuleres
noget absolut standpunkt vedrørende forholdet mellem individuel vurdering og normanven
delse under hensyn til de forskellige retssikkerhedssynspunkter.
Denne undersøgelse af begrebet retssikkerhed er ligesom de forudgående afsnit præget
af stor selvstændighed og er måske besvarelsens bedste del.
I afhandlingens andet hovedafsnit undersøges under titlen »Konsekvenser« spørgsmålet
om ugyldighed af forvaltningsakter, der er udfærdiget under anvendelsen af en administra
tivt fastsat norm i stedet for en individuel vurdering. Indledningsvis foretager forfatteren
en kritisk gennemgang af en række problemer i ugyldighedslæren. Han fremhæver vanskelig
heden ved konsekvent at sondre mellem indholdsmangler, d. v. s. materielle mangler på den
ene side og formelle mangler som magtfordrejning og retsvildfarelse på den anden side.
Han gør endvidere gældende, at det ikke er rigtigt udelukkende at knytte disse sidstnævnte
mangler til skønsmæssige forvaltningsakter. Problemet har navnlig betydning for den ju
dicielle efterprøvelse. Det kan efter forfatterens opfattelse næppe fastholdes, at denne efter
prøvelse aldrig kan udstrækkes til skønsmæssige forvaltningsakters indhold. Han vil dog
ikke gå så vidt at anerkende en prøvelsesret ud fra et rimelighedssynspunkt og påberåber
sig herved højesteretsdom i U. f. R. 1955 pag. 1019.
På den anden side vil sådanne mangler som magtfordrejning og retsvildfarelse kunne få
selvstændig betydning ved bedømmelsen af lovbundne forvaltningsakter, nemlig i det omfang
hvori en judiciel efterprøvelse af disse akters indhold måtte være udelukket ved lov. For
fatteren gennemgår i denne sammenhæng en række danske domme vedrørende begrænsnin
ger i domstolenes prøvelsesret og påviser, at domstolene kun anser sig for udelukket fra en
realitetsprøvelse, når deres inkompetence er klart tilkendegivet i loven.
Hvad særligt angår retsvildfarelsen, nævnes det, at den forskydning af vurderingsgrund
laget, som en sådan vildfarelse medfører, i traditionel doktrin både her i landet og i Frank
rig og Tyskland betragtes som en formel mangel. Dette gælder også den retsvildfarelse,
som består i en urigtig antagelse af at være bundet af loven i tilfælde, hvor et skøn er tilladt
eller måske endog påbudt. Forfatteren sammenstiller dette forhold med den forskydning i
vurderingsgrundlaget, som følger dels af en vildfarelse med hensyn til faktum, dels af en
bevidst anvendelse af en regel i skønnets sted. Han gør gældende, at den hidtidige lære
ikke har taget stilling til en sådan bevidst undladelse af at skønne. Han anfører imidlertid,
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at det traditionelt betragtes som en tilblivelsesmangel, altså en formel mangel, at en for
valtningsmyndighed selv har opstillet og fulgt en regel i skønnets sted, og det synes da, som
om hans kritik af den traditionelle læres ufuldstændighed på dette punkt er for generelt
formuleret.
Forfatteren går derefter videre med en undersøgelse af den herskende lære om formelle
manglers ugyldighedsvirkning. Denne lære bygger på en generalisering med hensyn til mang
lernes typiske virkninger uden hensyntagen til deres indflydelse på vedkommende forvalt
ningsakts indhold i det konkrete tilfælde. Overfor den traditionelle lære, der på dette grund
lag vil frakende den faktiske vildfarelse ugyldighedsvirkning, fremhæver forfatteren, at der
i det enkelte tilfælde meget vel kan forekomme situationer, hvor vildfarelsen har haft
afgørende betydning for aktens udfærdigelse. Grundlagets urigtighed kan skabe en meget
stærk formodning også for indholdets urigtighed.
På den anden side tillægges der andre formelle mangler ugyldighedsvirkning, selv om de
in concreto ikke har ført til en materielt urigtig afgørelse. Der er altså her en inkonsekvens,
og forfatteren rejser det spørgsmål, om den ikke beror på, at der traditionelt tillægges vild
farelsen en for begrænset betydning. Han synes dog ikke at ville besvare dette spørgsmål
med et klart ja, men fastholder, at det afgørende må være, om en formel mangel af den på
gældende karakter kan siges i almindelighed at være udtryk for, at en væsentlig garanti
for aktens rigtighed er svigtet.
Derimod mener forfatteren, at man bør lægge vægt på, om der foreligger en vildfarelse,
eller om den udøvende myndighed er sig den formelle forskrifts tilsidesættelse bevidst. I
sidstnævnte tilfælde mener han, at myndigheden handler i bevidstheden om at kunne nå
det rigtige resultat uafhængigt af den formelle forskrifts iagttagelse. Dette får særlig betyd
ning ved den bevidste tilsidesættelse af et formelt krav om individuel vurdering, d. v. s. ved
bevidst normanvendelse i skønnets sted.
Under fastholdelsen af, at vildfarelse må medføre ugyldighed, det vil sige, at en på
en urigtig opfattelse baseret normanvendelse i skønnets sted må have denne virkning, hæv
der forfatteren, at den bevidste normanvendelse i skønnets sted ikke som sådan bør med
føre ugyldighed. Han påviser, at denne opfattelse har støtte i højesteretsdom, U. f. R. 1956
pag. 595.
Dette er afhandlingens hovedtese og det centrale punkt i den stillede opgaves besva
relse. Forfatteren når her til et andet resultat end Poul Andersen i sin Forvaltningsret,
men hans opfattelse synes at have god støtte i den anførte dom, og der kan næppe være
tvivl om, at resultatet i hovedsagen er holdbart med de modifikationer, som forfatteren selv
har udviklet i det følgende afsnit.
Her bringes begrebet målsætning påny ind i debatten. Den norm, der anvendes i skøn
nets sted, må, hævder forfatteren, være bestemt af samme målsætning som den, der ville
have været bestemmende for den individuelle vurdering. Hvis den til grund for normen
liggende målsætning er urigtig, vil sandsynligheden for den trufne afgørelses materielle
rigtighed være så ringe, at ugyldighed må blive følgen. Dette synspunkt udvikles udførligt
under hensyntagen til en række forskellige situationer.
Afhandlingens sidste to afsnit indeholder en række mere specielle betragtninger, som
ikke er af væsentlig betydning for den stillede opgaves centrale problem. Besvarelsen afslut
tes med en sammenfatning, der munder ud i følgende:
»At løse ugyldighedsspørgsmålet alene på grundlag af, at en regel kan konstateres som
opstillet fra den udøvende myndigheds side, vil være ensbetydende med at gribe vilkårligt
ind i selve skønsudøvelsen. I stedet synes der modsat at være holdepunkter for, at den ad
ministrative normanvendelse må anerkendes i samme udstrækning, som den opfylder de af
gørende forudsætninger for, at man overhovedet kan tale om skønsudøvelse, og disse bringes
ikke umiddelbart til at briste, hvor normen uundgåeligt indgår som et bevægeligt element i
den individuelle vurdering.
Som det vil fremgå af foranstående summariske referat af afhandlingen, har forfatteren
ydet et værdifuldt bidrag til besvarelsen af det spørgsmål, opgaven vedrører, og som er
et af de vanskeligste i moderne forvaltningsretlig doktrin. Hans analyse af de fundamentale
begreber, skønsudøvelse og retssikkerhed er dybtgående og bringer adskillige nye synspunkter.
Hans undersøgelse af ugyldighedslæren rummer væsentlige bidrag til afklaring af omdebat
terede og tvivlsomme spørgsmål.
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Forfatterens resultater er fremstillet i stærkt nuanceret form og præget af den forsig
tighed, som problemernes tvivlsomme karakter tilsiger. Om hans slutninger i alle enkelt
heder vil vise sig at være holdbare synes i denne sammenhæng at være af underordnet
betydning.
Forfatteren har et udmærket kendskab til forvaltningsretlig teori og praksis og en vel
udviklet kritisk sans. Han illustrerer ethvert led i sin tankegang med eksempler hentet fra
dansk eller fremmed judiciel eller administrativ praksis. Han synes med flid at have ud
nyttet offentligt tilgængeligt kildemateriale, og han har desuden ved personlig henvendelse
til en række forskellige administrative myndigheder indhentet oplysninger om disses praksis.
En del af de synspunkter han fremfører kunne have været belyst på træffende måde
ved benyttelse af eksempler fra den administrative normdannelse på skatterettens område,
hvilket ikke er sket. Da forfatteren iøvrigt har gjort god brug af oplysninger om administra
tiv praksis bør der dog tillægges denne mangel mindre betydning.
I formel henseende lader besvarelsen en del tilbage at ønske. Noget af det iøvrigt meget
fyldige notestof er ukomplet, og navnlig må det indvendes, at forfatteren har lagt ganske
utilstrækkelig vægt på sproglig klarhed. Som følge heraf er fremstillingen visse steder unødigt
vanskeligt tilgængelig. De påpegede mangler ved den sproglige fremstilling er så store, at
en eventuel offentliggørelse i den nu foreliggende form ikke kan anbefales.
Ved afgørelsen af, om besvarelsen bør belønnes, mener vi dog at burde lægge hoved
vægten på dens indholdsmæssige fortrin. Disse er så betydelige, at vi anser den for værdig
til at belønnes med Universitetets guldmedaille.
Thøger Nielsen.
(sign.)

Max Sørensen.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være stud. jur. Jørgen
Mathiassen.
Retsvidenskab B.
Som besvarelse af Aarhus Universitets Prisopgave i retsvidenskab for året 1957: »Der øn
skes en vurderende redegørelse for de i konventionen om indførelse af visse ensartede regler
om konossementer af 25. august 1924 fastatte regler om ansvaret for det transporterede
gods og en undersøgelse af konventionens anvendelse i Danmark og andre vigtige søfarts
lande«, er indkommet en afhandling under mærket »NAVIGARE NECESSE EST«. Dette
arbejde er på 132 maskinskrevne foliosider, hvoraf en side indholdsfortegnelse, en side
litteraturfortegnelse og en side forkortelser.
I indledningen (p. 5-10) gives en redegørelse for konventionens formål og dens til
blivelse. Det siges (p. 5), at formålet med konventionen var at fastlægge betingelserne for
transportørernes ansvar for godset under søtransport. Selvom det ikke udtrykkelig siges af
forfatteren, er det hermed angivet, at konventionen kun vedrører godsbefordring og ikke
personbefordring. I det hele synes der at mangle en afgrænsning af emnet, selvom der
i 1. afsnit: definitioner i tilslutning til konventionens art. 1 undersøges, hvad der i kon
ventionen forstås ved en bortfragter (p. 11-14), hvilke fragtaftaler konventionen omfatter
(p. 122-124), hvilket gods der omfattes heraf (p. 15 og 125), og hvad der forstås ved befor
dringstiden (p. 32-41). Side 10 nævnes det, at konventionen ikke gælder for den indenrigske
og interskandinaviske fart, og at den tillige kun gælder for udgående transporter og trans
porter indgående fra et konventionsland. Derimod nævnes det ikke, at transporter f. eks.
på jernbanefærger, der omfattes af konventionen om godsbefordring med jernbane, art. 8,
2, falder udenfor denne konvention.
Den nævnte bestemmelse af konventionens formål er ikke helt træffende, idet konven
tionen ikke alene angår selve transportansvaret. Side 8 siges det også rigtigere, at formålet
var at styrke konnossementet som omsætningspapir, idet konventionen kun omfatter trans
port under konnossement. Det siges her, at et af midlerne hertil var at indføre ensartede reg
ler om transportansvaret; her nævnes imidlertid også det andet hovedproblem: om transpor
tørens ansvar for konnossementets indhold (konnossementsansvaret), som konventionen dog
ikke afgjorde, og som ikke omfattes af den stillede opgave.
I denne forbindelse havde det været ønskeligt, om forfatteren havde redegjort nærmere
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for forholdet mellem konventionen og den nationale ret. Princippet er, at den nationale
sølovgivning skal anvendes som subsidiær retskilde, når konventionen tier. Forfatteren er
inde på problemet i afsnittet om art. III, § 3 (p. 86 ff.), men kommer ikke nærmere ind på,
hvilket lands ret, der skal anvendes.
Side 5-8 redegøres for de praktiske hensyn bag konventionen, de efterhånden uover
skuelige og uensartede konnossementsformularer, der i vidt omfang satte ladningsejerens
interesser på spil, og for den historiske udvikling. Forfatteren fremhæver med rette den
amerikanske Harter Act fra 1893 som en vigtig kilde til konventionens bestemmelser om
rederens ansvar for sine folks fejl, ansvar for sødygtighed og omsorgen for godset, men ikke
for nautiske fejl og rimelige deviationer. Forfatteren nævner ikke, at hovedtanken hermed
var, at transportøren skulle ligestilles med sine kolleger på landjorden og befries fra de
særlige risici på søen. Forfatteren nævner at den betydelige forskel på den amerikanske
ret på den ene side og engelsk og kontinental ret på den anden, med den fulde anerkendelse
af kontraktsfriheden, var medvirkende til at fremkalde det private initiativ fra engelsk
side. Dette skyldtes vistnok hensynet til at undgå en tvangslovgivning, og det førte til
konferencen i Haag i 1921 og Bruxelles i 1922 og 1923. Den særlige engelske rederinteresse
og den hurtige behandling medførte den fra et kontinentalt synspunkt ret utilfredsstillende
tekst, der både er uklar og ulogisk i sin opbygning.
Side 10 nævnes hvorledes de nordiske lande har gennemført konventionen i deres egen
lovgivning, det oplyses, at man for at undgå tvivl om reglernes anvendelse i nordisk ret
har optaget selve konventionsteksten i lovgivningerne. Forfatterens redegørelse for, hvor
ledes denne transformering har fundet sted, er dog yderst mangelfuld, særlig for dansk rets
vedkommende er det beklageligt, at afhandlingen ikke angiver eksakte lovhenvisninger.
Det nævnes, at konventionens indhold er gældende ret i Englad med de fleste Dominions,
U. S. A., Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Schweiz, Spanien, Portugal, Polen, Ægypten
og Frankrig, der dog har indført forskellige ændringer heri.
På side 9 oplyser forfatteren formålet med afhandlingen: at redegøre for hvilke spørgs
mål konventionen regulerer, hvad reglerne nærmere går ud på, og om reglerne forstås på
samme måde i de forskellige lande, idet det siges at være værdifuldt, at den internationale
søfart arbejder under ensartede regler. Grundlaget for undersøgelsen er især retspraksis i
Danmark, Norge, Sverige, England og U. S. A., med hovedvægten lagt på engelsk-amerikansk ret, idet der også lægges vægt på andre konventionslandes praksis. Selvom det ikke
siges på dette sted, har det også været forfatterens mening at forsøge en vurdering af
reglerne og deres formulering (p. 130 f f.), således at hele den stillede opgave er medtaget.
Spørgsmålet om reglernes præceptive og deklaratoriske karakter, der behandles i næst
sidste afsnit, burde have været fremdraget i indledningen i forbindelse med opgavens af
grænsning.
I afsnit I. Definitioner fortolkes konventionens art. I.
Transportör (p. 11-14). Med henvisning til konventionens ord antager forfatteren ikke,
at speditør og stevedore i noget tilfælde kan påberåbe sig konventionen, og støtter sig tillige
til australsk (og amerikansk) praksis samt til retsstillingen efter Bruxelleskonventionens
regler vedr. begrænsningen af rederansvaret for sammenstød (jfr. nu U 1958 B p. 78). Resul
tatet er imidlertid ikke sikkert i nordisk ret, jfr. Sejerstedt p. 28 f, ND 1949/25 og nu
Günther Petersen: Ansvarsfraskrivelse p. 180 f.
Fragtaftale (p. 122-124). Forfatteren fremhæver ikke udtrykkeligt, at det er i tilfælde af
stykgodsbefordring, konventionen også finder anvendelse på fragtaftalen mellem befragter
og bortfragter, medens konventionen ved hel eller delbefragtning kun finder anvendelse,
når konnossementet omsættes; det fremhæves med rette, at virkningerne i så fald regnes
tilbage til transportens begyndelse (selvom skaden sker inden overdragelsen) (Strandgaard
p. 26). I det hele taget savner forfatteren en klar redegørelse for »parterne« i konnosse
mentskonventionens forstand, se om bevisreglen p. 92, Strandgaard p. 21 ff., Schmidt p.
129, Sejerstedt p. 35 f og om rektakonnossementer Schmidt p. 125, Jantzen p. 543 og 560,
Strandgaard p. 37, Sejerstedt p. 36.
Gods (p. 15). Med hensyn til spørgsmålet om hvornår lasten er dækslast, lægger for
fatteren med rette vægten på de faktiske forhold i forbindelse med konnossementets ind
hold.
Side 125 behandler forfatteren art. IV, § 6, om ansvaret for farligt gods.
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Afsnittet om befordringstiden (p. 32-41) indeholder en i det store og hele god og
fyldestgørende fremstilling af, hvilket tidsrum der omfattes af konventionen. Forfatteren
anfører de hensyn, som har motiveret begrænsningen til lastning/losning, hensynet til den
forskelligartede praksis i havnene, og også de forsikringsmæssige grunde, der taler for be
grænsningen, og redegør for den særlige svenske praksis som af hensyn til vareejeren ud
strækker »befordringstiden«, og samspillet med omsorgspligten. Forfatteren får det meste
med, dog ikke det særlige lægtringsproblem, Strandgaard p. 53, men ikke ganske systematisk
og overskueligt, men i en lidt tilfældig orden og uden større vejledning for læseren.
Afsnit II (p. 16-17) indeholder en oversigt over bortfragterens minimumsforpligtelser
og maksimumsrettigheder.
I III. afsnit, sødygtighedspligten (p. 18-31) fremhæver forfatteren, at sødygtighedsplig
tens begrænsning til en culparegel betød en kraftig ændring især af engelsk rets tidligere
strenge garantiansvar, hvorimod reglen i det store og hele svarer til den tidligere og nu
gældende sølov. Det er dog interessant at se, at skandinavisk rets anvendelse tilsynela
dende er strengere for rederne end den engelsk-amerikanske. - Forfatteren, hvis fremstil
ling iøvrigt ikke er helt systematisk opbygget, forsøger ikke en ganske vist vanskelig af
grænsning i forhold til fritagelsesreglen i art. IV, § 2 a, for nautisk fejl efter rejsens begyn
delse, selv om han nærmer sig problemet i forbindelse med årsagsproblemet (p. 22 f), bevis
byrdeproblemet (p. 29) og »rejsens begyndelse« (p. 29 f). Forfatteren ser ikke heri en
tendens, som også findes på andre områder, f. eks. gennem udstrækning af befordringstiden,
til at skærpe bortfragterens transportansvar. Han siger på den ene side, at domstolene stiller
»for store« bevisbyrdekrav (hvad han så mener hermed), (p. 29), men at den praksis, som
går ud på en udvidelse af årsagsforbindelsen »stemmer med konventionsteksten« (p. 23).
IV. afsnit, pligten til at tage vare på godset (p. 42-47), indeholder en fortolkning af
art. III, § 2. Forfatteren gennemgår først bevisbyrdereglerne. Fremstillingen herom er i ho
vedsagen rigtig. Dernæst behandles spørgsmålet om bortfragteren kan fraskrive sig omsorgs
pligten, hvilket tilsyneladende er i strid med art. III, § 8. Forfatteren slutter sig til den for
tolkning, at bortfragteren i fragtaftalen kan betinge sig ret til at overlade lastningen og los
ningen til andre med den virkning, at han er fri for ansvar herfor; dette gælder især for
stevedorer.
Med hensyn til selve omsorgspligtens indhold finder forfatteren ingen væsentlig forskel
i retsanvendelsen, hvilket formentlig med rette tilskrives søfartens internationale karakter.
V. afsnit omhandler ansvarsfritagelse efter konventionens art. IV stk. 2 litra c til q
(p. 48-57). Forfatteren gennemgår bestemmelsens gennemførelse i de enkelte lande og frem
hæver, at dens oprindelse er en række konnossementsklausuler af varierende art, som de
engelske redere ville være sikre på var dækket af konventionen. Det kommer ikke på dette
sted klart frem, at betydningen af litra c-p sammenholdt med art. IV, § 2, in fine er den, at
fastlægge bevisbyrden. Forfatteren antager iøvrigt, at der i tilfælde af samvirken af en af
de i c-p nævnte årsager og en anden, som rederen er ansvarlig for, kan ske en fordeling af
skaden. Forfatteren gør gældende, at dette spørgsmål må afgøres efter national ret, da
konventionen ikke giver regler om erstatningens fastsættelse udover art. IV, § 5. Forfat
teren henviser iøvrigt til afsnittet om sødygtighedspligten og afsnittet om »folks fejl«, uden
at det er muligt at se helt klart, hvad forfatteren sigter til. Tværtimod synes det på disse
steder at fremgå, at domstolene i alle lande enten dømmer eller frifinder, alt efter om
man antager, at en fejl, som bortfragteren er ansvarlig for, har medvirket til skaden (jfr.
art. IV, § 2 i. f.).
Forfatteren gennemgår herefter nogle af de enkelte litra (p. 51 ff.).
c) Farer eller ulykker særligt for søfarten. Efter en omtale af indholdet heri, frem
hæver forfatteren vanskeligheden i at afgøre om skaden skyldes en sådan årsag eller en
årsag, som bortfragteren er ansvarlig for. Forfatteren nævner ikke her - men på side 44 at bortfragteren må have bevisbyrden herfor. Forfatteren nævner heller ikke, at bortfrag
teren er ansvarlig, selv om han beviser en sådan årsags tilstedeværelse, såfremt han havde
kendt den tidsnok til at tage sig i agt (Sejerstedt p. 69); bemærkningerne nederst p. 51 er
for summariske. Iøvrigt fremhæver forfatteren formentlig med rette, at fritagelsen må prak
tiseres med forsigtighed.
g) Indgriben af regering eller anden magthaver, eller retslig beslaglæggelse (p. 52 f.).
Forfatteren diskuterer her bl. a., om tabet af godset af disse grunde kan tilregnes bortfragte-
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ren eller hans folk, og om ansvarsfriheden også gælder, selvom der ikke er foretaget et
direkte indgreb, men bortfragteren for at hindre opbringelse undlader at bringe godset til
bestemmelsesstedet.
k) Oprør eller borgerlige uroligheder. Her diskuterer forfatteren, om den omstændighed,
at risikoen for en af disse - eller en af de under c), e), f), g), h) og j) nævnte - grunde
kunne forudses, ophæver ansvarsfriheden. Forfatterens resultater er formentlig rigtige.
Litra m), n) og o) (p. 56) angår skade som følge af skjulte fejl, godsets egen beskaffenhed
og utilstrækkelig emballering og mærkning. Det må følge af almindelige retsregler, at bort
fragteren ikke er ansvarlig for skade på gods, når han ikke gøres opmærksom på, at det
kræver en særlig behandling. Omvendt må bortfragteren tage forbehold, såfremt han vil
fralægge sig ansvaret for sædvanlig emballering. Forfatterens indvendinger herimod overser
tilsyneladende betydningen af konnossementets værdi som omsætningsmiddel. (Sejerstedt
p. 72).
q) Det burde være nærmere præciceret, at denne bestemmelse indeholder den egentlige
hovedregel, om bortfragterens ansvar for godset, jfr. sølovens § 118.
Forfatteren omtaler ikke udtrykkeligt tilfælde, hvor årsagen til tabet ikke kan oplyses,
f. eks. ved tyveri. Det må dog følge af den opstillede sætning, at bortfragteren er ansvarlig i
disse tilfælde. Forfatteren kommer imidlertid ikke på dette sted ind på bevisbyrdeproble
merne; ej heller på samvirken mellem årsager af den under c-p nævnte art og q) (se p.
43-44 og p. 48 og 119 f.) - Det havde været formålstjenligt om disse afsnit var koordineret,
især da fremstillingen pp. 44 og 48 ikke er ganske overensstemmende (se Gram AfS II,
p. 711).
VI. afsnit. Bortfragterens ansvar for sine folk. (p. 58-71). I dette afsnit vil forfatteren
ikke beskæftige sig med, hvem bortfragteren er ansvarlig for. Dette spørgsmål må som
nævnt afgøres efter national ret. Forfatteren vil derimod behandle de tilfælde, hvor bort
fragteren ikke er ansvarlig for sine folks fejl, nemlig fejl i navigeringen og behandlingen
af skibet (1) og ildebrand (2).
Forfatteren forsøger ikke på dette sted - eller andetsted - at redegøre nærmere for, hvor
for man som hovedregel ikke tillader bortfragteren at fraskrive sig ansvaret for sine folks
fejl i omsorgen for godset m. v., og hvorfor man alligevel fritager ham for ansvaret for
nautiske fejl og behandlingen af skibet (Schmidt p. 73). - Forfatteren går derimod straks
løs på afgrænsningen mellem »behandlingen af skibet« og på den ene side behandlingen
af godset og på den anden side sødygtighedspligten. Derefter behandles det nærmere indhold
af »navigeringen« og de subjektive betingelser. Til slut foretages en sammenligning mellem
landenes praksis.
For afgrænsningen overfor sødygtighedspligten er det vanskeligt at se, om forfatteren
vil lade det være afgørende, om den defekt, der forårsager skaden er af en sådan art,
at den normalt ville kunne være udbedret undervejs eller ikke, eller om han i tilslutning
til Jantzen vil henføre alle fejl opstået før afsejlingen til sødygtigheden.
Forfatteren gennemgår herefter (p. 68) de typiske navigeringsfejl, herunder skade som
følge af skibssammenstød. I forbindelse hermed nævner forfatteren de såkaldte »Both to
blame « klausuler, som er underkendt i amerikansk ret. Begrebet afgrænses i forhold til
deviationsbegrebet m. v.
Ansvarsfriheden for ildebrand må forstås med begrænsning både overfor sødygtigheds
pligten og pligten til forsvarlig stuvning. Hvad man forstår ved »bortfragteren« selv i denne
forbindelse kan være tvivlsomt. Forfatteren synes, uden nærmere begrundelse, at lægge
vægten på, om en funktionær indenfor et rederiforetagende indtager en sådan stilling, at
han ikke korrigeres og kontrolleres af andre. - Der skal foreligge egentlig ildebrand;
gløder er ikke nok.
I VII. afsnit, deviation (p. 72-85) gør forfatteren med rette opmærksom på, at vanske
lighederne ved at bestemme, hvornår en deviation efter konventionen er lovlig, hænger sam
men med, at konventionen ikke bestemmer, hvad en deviation er, men kun at en »rimelig
deviation« er lovlig.
Efter en udførlig gennemgang af retspraksis i de vigtigste lande konstaterer forfatteren,
at der ikke findes nogen alment anerkendt forståelse heraf. I Amerika fastholder man til
syneladende stadig en meget vid adgang til at indtage klausuler vedrørende »the con
tractual course«, medens man i England og på kontinentet har bevaret en snævrere for-
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ståelse. Forfatteren fastslår med rette, at dette resultat tilsyneladende ikke bygges på kon
ventionens art. III, § 2, men på nationale retsgrundsætninger. I denne forbindelse gør for
fatteren (p. 78) nogle bemærkninger, hvorved han i virkeligheden slipper for let over devia
tionsbegrebets indhold, idet han udtaler, at dette som del ikke af konventionen, men af den
nationale ret, falder udenfor opgaven.
Forfatteren slipper også (p. 83) for let henover virkningerne af ulovlig deviation, jfr.
Schmidt p. 79 ff, Strandgaard p. 59.
Side 83-85 behandler forfatteren det omtvistede spørgsmål om enhver deviation med
det formål at redde gods i modsætning til de nordiske sølove altid er tilladt uden hensyn
til rimeligheden heri. Forfatterens formelle begrundelse for at se bort fra rimelighedskriteriet virker ikke overbevisende og støttes heller ikke af fremmed ret, jfr. Strandgaard
p. 56.
I VIII. afsnit (p.86-107) behandler forfatteren konventionens regler om konnossemen
tets beviskraft og konnossementsansvaret. Dette emne falder som tidligere nævnt udenfor
den stillede opgave, som kun vedrører transportansvaret for godset, hvorfor vi ikke skal
fremsætte mange bemærkninger om dette afsnit.
Forfatteren antager, at afladeren har ret til at forlange modtagelseskonnossement, så
fremt et sådant anses for et konnossement ifølge national ret.
Derefter antager forfatteren, at konventionen pålægger bortfragteren en egentlig pligt
til at udstede konnossement med et vist indhold, selvom dette ikke forlanges af afladeren.
Forfatteren er dog med rettte selv i tvivl om rigtigheden heri.
Forfatteren fremhæver, at konventionen ingen regler indeholder om konnossementsan
svaret, men efter engelsk mønster indskrænker sig til at betragte konnossementet som prima
facie bevis for det indlastede gods’ kvalitet og tilstand. Der er enighed om, at konventionen
både f. s. v. angår bevisreglen som konnossementsansvaret må suppleres med national ret.
- Da den engelske bevisregel må suppleres med de særlige processuelle regler om estoppel,
bliver forskellen mellem engelsk og kontinental ret - hvor man som hovedregel har et
egentlig scriptura ansvar for konnossementets indhold - ikke stor, idet adgangen til mod
bevis herved er meget begrænset.
Problemerne refererer sig især til to typer af oplysninger:
1) afladeroplysninger om antal, vægt eller mål
2) oplysninger om godsets synlige tilstand.
Forfatteren gennemgår udførligt de forskellige landes ret og gør til slut opmærksom på
væsentlige forskelle og fællestræk. Med hensyn til dokumentets beviskraft, er det alment
antaget i amerikansk og kontinental ret, at bortfragteren ikke kan tage forbehold overfor
afladeroplysninger, medmindre kontrol ikke med rimelighed kunne fordres, og at bortfrag
teren har en egentlig oplysningspligt med hensyn til godsets synlige tilstand. I engelsk ret
anses bortfragteren berettiget til i begge tilfælde at tage forbehold, såfremt afladeren ikke
protesterer. - Forfatteren har dog ikke øje for, at denne forskel refererer sig til den særlige
engelske opfattelse af fragtaftalen som ikke skabende ret for trediemand. Som nævnt be
tyder den engelske rets manglende regler om konnossementsansvar - på grund af de proces
suelle regler - ikke nogen større afvigelse fra kontinentale og amerikanske ansvarsregler.
- Med hensyn til ansvaret for godsets tilstand tenderer udviklingen i skandinavisk ret
delvis støttet på konventionen henimod den tyske regel om ansvar kun for uagtsomhed fra
bortfragteren eller hans folks side. - løvrigt ikke udtømmende behandling af spørgsmålet.
Note 4 og 5 på side 96 mangler.
IIX afsnit (p. 108-111), behandler forfatteren reglen i art. III, § 6, om reklamation og
præskription. Forfatteren fremhæver med rette, at reglen ikke er en egentlig reklamations
regel med præklusiv virkning, men blot en bevisbyrderegel. Derimod udtaler forfatteren, at
bortfragteren ikke nødvendigvis har bevisbyrden for, at skaden er opstået før transporten,
selvom modtageren præsenterer rent konnossement, men blot at ladningsejerens bevismæssige stilling er væsentlig forbedret. - Denne ejendommelige udtalelse er vanskelig at forklare,
eftersom det jo er en af konventionens vigtigste bestemmelser i art. III, § 4, at konnosse
mentet er prima facie bevis for, at godset var ubeskadiget ved lastningen.
Forfatteren rejser i tilslutning til andre forfattere spørgsmålet om art. III, § 6, har
nogen selvstændig betydning, idet det også uden denne regel ville påhvile modtageren at
dokumentere, at godset var beskadiget ved modtagelsen. Han nævner, at man i tysk ret
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har fortolket reglen videre, således at modtageren tillige må bevise, at bortfragteren ikke
er ansvarsfri. Der er formentlig ingen grund til at indlægge en videregående fortolkning i
den af forfatteren nævnte danske HRD (citeret i U 1945. 268). - Dommen udtalte næppe
mere end, at der under de foreliggende omstændigheder ikke af modtageren var blevet ført
tilstrækkeligt bevis for, at der overhovedet forelå en manko; derimod synes SHD i U 1945.
632 at nærme sig den tyske fortolkning.
Forfatteren nævner ikke, hvad der i hvert fald må følge af art. III, § 6, nemlig at den er
præceptiv, således at det ikke med retsvirkning kan aftales, at modtageren mister sine ind
sigelser, såfremt han ikke reklamerer.
I afsnit X (p. 112-120) behandler forfatteren art. IV, § 5, om konventionens ansvars
begrænsning. I tilslutning til engelsk-amerikansk ret, men i strid med tidligere nordisk teori
antager forfatteren, at reglen også omfatter det rene tidstab, ligesom han antager at den
omfatter ekstraudgifter, f. eks. til ekstra told o. 1. eller losning et forkert sted. - Derimod
antager han i overensstemmelse med herskende teori, at reglen ikke omfatter udlevering
til en ulegitimeret person, da dette tab opstår efter »befordringstiden«.
I engelsk-amerikansk ret antages bestemmelsen ikke at dække mod bortfragters egne
fejl eller grove fejl hos hans folk. - Noget tilsvarende gælder i fransk og italiensk ret.
- Derimod antages i skandinavisk ret begrænsningen også at gælde for folkenes grove fejl,
hvorimod det formentlig er berettiget, når forfatteren vil undtage grove fejl hos bort
fragteren selv.
Side 117 understreges betydningen af en udtrykkelig værdiansættelse, såfremt vareeje
ren vil sikre sig en større erstatning. - Det er tvivlsomt, om det er rigtigt, når forfatteren
smst. antager, at der ikke kan aftales en højere erstatning end tingenes værdi. Analogien
med en forsikringskontrakt er misvisende.
Side 118-119 omtaler forfatteren de såkaldte »invoice« klausuler, d. v. s. ansvarsbe
grænsning til fakturaværdi. - I udlandet anses disse klausuler for stridende mod konven
tionen, og forfatteren nævner her en interessant svensk højesteretsdom.
Side 119-121 vender forfatteren tilbage til spørgsmålet om flere skadesårsager, og drøf
ter betydningen af afladerens skyld (jfr. p. 57 og flere steder). Når forfatteren i disse
tilfælde vil anvende den almindelige regel om nedsættelse p. gr. a. skadelidtes egen skyld
er dette dog næppe træffende i de sædvanlige tilfælde, hvor modtageren er en anden end afladeren. Man måtte snarere anvende almindelige regler om flere skadevoldere, såfremt kon
ventionen ikke i art. IV, § 2 i. f. havde afgjort spørgsmålet, jfr. ovf., se Gram AfS II p. 711,
Schmidt p. 72.
I XI afsnit (p. 126-129) kommer forfatteren ved omtale af konventionens art. III, § 8,
om reglernes præceptive karakter, tilbage til en række af de spørgsmål, om tidligere er om
talt i forbindelse med de enkelte rettigheder og pligter og skal ikke nærmere omtales igen.
I et afsluttende afsnit XII stiller forfatteren endelig det spørgsmål, om konventionen
kan siges at have nået sit formål, at styrke sikkerheden i den internationale handel på dens
felt. - Forfatteren mener, at dens positive sider er overvejende, skønt der er mange
svagheder.
Af positive sider nævner forfatteren, at konventionen fastlagde visse minimumspligter og
maksimumsrettigheder for bortfragteren. Forfatteren fremhæver også, at konventionen mulig
vis også har været medvirkende til at skabe en ensartet bedømmelse af, hvad der må kræves
til opfyldelse af de nævnte pligter herunder især culpabedømmelsen.
Af negative sider nævner forfatteren de manglende bestemmelser om konnossements
ansvaret, som overlades til den uensartede nationale ret, hertil kommer også uklarheder
i bestemmelsen af befordringstiden. Når forfatteren tillige fremhæver, at pligterne ved
lastning, stuvning og losning er for løst fastlagt, tænker han formentlig på ansvaret for
stevedore og andre trediemænd, som - eventuelt efter aftale - foretager disse handlinger.
Deviationsbegrebet er for uklart. Ansvarsbeløbet er på grund af den forskellige prisudvik
ling meget uensartet. - I nogle lande er konventionens tekst blevet ændret. - Endelig kriti
serer forfatteren konventionens sprog, hvis manglende stringens har overladt mange be
grebsbestemmelser til den nationale ret.
Endelig spørger forfatteren, om de spørgsmål, der ikke er løst ved konventionen, diver
gerer meget fra land til land. - Dette spørgsmål antages med tvivlsom føje ikke at være
omfattet af opgaven.
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Forfatteren vil dog med henblik på en fremtidig revision af konventionen foreslå, at
man forinden - på baggrund af udviklingen i de enkelte landes retspraksis og lovgivning,
- forsøger at klare de tvivlsomme punkter. Forfatteren anbefaler herved anvendelsen af en
række autoriserede definitioner. - Endelig anbefaler forfatteren med rette at udstrække
tvangslovgivningen til hele fragtkontrakten bl. a. på grund af vanskelighederne ved fastlæg
gelsen af befordringstiden.
Det er vort indtryk, at forfatteren har sat sig grundigt ind i sit emne og har præsteret
et stort arbejde med indsamling og bearbejdelse af et betydeligt materiale. Forfatteren
går ind på en lang række enkeltspørgsmål, der frembyder tvivl, og de løsninger, han kommer
til, er som oftest præget af fornuftig overvejelse. Forfatteren har et solidt kendskab til de
faktiske forhold, der ligger bag ved de pågældende retsregler, og hans bedømmelse af de
problemer, der rejser sig heraf er gennemgående solid og sober.
Som videnskabelig afhandling betragtet lider forfatterens fremstilling dog af væsentlige
mangler. Stoffet er gennemgående behandlet på en tør og fantasiløs måde, problemerne er
som oftest ikke behandlede i tilknytning til mere almene retlige synspunkter, og den syste
matiske behandling af emnet lader meget tilbage at ønske. Forfatteren følger her slavisk
konventionens regler. Om nogen landvinding for den retsvidenskabelige forskning er der
ikke tale. Efter litteraturfortegnelsen at dømme er forfatterens kendskab til den forelig
gende søretlige litteratur temmelig begrænset, det må således påpeges, at han end ikke
nævner de mest betydelige søretlige afhandlinger af danske og andre nordiske forfattere
fra de senere år, såsom Knud Strandgaards bog om konventionen, Kjeld Rørdams - også
til engelsk oversatte - værk om Balton-Certepartiet og den af Folke Schmidt m. fl. udar
bejdede Transportret. Heller ikke Aage Neergaards søretlige fremstilling, der indeholder
et helt afsnit om konventionen, er der henvist til. Det indledende afsnit, hvor problemerne
rejses og konventionens forudsætninger er trukket op, må betegnes som meget svagt. Nogen
overskuelig oversigt over og inddeling af stoffet har forfatteren ikke præsteret.
Under hensyn til det således anførte kan vi ikke afgive indstilling om, at afhandlingen
belønnes med guldmedaille, men under hensyn til det betydelige materiale, forfatteren har
fremdraget og den utvivlsomme ræsonnementsevne, han gennem afhandlingen har lagt for
dagen, mener vi efter omstændighederne at kunne anbefale, at den belønnes med Accessit.
Torben Lund.
(sign.)

Stig Jørgensen.
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være cand. jur. Frantz
Dahl.
Teologi.
Som besvarelse af den teologiske prisopgave II, 1957, »Paulus’ anvendelse af det Gamle
Testamente«, er der indkommet en besvarelse på 140 sider text, 29 sider noter og 5 sider
bibliografi (ingen indholdsoversigt), under mærket: to |zï) urcèp a yéypocKTai, 1 K 4,6.
I en kort indledning afgrænser forfatteren sin opgave saaledes, at den hovedsagelig skal
forme sig som en undersøgelse af den rent faktiske anvendelse af og henvisning til det
Gamle Testamente, som den foreligger for os i Paulus’ breve. Den skal derfor i første
række være en undersøgelse af de gammeltestamentlige citaters textform i Paulus’ breve
for om muligt at fastslaa, fra hvilken textversion han har hentet sine citater. Dertil skal
knyttes bemærkninger til Paulus’ exegetiske metode og hermeneutiske principper i det
omfang, disse lader sig fremdrage af texterne. Derpaa følger en kort overvejelse af »cita
ternes textform« paa side 4-6, der henviser til litteraturen om emnet og de forskellige op
givelser i denne af tallet paa citater og allusioner fra det Gamle Testamente i Paulus’
breve. Side 7-92 følger afhandlingens hovedstykke, nemlig undersøgelsen af alle citater og
hentydninger til det Gamle Testamente hos Paulus, idet alle 13 breve er behandlede og i
den kanoniske rækkefølge. For hvert enkelt brevs vedkommende behandles de dér fore
kommende citater, idet dog citater, der forekommer flere steder, behandles udtømmende
første gang, de forekommer. Det skyldes forfatterens koncise og præcise fremstilling, at
dette store emne kan afhandles paa tilfredsstillende maade paa saa forholdsvis faa sider.
Side 93-96 overvejes i tilslutning til hovedafsnittet muligheden af »skjulte citater« eller
»miniaturecitater« i brevene.
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Det følgende afsnit, »Paulus’ forhold til LXX. Andre tekstmuligheder«, side 97-116,
undersøger Paulus’ forudsætninger ved hans gammeltestamentlige citater, idet forfatteren
allerede i sit hovedafsnit i mange tilfælde har kunnet konstatere, at Paulus røber et sik
kert kendskab til en LXX-form. Som baggrund fremstilles de senere aars intensive debat
mellem repræsentanterne for en »monistisk« og en »pluralistisk« opfattelse af LXX’s opstaaen, altsaa diskussionen mellem forskere, der mener, at LXX har en oprindelig text
form, der ligger bag ved de tre kendte recensioner, og andre forskere, der er af den opfat
telse, at LXX er opstaaet paa grundlag af synagoge-oversættelser til græsk af samme art som
de aramaiske targumer, saaledes at uniformiteten er et senere fænomen, hvis vigtigste aarsag er urkristendommens ønske om og behov for en standardtext. Debatten føres frem til
de nyeste fund af bibelske texter i Qumran og Murabba’at og til den af Stendahl paa
begyndte overførelse af de exegetiske principper i kommentarer fra Qumran paa citat
anvendelsen i Matthæusevangeliet og de konsekvenser, dette faar paa undersøgelsen af
textformen, hvorfra de gammeltestamentlige citater hos de nytestamentlige forfattere er
taget. Med rette afholder forfatteren sig fra at fælde nogen endelig dom i striden mellem
de to opfattelser af LXX’s texthistorie paa grundlag af Barthélemys foreløbige udgave. Han
kritiserer Stendahls antagelse, at de gammeltestamentlige citater skal være »skabt ad
hoc« og foretrækker at regne med, at de kan være »udvalgt ad hoc«. Den afhængighed
af LXX, som var et væsentligt resultat af afhandlingens hovedafsnit, præciseres i dette
afsnit - som det var at vente ud fra enkeltanalyserne - derhen, at Paulus ikke udeluk
kende har anvendt en enkelt af de foreliggende LXX-recensioner. Dette retter sig særligt
mod de forskere, der mener, at Paulus overvejende har anvendt den i Codex Alexandrinus
foreliggende recension.
Efter dette afsnit, der drøftede det store materiale af LXX-citater hos Paulus, behandles
de citater, der ikke har en LXX-text som grundlag, i afsnittet »Andre løsningsforsøg til
forklaring af Paulus’ afvigelser fra LXX«, side 117-126. Forklaringen paa disse citater
har man bl. a. søgt i hypotesen om en testimoniebog som kilde til de gammeltestament
lige citater hos de nytestamentlige og patristiske forfattere. Og i nyere tid har det særligt
været Rendel Harris’ hypotese, der i hvert fald i den angelsaksiske verden var det alminde
ligt antagne, indtil Dodds bog »According to the Scriptures«, 1952, gik ind for, at der
burde regnes med en testimonietradition i stedet for en enkelt testimoniebog. Efter at
have vist, at de citater, der kan vise en testimonietradition, ikke hviler paa een enkelt
text-version, tager forfatteren en anden forklaring på Paulus’ afvigelser fra LXX op,
nemlig at han citerer frit. Det drejer sig ikke her om mangelfuldt erindrede citater, men
om citater, hvor tolkningen har indvirket på textens form, men der bestaar ogsaa den
mulighed, at saadanne citater har foreligget for Paulus i en nu tabt textform. Afsnittet
slutter med en behandling af omfanget af Paulus’ kanon og af betydningen af de anvendte
citationsformler.
Det sidste afsnit, »Paulus’ eksegese af GT«, side 127-140, behandler dels den rabbin
ske exegese som en naturlig forudsætning for rabbinerdisciplen Paulus’ anvendelse af det
Gamle Testamente, dels Qumranexegesen og typologi og allegorisk tolkning. Dette i over
ensstemmelse med indledningens program ikke videreførte afsnit slutter med en tilslutning
til Cerfaux’ ord om, at den vigtigste faktor til forstaaelse af Paulus’ udlægning af det
Gamle Testamente er den urkristne tradition.
Denne afhandling er et solidt og dygtigt arbejde, der roligt og sagligt drøfter proble
merne. Forfatteren gør gode iagttagelser og viser stor selvstændighed over for den hidti
dige forskning. Han lader sig saaledes ikke imponere af de mange hypoteser, der har set
lyset paa dette vanskelige felt, og gaar ikke videre i sine antagelser, end texterne tillader.
Det maa beklages, at forfatteren, efter at han har opnaaet et fast grundlag og et egnet ud
gangspunkt ved sin store undersøgelse af citaterne i samtlige paulinske breve, ikke har
naaet at arbejde videre med resultaterne heraf i et fyldigere omfang, end det er lykkedes
ham i de fire mindre afsnit i afhandlingens senere del. Den maade, hvorpaa disse afsnit
er udført, viser efter bedømmernes mening, at forfatteren uden tvivl vilde have været i
stand til at gøre dette paa fuldt tilfredsstillende maade. Desværre er renskriften af afhand
lingen mangelfuld, med adskillige fejl. Endvidere citerer forfatteren meget summarisk, saa
det volder læseren vanskelighed at genfinde de citerede steder. En alvorlig mangel er det,
at forfatteren uden dog at ændre en tøddel i meningen anfører vilkaarlig forkortede citater,
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hvor det ikke er angivet, at enkelte ord, en parentes el. lign, er udeladt. Trods de anførte
mangler er arbejdet dog saa dygtigt og modent, at vi ikke tager i betænkning at indstille
det til belønning med guldmedalje.
Johannes Miinck.
Erling Hammershaimb.
(sign.)
(sign.)

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være stud, theol. Henning
Jensen Lehmann.

